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Gaz ziemny jako źródło energji. 
»Gaz i Woda« Nr. 8. 

(Referat niniejszy, wygłoszony na XII Zjeździe Gazowników 
i Wodociągowców Polskich w Drohobyczu w r. 1930, podzie- 
lono na dwie części: pierwsza omawia krótko właściwe zagad- 
nienie, w drugiej podano kilka myśli ogólno-energetycznych, ga- 
zowych, tworzących jednak pewną nadbudowę części pierwszej) 

I. 
Formą energji, która nas interesuje, gdy my- 

Śllmy o użyciu gazu ziemnego, jest przedewszyst- 
kiem energja cieplna, następnie energja mecha- 
niczna i elektryczna, wreszcie chemiczna. 

Energja cieplna — to najprostsze zasto- 
sowanie gazu ziemnego. Spalamy go pod kotłami 
parowemi i w różnego rodzaju zastosowaniach 
technologicznych. Typów palników kotłowych jest 
wiele. Obok zagranicznych: angielskiego Huntera, 
amerykańskiego Gwynna, niemieckiego He.scha, 
używane są ma Podkarpaciu racjonalne przekon- 
struowane palniki poiskie: grabkowy inż. Stycznia, 
dyszowy inż. Mermona, bunsenowski inż. Psar- 
skiego i inne. O teorji palników wykładał też 
prof. Tadeusz Fiedler mna inżynierskich kursach 
cieplnych we Lwowie '). Nowością są palniki t. ZW. 
atmosteryczne, pracujące bez dodatku pary wodnej, 
których teorję opracował przedwcześnie zgasły 
adjunkt Politechniki Lwowskiej ś. p. Dr. inż. Ta- 
deusz Niemczynowski 2), a przekonstruował inż. Hol- 
man (palniki ,„NH*). Razem też badali obaj ostatno 
wymienieni paleniska kombinowane na węgiel i gaz 
ziemny — rezultaty tych badań są w opracowaniu. 
Dawna kombinacja — ropa i gaz ziemny — dzs 
w przemyśle naftowym ma tylko wyjątkowe za- 
stosowanie. 

Który palnik najlepszy? Prawdopodobnie każdy 

!') „O palnikach gazowych nieświecących* — „Wykłady 
O gospodarce cieplnej* — Lwów, 1924, str. 21. 

2) „O palnikach atmosferycznych* — Technika Cieplna, 
1929, Nr. 7, 8, 9, 10. 

dobry, ale dla pewnych warunków. Dla jakich — 
to wiemy bardzo ogólnie, nie mamy bowiem ru- 
chowych charakterystyk palników*). Ze strony 
teoretycznej zagadnienie spalania węglowodorów 
nałtowych było i jest z powodzeniem atakowane 
przez studentów w pracach samodzielnych, . rozpo- 
czętych w Borysławiu w r. 1024 z ramienia La- 
boratorjum maszynowego Politechniki Lwowskiej, 
pod kierunkiem Dra inż. St. Jamroza, a prowa- 
dzonych potem wytrwale przez szereg lat pod 
kierunkiem inż. Jana Wójcickiego, ówczesnego 
kierownika lnstytutu Termicznego Warszawskiego 
Stowarzyszenia Dozoru Kotłów, który przez swoje 
przemysłowe pomiary podniósł znacznie sprawność 
borysławskich kotłów lokomobilowych, opalanych 
gazem ziemnym *). Są to prace pp. W. Wiśniow- 
skiego), Wendekera i H. Wiśniowskiego, a tworzą 
one t. zw. grupę borysławskich badań wraz z pra- 
cami pp. Briksa, Sokołowskiego, Kołodzieja, Ziół- 

8) Z braku dobrych metod do wyznaczania drobnych 
ilości (kilku 0) niespalonego metanu, zawartego w spalinach 
kotłowych, dały pomiary palników, robione swego czasu przy 
znacznej subwencji Warszawskiego Stowarzyszenia Dozoru 
Kotłów, liczby chaotyczne, Obecnie w Laboratorjum kaloryme- 
trycznem P. L. ustala się podstawowe metody analityczno-prze- 
mysłowe, poczem dopiero przystąpi się do badania palników. 

*) Technika Cieplna, 1925/11 i 1926/2, Przegląd Techniczny, 
1925/49. 50 i 1927/50. 

5) W. Wiśniowski: 1) „O mieszaninach gazowych węglo- 
wodorów parafinowych ze sobą i z wo- 
dorem* — Przemysł Naftowy 1926, 
Nr. 9. 

2) „Obliczenie strat przy opalaniu 
kotłów gazem ziemnym* — Przemysł 
Naftowy, 1927, Nr, 9, 11. 

3) „Obliczenie strat "przy opalaniu, 
z uwzględnieniem paliw kombinowa- 
nych* '— Czasopismo Techniczne 
1930, Nr. 7. 



Str. 406 „PRZEMYSŁ NAFTOWY8 | Żeszyt 18 _ 

kowskiego i Huculaka *). Dziwnem się może wydać, 
że studenci robią prace naukowe, ale w Polsce 
młodzież jest naogół tak uboga, że każdy prawie 
student, uzyskawszy dyplom, idzie natychmiast 
w świat, aby zarabiać dalej na chleb. Stąd tak 
trudno o. kadry doktorantów, zagranicą bardzo 
liczne. 

Powróćmy do kotłów. (jaz ziemny zastępuje 
więc węgiel, przyczem zyskuje się na dzielności 
kotła. Amerykańskie próby '*) wykazały, że w rpa- 
leniskach kotłowych zyskuje się na dzielności przy 
opalaniu gazem 20—50% w porównaniu z paleni- 
skami węglowemi obsługiwanemi ręcznie, a 8—20w 
w porównaniu z paleniskami zaopatrzonemi w ruszt 
łańcuchowy. Natomiast jest gaz ziemny „al pari'* 
z pyłem węglowym, tak co do dzielności, 

jak i co do elastyczności kotłów w ruchu. 
W gospodarstwie domowem stosowanie gazu 

ziemnego ma Podkarpaciu jest przeprowadzone 
w sposób przeważnie nmieekonomiczny. Spotykamy 
tu najczęściej jako palnik kuchenny lub piecowy 
kawałek rurki, skręconej, ma końcu sklepanej, 
z kilku otworami dla wypływu gazu. jest to uspra- 
wiedliwione stosunkową taniością gazu ziemnego, 
która wymaga, aby równorzędnie także i palnik 
był tani. 

Paleniska technologiczne na gaz ziemny są już 
przeważnie rozwiązane. Używają gazu ziemnego 
obecnie różne warsztaty dla celów kuźniczych, 
tkariowniczych, topienia metalu (z większych war- 
sztaty P. K. P. w Stryju), następnie dwie huty 
szklane, wapienniki etc. Te ostatnie przy gazie 
ziemnym dają lepsze wapno, bielsze 1 wydatniejsze. 
Paleniska dla cegielń, które będą dużymi konsu- 
mentami gazu, są dopiero w stadjum prób. 

Obecnie prawie całą produkcję gazu ziemnego, 
wynoszącą rocznie około 467 miljonów m*, zużywa 
się w formie energji cieplnej. Tej ilości odpowiada 
Średni przepływ 880 m/min *). 

Gaz ziemny spalany pod kotłami jest pośrednio 
źródłem energji mechanicznej. Bezpośrednio 
energję mechaniczną uzyskuje się w motorach ga- 
zowych. Obok wielu mniejszych d'a ruchu wiertni- 
czego, mamy w użyciu większe motory gazowe 
w Brzezówce pod Krosnem w Elektrowni okrę- 
gowej, zbudowanej przez Towarzystwo „Premjer'”', 
obecnie w Koncernie naftowym „Małopolska'. Sa 
tam trzy agregaty motorowe po 800 kW. Motory 
gazowe mają naturalnie dzielność użytkową więk- 
szą od maszyn parowych (zwyż 20%), jednak koszty 
jednej kWh maszyny parowej i motoru gazo- 
wego mało się różnią między sobą dla dosyć 
dużego zakresu Średniej mocy. Ideałem byłaby 
turbina gazowa. Niemieckie ostatnie rozwiązania, 
już rynkowe, Holzwartha nie dają jednak poważ- 
niejszych zysków w cenie jednostkowej kWh. 

6) Tematami badań — poza sprawnością palników gazo- 
wych — były: dzielność izolacji borysławskiej, ustawienie sta- 
wideł maszyn parowych napędowych, zwiększenie ekonomii 
wyciągów parowych, bilans energetyczny gazoliniarni, oczy- 
szczanie emulsji ropnej i t. p. 

1) F. Pexton — Gas Age Record, 19/VI 1929. 
8) W gazownictwie naftowem operujemy chętnie jako jed- 

nostką — minutowym m*. Jest to jednostka liczbowo skromna, 
ale duża. N. p. 1 m*/min, któremu odpowiada zwyż pół miljona 
m* rocznie, jest ekwiwalentem 70 wagonów węgla rocznie, co 
znowu odpowiada przeciętnemu rocznemu zużyciu kotła loko- 

„mobilowego, borysławskiego, o 50 m* pow. ogrz. | 

Uzyskiwana energja mechaniczna jest pośred- 
nią dla energji elektrycznej. Mamy wła- 
Ściwie trzy elektrownie na Podkarpaciu o cha- 
rakterze okręgowym, zużywające gaz ziemny: 
1) wymieniona wyżej Brzezówka o zainstalowanej 
tymczasowo mocy 2.500 kW, 2) elektrownia 
„Premjera* w Borysławiu rozbudowana ostatnio 
do mocy zwyż 10.000 xW i 3) elektrownia miej- 
ska we Lwowie ma 15.000 kW, obie ostatnie pa- 
rowe, przyczem lwowska jest tylko częściowo na 
gaz ziemny. Każda z nich jest oparta o inne zagłę- 
bie gazowe, razem zużywają one około 65 m*/min. 

Przechodzę do energji chemicznej gazu 
ziemnego. Jedyną formą przemysłowo stosowaną — 
stosowaną zresztą bardzo wydatnie, bo się znakomi- 
cie opłaca —jest odgazolinowywanie t. zw. 
mokrych gazów. Produkcja ta daje obecnie zwyż 
30.000 tonn gazoliny rocznie. Pewną wyższą tormą 
gazoliny jest „gazol”, produkowany przez Spółkę 
„Gazolinę'*, o wartości opałowej 25.000 Kal/m* 
i ciężarze gatunkowym gazu 2 kg/m» — produkt 
idealny do karburyzacjj gazów węglowych oraz 
fabrykacji gazu powietrznego lub wprost jako wy- 
sokowartościowy gaz do cięcia metali. Gaz z Da- 
szawy, która jest najbogatszem Źródłem ekspor- 
'owem gazu, jest suchy, t. j. rie zawiera zupełnie 
gazoliny. 

Chemja użytkowania suchego gazu ziemnego, 
składającego się w 990% z metanu, leży zupełnie 
odłogiem. A możliwości technicznych jest wiele. 
Przedewsz; stłi' m produkc a wororu względrie gazu 
wodnego o wielorakiem oraz znacznem lioŚciowo 
zastosowaniu. | tak: gazownie miejskie, przecho- 
dząc z gazu świetlnego na gaz ziemny, muszą nie- 
jako jego wartość opałową rozcieńczać do połowy 
(z 9.000 na 4.500 Kal/m*). Z różnych możliwości 
użycia do tego celu gazu generatorowego, dwu- 
gazu, gazu wodnego z koksu, najtańszym jednak 
byłby gaz wodny, produkowany wprost z gazu 
ziemnego. Następnie w rafinerjach ropy naitowej 
moglibyśmy, mając tani wodór, obok krakowania 
zastosować hydrowanie i znacznie zwiększyć pro- 
dukcję benzyny. Istnieje również możliwość syntezy 
cjanowodoru metodą, opracowaną przez prod. 
Mościckiego. Wreszcie produkcja wodoru, potrzeb- 
nego do syntezy amonjaku w Mościcach, nie z gazu 
wodnego z koksu górnośląskiego, ale z gazu ziem- 
nego bardziej odpowiadałaby idei trójkąta bezpie- 
czeństwa. 

Niemieckie badania nad przeróbką 
metanu idą obecnie przedewszystkiem w kie- 
runku wytworzenia benzolu i jego homologów 
(toluol, ksylol) zapomocą pirogenetycznego roz- 
kładu przy zwykłem ciśnieniu w temperaturze 
ponad 10000, bez użycia katalizatorów, następnie 
w (kierunku "wytworzenia acetylenu, a to albo 
zapomocą cichych wyładowań elektrycznych albo 
drogą termiczną. Acetylen jest półproduktem, na- 
dającym się znowu do fabrykacji benzolu zapo- 
mocą polimeryzacji nad węglem aktywnym albo 
żelem krzemowym przy temperaturze około 700'C, 
względnie do fabrykacji benzyny zapomocą hydro- 
wania w obecności katalizatora (nikiel, miedź, że- 
lazo) przy temperaturze około 2509C. Natomiast 
utlenianie metanu uważa się w Niemczech obecnie 
za problem bardzo trudny, narazie nieekonomiczny, 
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(otrzymują zaledwie 7% objętościowo formaldehydu). 

iemcy wszystkie przeróbki chemiczne robią na 
gazie koksowym, zawierającym około 25% metanu. 
Badanie te mają przeważnie charakter przygo- 
towawczy dla produkcji paliw silnikowych* na wy- 
padek wojny. są 
. Otóż w Polsce są to wszystko tylko możli- 
wości, od czasu do czasu sporadycznie przez kogoś 
próbowane w ukryciu laboratoryjnem. Okazuje się 
tu ponownie gwałtowna potrzeba skoordynowańnia 
wysiłków, przez utworzenie na nowo Insty- 
tutu badawczego „Metan we Lwowie, 
tak, jak go swego czasu propagował Ś. p. inżynier 
Szaynok. Instytut ten mnie może być jednak pla- 
cówką badawczą czysto chemiczną. Przeróbka che- 
miczna gazu ziemnego wymaga wysokich tem- 
peratur, nieraz wysokich ciśnień, a przeniesienie 
udanego doświadczenia chemicznego Z próbówki 
na aparaturę techniczaą wymaga odpowiedniej 
konstrukcji i nieraz połowę powodzenia nowego 
wynalazku chemicznego zawdzięcza się mechani- 
kowi. Uważam za tak ważną potrzebę powstania 
jak najprędzej tej placówki, bez której wprost 
trudno myśleć o stworzeniu przyszłych polskich 
„rałineryj gazu ziemnego”, że apeluję niniejszem 
w tej sprawie publicznie do obu właścicieli da- 
szawskich złóż gazowych „Polminu* i „Gazoliny*. 
jeżeli polski przemysł gazowy mie przystąpi 
wkrótce do rozwiązywania problemów chemicz- 
nych gazu ziemnego, to przyjdą obcy i będziemy 
musieli płacić ciężkie haracze za patenty i aparatury, 
którebyśmy przy odrobinie inwencji doskonale 
w Polsce wykonać mogli. | 

Jeszcze o jednej przeróbce chemicznej metanu 
trzeba wspomnieć, a jest nią w Ameryce wyrób 
sądzy*”). Uzyskiwana drogą niezupełnego spalania 
jest chyba najniższą formą użytkową gazu ziem- 
nego, opłacającą siętylko tam, gdzie poprostu 
niema już żadnego innego zastosowania. Traci się 
przy tej metodzie cały wodór, a z 540 g węgla, 
zawartych 'w 1 m% metanu, uzyskuje się tylko 
17 g, tak, że do wyprodukowania 1 kg sadzy po- 
trzeba około 60, a nawet 100 m* gazu. Sadzy tej 
używa się jako czernidła drukarskiego i przy wy- 
robie opon samochodowych, również ołówków, farby 
do metali i t. d. W Ameryce płacą około 16 cen- 
tów am. za kg. Wobec ceny gazu loco kopalnia 
u nas około 2 gr/m%, nie byłoby dostatecznego 
pokrycia ma spłatę inwestycji. Dlatego dobrze, 
że w Polsce tą metodą nie wyrabiamy sadzy 
z metanu. Inne natomiast metody!) nie są jeszcze 
wypróbowane. Trzeba sobie uzmysłowić, że bo- 
gactw przyrody, a szczególnie ropy i gazu ziem- 
nego mie mamy w. nieograniczonych ilościach, 
które pozwalałyby na amerykańską rabunkową 
eksploatację. Obowiązek narodowy żąda, aby raczej 
zostawić zasoby przyrody nietknięte następnym 
pokoleniom, „skoro odnośna technika dziś jeszcze 
stol za misko. 

Tak przedstawiałaby się w ogólnych zarysach 
wartość energetyczna gazu ziemnego ''). 

Użytkowanie tej energji odbywa się jednak 
tylko częściowo bezpośrednio w kopalniach ropy, 

*) Wł. Szaynok: „Wyrób sadzy z gazu ziemnego* — 
Przegląd Gazowniczy, 1922, str. 35. 

'0) S$. Mantel: „Termiczny rozkład węglowodorów gazo- 
wych* — Przemysł Chemiczny, 1928, Nr. 7. 
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przeważnie energję tę trzeba rozprowadzać i to 
na dosyć dalekie odległości. Zagadnienie to wy- 
maga głębszej uwagi!*). Nie wchodząc w szcze- 
góły, można zasady tego problemu streścić ogó!nie 
następująco: 

1. Rurociągów nie wolno obierać o zbyt dużej 
średnicy — łatwo mogą się wtedy nie rentować, 

2. Wskazane są ciśnienia tłoczenia kilkunastu 
atmoster. Duże ciśnienia obniżają bardzo znacznie 
potrzebny kapitał zakładowy. 

3. Nie trzeba stawiać zbiorników przy ruro- 
ciągach dalekosiężnych. Rurociąg taki sam jest 
ruchowo dostatecznie elastyczny. Śż 

4. Przy doborze odpowiedniej średnicy ruro- 
ciągu, odpowiedniego sprężania gazu etc., wypa- 
dają koszta tłoczenia, obejmujące amortyzację 
i oprocentowanie rurociągu, stacji kompresorów, 
wraz z kosztami ruchu, na około 1.5 gr/m* przetła- 
czanego gazu, pod założeniem, że przetłacza się co 
najmniej tyle m%min gazu, ile km wynosi ruro- 
ciąg (np. 50 m*%min przy odległości L=50 km). 
jeżeli ilości gazu są większe, to jednostkowy koszł 
transportu maleje do około 1 gr/m*. Jeżeli gaz 
w otworze kopalnianym ma dostateczne ciśnienie, 
to odpada stacja kompresorów, a koszt amortyzacji 
rurociągu przy doborze ekonomicznych warunków 
obniża się .przeciętnie do 1 gr/m*. 

Ogólna sytuacja gazu ziemnego 
w Polsce jest obecnie następująca: Mamy dwa 
obfite, niewykorzystane źródła gazowe: Bitków 
i Daszawę, przyczem prawdopodobnie Daszawa 
jest bogatsza w gaz. Oba tereny są tylko częścio- 
wo fnawiercone. Borysław natomiast całą swoją 
wielką produkcję zwyż 500 m%min zjada na 
miejscu, a w zimie nawet dobiera gaz z Daszawy. 
W. Krośnieńskiem produkcja gazu jest w pełni 
wykorzystana, ale zwolna spada'3). Głównymi od- 
biorcami są rafinerje, z których dwie są zresztą od 
kilku miesięcy ze względów kartelowych nieczynne. 

Wyprodukowano gazu ziemnego w r. 1020: 
w ox<ręgu górniczym sta- 

nisławowskim około . 
czyli średnio około: 

42 milj. m* 
80 m*/min 

'') Ostatnio projektuie się, na wzór prób amerykańskich, 
wtłaczanie gazu ziemiriego z powrotem do otworu wiertniczego 
celem odbudowy ciśnienia w złożu, tem samem zwiększenia 
produkcji ropy. (Patrz kilka referatów Wł. Klimkiewicza w Prze- 
myśle Naftowym, 1928 i 1929 r.). > 

':) Ostatnio ogłoszono w polskiem piśmiennictwie tech- 
nicznem: | 

Z. Warszawski: „Podstawy ekonomiczne i praktyczne 
przesyłania gazu koksowego na dalsze odległości w Polsce" — 
Sprawozdania i prace P. K. En, t. IV, 1930, Nr. 4 oraz Gaz 
i Woda, 1930, Nr. 2, 3. 

R. Witkiewicz: „Wytyczne i materjały do projektu pod- 
karpackich rurociągów gazu ziemnego* — z prac Laboratorjum 
Maszynowego Politechniki Lwowskiej, wykonanych dla P. K.En., 
— Przemysł Naftowy, 1930, Nr. 9. 

A. Kiesler: „Analiza kosztów przesyłania gazu koksowego 
na duże odległości z uwzględnieniem kosztów stacji kompreso- 
rów i sprężania" — z prac L. M. P. L. — Gaz i Woda, 1930, 
Nr. 5. 

A. Jaworski: „Wpływ zbiornika na kalkulację kosztów 
ruchu przy transporcie gazu rurociągiem dalekosiężnym* — 
z prac L. M. P. L. — Przemysł Naftowy, 1930, Nr. 9. 

A, Jaworski: „Rozważąnia z zakresu elastyczności ruro- 
ciągu dalekosiężnego* — z prac L. M. P. L. — Przemysł Naf- 
towy, 1930, Nr. 9. 

'5) WŁ. Kołodziej — „Bilans energetyczny Zagłębia Jasie!- 
sko-Krośnieńskiego za rok 1927* — Przemysł Naftowy, 1929/17, 
18 i Przegląd Techniczny, 1930/7, 8. 
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w okręgu górniczym dro- 
hobyckim okoła . 

czyli średnio około 
w tem 100 m%/min 
Daszawa 

w okręgu górniczym ja- 
sielskim około 

czyli średnio około 

376 milj. m* 
710 m*min 

490 milj. m 
90 m*%/min 

razem około 467 milj. m* gazu ziemnego, czemu 
odpowiada Średnia wydajność prawie 900 m*/min. 
Tu zauważyć należy, że zdolność eksploatacyjna 
Daszawy i Bitkowa okaże się prawdopodobnie 
znacznie większa. 

Rurociągi dalekosiężne są przeprowa- 
dzone: dwa z Daszawy do Drohobycza (40 km, 
jeden „Gazoliny'* z przedłużeniem do Borysławia, 
drugi „Polminu'), oraz jeden z IDaszawy przez 
Stryj do Lwowa 81 km (,„Gazoliny''), wreszcie ru- 
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rociąg lwonicz— Jasło—Gorlice 65 km (Państwowych 
Gazociągów w Jaśle). 

Widoki na rozbudowę sieci na Pod- 
karpaciu są miewielkie z powodu zbyt małego 
uprzemysłowienia tej części kraju. Eksport'*) energji 
gazu ziemnego w formie elektrycznej jest narazie 
mniej aktualny wobec dokonanej ostatnio rozbu= 
dowy elektrowni lwowskiej. Przeróbka chemiczna 
gazu suchego nie istnieje. Sytuacja energetyczna 
jest naogół marna. A jednak Podkarpacie mogłoby 
się łatwo stać ma drugim Śląskiem co do uprzemy- 
słowienia, gdyż ma doskonałe warunki, a prze- 
dewszystkiem paliwo tak tanie, jak węgiel-mał 
na Górnym Śląsku i podostatkiem wody, co jest 
też ważne dla kadego zakładu przemysłowego. 

(Dok. nast.) 
'4) Elektryfikację „wewnętrzną* przemysłu naftowego 

i powstającą stąd ekonomję gazu ziemnego omawia inż. T. R«- 
guła w Przemyśle Naftowym, 1929, Nr. 15. 

Inż. Zygmunt PIECHORSKI. 

O obliczaniu zdolności przetłoczeniowej i pojem- 
ności magazynowej rurociągów gazowych. 

(Dokończenie). 

Pojemność rurociągu. 
Zapotrzebowanie gazu jest zmienne w ciągu doby. 

Zwykle maksimum zapotrzebowania wypada przedpo- 
łudniem, zaś minimum w nocy. Przyjmując oś odcię- 
tych jako godziny, a oś rzędnych jako m*/min. otrzy- 
mujemy wykres, tzw. krzywej obciążenia. (Rys. 1). 

zza aa I | N 

R j 
400 — BRI — | | —|———— 6 SES j ei M4 

3 | UE 
z. So > 1 z, | N | Ż | 
© 320 | | 

| | | 2) RÓB SIA MA | ——D 
£4%0 j LA, „ak. KOME: | mh 

200 / 
— 

460 Boomaa 5 BRE sine i 

i 
.9=54 < 5 4 POCO CY Op "POWO. UR 45 WAS 46. WY JM 19. VOJAŁ 29.29 24 

CrQs 

Rys. 1. 

Krzywą obciążenia należy uwzględnić przy sy- 
stemie podziału gazu w ten sposób, aby móc nietylko 
dostarczyć całej ilości gazu potrzebnej na dobę, ale 
również dostosować dostawę do chwilowego zapotrze- 
bowania a więc, aby móc pokryć również chwilowe 
zapotrzebowanie maksymalne. 

Aby temu żądaniu sprostać mamy jedyny sposób 
magazynowania gazu: obliczyć rurociąg i kompresory 
tak, aby można w samym rurociągu w czasie mini- 
malnego i średniego zapotrzebowania zamagazynować 
taką ilość gazu, która wystarczy na pokrycie zapo- 
trzebowania maksymalnego. 

W celu oznaczenia pojemności rurociągu należy 
ustawić równanie, uwzględniając zmienne warunki 

ciśnienia we wszystkich punktach rurociągu. Mając 
takie równanie, cała pojemność między rurociągiem 
naładowanym, a wyładowanym będzie stanowiła po- 
jemność zapasową rurociągu. 

Stanem rurociągu wyładowanego nazywamy ten 
stan w jakim rurociąg się znajduje w czasie średniego 

(74 
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Rys. 2. 

poboru gazu, gdyż w czasie zmniejszenia poboru po- 
niżej średniego nadmiar gazu już się magazynuje 
w rurociągu. 

Stanem naładowania rurociągu nazwiemy ten 
stan, w którym ciśnienie początkowe osiągnęło naj- 
wyższą granicę ustaloną dzielnością kompresorów, lub 
bezpieczeństwem ruchu, zaś przepływ gazu jest średni 
między minimalnym a średnim na dobę. W ten sposób 

—m 
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rurociąg zostaje naładowany, a z tego naładowania 
można pokrywać zapotrzebowanie maksymalne. 

Dla wprowadzenia odpowiedniego równania niech 
posłuży wykres. (Rys. 2). 

Jeśli p = ciśnienie abs w dowolnym punkcie 
rurociągu w kg/em* wtedy w równaniu przepływu 
mamy (według Weymoutha) 

Q* sT 
p”p —= pk = kl gdzie k = ACJA 

68800 Do" 
| 

stąd p = (kl pź) 2 

Objętość gazu dV zawarta w cząstce rurociągu 
o długości d, będzie 

d V = 1000 dl A, gdzie d V = objętość gazu w m'/min 

przy ciśnieniu p i temperaturzę przepływu T, zaś A 
== powierzchnia przekroju rury w m*. Przeliczając po- 
wyższe równanie na warunki normalne, t. j. I atm. 
i 09Ć mamy (p; = 1.0333 kglcm? i T, = 27390) 

p.Ts 
ps I 

zaś cała ilość gazu w rurociągu w danych warunkach 
wynosi 

d Vs = 1000d1A 

L L 
" A T. ko 

Vs = | d Vs = 1000 p. T | p dl 
o o 

wstawiając wartość za p z poprzedniego równania 
I całkując mamy 

L 
A T; > 

V, = 1000 , z * | (Kl pżk) 2 dl = Ps - 

A . 
NI 

U 1 2 SEE 
= 1000 poTk/ 3 (kL-- pk) — pk — 

A = 2 WE ń 

-- 666.7 „py (KL-FP'Kk)" — p'k 

: , . . , 2. póź. Z pierwszego równania widoczne, że k — PP L ke 
dla całego rurociągu, jak również 

d* n 
4 

Wstawiając te wartości i wartości dla warunków 
normalnych mamy 

d* na 273 

4. pp — pk T 
L 

= 138500 ,_, uj z (Pp— Pk) = (Pp — PKk)T h 

A= 

V, - 666.7 
s” h NID) 

Pp — Pk > [> ( Lo L-t pk | — p” 

dóL. (pp — p*k) 
T pp — Pk 

dL 
= 138500 Lp Pk | Pp 1" Pk / 

mierzonego 

(pr - Pk — 

Jest to równanie na ilość gazu 
w warunkach normalnych, zawartego w rurociągu przy 
dowolnym przepływie. 

Zatem aby oznaczyć zdolność zapasową ruro- 
ciągu należy wstawić we wzór dla przepływu ciśnienia 
w stanie naładowania i wyładowania, a różnica będzie 
ilością zamagazynowaną. 
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Przykład: 
Danv przepływ średni przez rurę p 254 wm o długości 

80.4 km, który wynosi 1,020.000 m” dobę. Gaz oddaje się pod 
ciśnieniem pk. 3.47 ata. Minimalny przepływ wynosi 283.000 
m”/dobę, Ciężar właściwy gazu 0.60 i temperatura przepływu 157C 
przepływ średni wynosi 709 m*/min przy I5'GC czyli 

700 | a 
"> 288 

Wstawiając te ilości we wzór Wewmoutha na przepływ 
otrzemujemy : 

672 m*/min- przy O'C. 

sr2 -— 68800 | Gg żąg 0.254 1 12 <= 08800 | 0,60 >< 288 < 80.4 
672* >< 0.6 >. 288 *-/ 80.4 

= (Pp — 12.04) = "688007 - 0.000677 
Pp 1974 Dp © 44.42 atm. abs. 

== [902 

Przyjmujemy, że możemy podnieść ciśnienie początkowe 
do maksymalnego == 45 atm. abs. 

Według poprzedniego przyjęcia przepływ w rurociągu 

672 -,- 186 858 
2 2 

gdyż 283000 m* na dobę = 1965 mymin. przy 1I5C czyli 

— 420 m* min. w stanie naładowania —= 

. 213 a B firryii "'0C 196'5 : 288 7 186 m*/min. przy : 
Rozwiązując ponownie dla tego przepływu równanie Wev- 

imoutha ze względu na pk mamy 

429 — 68800 | (2025 — p*k) - 0.254 s 
0.60 >< 288 > 80.4 

429 0.60 < 288 |< 80.4 
[U 

p) 68800? >. 0.254 * 
184000 ;« 13900 

"3200000 

2025 — 800 — 1225, a 

stąd (2025 — p*k) = 

= 800 

stąd pk pk = 35 atm. 

Mamy zatem ciśnienia dla obu warunków. 

Przepływ w rurociągu w stanie naładowania. 

pk = 35 atm. 
iw stanie wyładowania pp 44.42 atm. Dk - = 3.47 atm. 

Wstawiając te wartości kolejno w równanie na pojemność 
rurociągu otrzymujemy 

Dp = 45 atm. 

W stanie naładowania 

_ 0.254” 80.4 |; , 45 - 35 V = 138500 ———yugę—— * 145 ++ 35 — gz 35 | 
V = 2492 + 60.32 —: 150400 m* 

zaś w stanie wyładowania 

0.254" >| 80.4 
V — 138500 288 

V = 2402 < 44.07 = 111.400 m” 
zatem pojemność magazynowa rurociągu wynosi 

V — V. - 150.400 — 111.400 -=- 39000 m* 

s _ 44,42 3.47 | [44.42 0 3AT 7 gą 4. 3,47 

Pojemność magazynowa sieci. 

Pojemność tę obliczamy w następujący sposób: 
Oznacza się ciśnienia w sposób podany poprzednie, a ma- 

jąc ciśnienia w punktach węzłowych oblicza się pojemność 
magazynową dla każdego rurociągu sieci osobno, zaś Suma za- 
niagazynowańnego gazu w poszczególnych rurociągach jest pojem- 
nością magazynową sieci. 

Przykład 2-gi. Przyjmujemy tu daty z przykładu (str. 390). 

Założymy, że przepływ 680000 m” dobę jest przepływem 
Średnim a 283.000 m*/dobę jest przepływem minimalnym. 

Obliczone ciśnienie początkowe w pkcie A wynosiło dla 
tej ilości 16.23 atm. abs. 
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Stąd oznaczymy ciśnienie w pkcie B z wzoru na przepływ 

(16.23? — p*s) 0.202 5 
0.60 x 288 x 32.20 

4q2" >< 0.60 X 1288 0X132.20 
> o; => 492 688.00* X 0.292 

p?B = 263.3 — 182 = 81.3, pB = 9.02 atm. abs. przy średnim 
przepływie. 

Przyjmując maksymalne dopuszczalne ciśnienie począt- 
kowe na kompresorze lub w głowicy szybu 16.5 atm. i przy 
przepływie w stąnie naładowania 

472 -- 196 _ 668 

472 = 68800 

(263.3 — p'B) — 

5 ZARA — 334 m/m. 
mamy 

D 2 16/3 

334 — oasco | ROW A czyli 0.60 x 288 x 32.20 
+ zzadgĄ XA U OOO 1288 322026205 

(272 — pg — — A Ź Ź SPRA CA 
68800" x 0.001437 082 

p*B = 272 — 91.3 = 180.7, p'B= 13.44 ata przy stanie nała- 
dowania, 

Również ciśnienie w punkcie C pc obliczamy dla stanu 
nałądowania: 

2 16/5 (16.5 — p? ) 0.292 
0.6 x 288 x 43.66 

334 x 0.6 x 288 x 43.66 _ 8400 - . 
z zł WAN 123.5 68800" x 0.001437 

pe = 212 — 4230 —=-7148,0 pc = 12.19 ata. 

Stąd zestawienie ciśnień : 
Stan naładowania 

334 — 68800 stąd 
272 gr p%* — 

Stan wyładowania . 
A 16.50 40.23 
B 13.44 9.02 
Cc 12.19 | 3.47 
Wstawiając odpowiednie Średnice i długości rurociągów: 

jakoteż powyższe ciśnienia otrzymamy ogólną pojemność siec 
i wzoru na pojemność rurociągu 

i d/L ć | V = 138500 R T (p: sa pa pi--p>. 

Stan naładowania : 
Część I. 32.2 km b 203 mm 

40.25 , „ 254 , 
0.203? x 32.2 

16.50 x 13.44 
SEA ( 16.50 +- 13.44 — Ć cą — 14400 m» 29.94 

e Zeszyt 18__ 
| 0.254? x 40.25 

VAB, = 138500 X 8 X 22.53 == 
1248 X 22.53 — 28150 m*. 

Część II. 48.3 km b 305 mm 
56.3 Ro 20B2: 
64,4 , G2BA4 +, 

138500 x 0.305? x 48.3/ 13.44 x 12.19 
MSC GSR OO oggę 6 00 0 |(GAAPTZAGO 5 (zsggo 1 

= 21.60 x 19.24 = 41600 

VBG, = 481 X 0.203" X 56.3 X 6.39 = 1116 X 19.24 — 21480 

VBC, — 481 X 0.254" X 64.4 X 19.24 = 2000 X 6.39 = 38500 

Razem stan naładowania . 144.130 m*. 

Stan wyładowania :, 
(0.203 x 32. ( 16.23 x 9.02 

VAB, = 1385002X— ggg (16.23 -- 9.02 — 25.25 |-- 

— 481 X 1.326 X 19.45 = 12400. 

VAB, = 481 X 19.45 X 2.507 = 24300 

Część II. 

9.02 X 4 e VBc, == 481 X 0.305" X 48.3 X [902 BA 40 
= 2175 X 9.985 = 21720 

VBC, = 481 X 2.32 X 9.985 — [1140 
VBc, — 481 X 4.155 X 9.985 — 19960 

Razem stan wyładowania 89.520 m*. 
Zatem pojemność magazynowania sieci 144.130 — 89520 = 

= 54,610 m***, 
Powyższe wzory przepiowadzono według Lester Clyda 

Lichty: Measurement, Compression and Transmission of Natural 
(Gas New York 1924. 

**) Znając pojemność magazynową sieci V i różnicę między 
maksymalnem a Średniem obciążeniem możemy określić czas na 
jaki zamagazynowany gaz wystarczy: 

V 
(DA Qmax Qsr. 

gdzie V = Obliczona pojemność magazynowania w m* 
Qmax = zużycie maksymalne w m*/min. 
(8 ER : średnie w m*”/min. 
m —= ilość minut. 

EEC, —00 aaa; GikÓA 

Normalizacja budowli kopalnianych 

|-v: Pracodawców w Przemyśle Naftowym w Bo- 
rysławiu wystąpiła do Władz centralnych z me- 

morjałem, w którym domaga się ustalenia typów 
budowli kopalnianych, celem zwolnienia przemysłu 
naftowego od obowiązku przedkładania pianów bu- 
dowlanych przy każdoczesnem otwarciu kopalni, 
względnie jej przebudowie. 

Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz 
Przemysłu i Handlu przychyliły się do powyższego 
wniosku i poleciły opracować typy urządzeń bu- 
dynków ma kopalniach nafty z punktu widzenia 
hygjeny pracy i z uwzględnieniem wymogów bez- 
pieczeństwa. | Na tej podstawie zwróciły się Okręgowy Urząd 
Górniczy i Obwodowy lnspekiorat Pracy z proś- 

bą opracowania tych typów do Stowarzyszenia Pol. 
Inż. Przemysłu Naftowego, które przekazało tę 
sprawę Komisji Mechanicznej Przem. Nart. 

Dnia 26 sierpnia b. r. odbyła się w lokalu Stow. 
Pol. Inżynierów konferencja z udziałem członków 
tejże Komisji i p. inż. Zarzyckiego, Obwodowego 
Inspektora Pracy. W wyniku obrad stwierdziła Ko- 
misja jednomyślnie konieczność ujednostajnienia 
typów budowli, uwzględniających wymogi nowo- 
czesnej hygjeny i warunki ubezpieczeństwa pracy, 
a normujących równocześnie rozkład poszczególnych 
objektów i części urządzeń z punktu widzenia za- 
sad naukowej organizacji. Zarządzenie takie byłoby 
niejako narzuceniem zdobyczy. technicznych 1 orga- 
nmizacyjnych, a zarazem znacznem ułatwieniem przy 



_ Zeszyt 18 
budowie i kłopoty montażu, jakoteż usunęłoby kłopo 
I trudności sporządzania każdorazowo projektów 
! planów, wyeliminowałoby poirzebę dochodzeń 
komisyjnych i usunęłoby straty czasu na ewentualne 
przeróbki i zmiany. 

Dla każdej budowli i urządzenia opracowana 
być winna dostateczna ilość typów, zależnie od po- 
trzeb i wymaganej zdolności danego urządzenia, 
wzolędnie zakładu. 

Z chwilą wprowadzenia takich typów proce- 
dura postępowania przy zatwierdz.niu planów ruchu 
rolegać będzie na doniesieniu Urzędowi Górniczemu 
oraz Inspektorowi Pracy, że dane przedsiębiorstwo 
przystępuje do budowy n. p. kuźni typu „A'; 
z podaniem daty jej uruchomienia. [)ochodzenia 
Komisyjne będą w ten sposób zbędne, a polegać 
mogą jedynie na stwierdzeniu identyczności wyko- 
nancj budowy z normą. W wypadku odstępstwa 
od ustalonej normy —- przedsiębiorstwo musi za- 
wiadomić odnośne urzędy o zamierzonych zmianach, 
a wówczas nastąpi komisyjne dcchodzenie i za- 
twierdzenie planu. 

Normy mają być przedstawione na rysunkach 
l w razie potrzeby zaopatrzone opisem technicznym. 

W dalszym ciągu obrad zastanawiano się nad 
tem, które budowie i urządzenia należy znorma- 
lizować, a które wymagać będą specjalnego zgło 
szenia i każdorazowego komisyjnego dochodzenia. 

Po dłuższej dyskusji ustalono, że opracować 
ralecży normy poniżej wymienionych urządzeń 
1 budowli: 
Wieże i urządzenia wierinicze wraz z zabudowaniami 
Wyciągi tłokowe, 2 typy: 

a) parowy 
b) elektryczny 

Kotłownie, w zależności od ilości kotłów 
Kieraty pompowe 
Kuźnie, 2 typy: 

a) bez paleniska gazowego 
b) z pałeniskiem gazowem 

(iazownie kopalniane na 1 agregat, 3 tvpv: 
a) z napędem elekirvcznym 
b) ,, s parowym 
c) ,, spa'inow vin 

Tłocznie ropne 
Magazyn podręczny 
Kancelarja kopalniana 
Baraki robotnicze 
Warsztat maszynisty 
Ogrzewalnie 
Łazienki. 

Nie będą objęte normalizacją: 
Gazownie centralne 
Tłocznie wodne 
Gazoliniarnie 
Warsztaty mechaniczne, 
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Z kolei zastanawiano się nad materjałami na 
budowle kopalniane. 

Komisja oświadczyła się za użyciem do bu- 
dowy materjału drzewnego, ze względu na istnie- 
jaca na kopalniach łatwość cksplozji z powodu 
obecności gazów i potrzebę częstego przenoszenia 
urządzeń i budowli z miejsca na miejsce. Stawianie 
budynków murowanych powiększyłoby znacznie 
koszty urządzenia kopalni, a eksplozje w budynkach 
masywnych, mało przewiewnych, byłyby częstsze 
i powodowałyby znacznie większe niebezpicczeństwo 
dla ludzi i urządzeń. W razie eksplozji budynck 
lekki sam ulega uszkodzeniom, zwykle jednak bez 
szkody dla pracujących, a w razie pożaru łatwiej 
jest pożar zlokalizować i nie dopuścić do uszko- 
dzenia urządzeń mechanicznych. 

Kużnie i kotłownie murowane są mniej hygje- 
niczne, ze względu na trudniejsze wyrównanie się 
temperatury wewnątrz i zewnątrz budynku. Komis;a 
uznała też szalowanie budynków deskami za odpo- 
wiedniejsze, od obijania blacha; w budynkach bo- 
wiem obitych blachą temperatura w zimie jest za 
niska, w lecie za wysoka. 

Z powodu ujmowania każdej ilości gazów, oraz 
przy istniejącej obecnie tendencji powiększania 
odległości budynków od szybów, obawy o rozsze- 
rzenia się pożarów są coraz mniejsze. Jeżeli chodzi 
o spalenie się danego objektu, to obojętnem jest, 
czy budynek jest obity drzewem czy b!achą. Komisia 
stanęła na stanowisku, że wieże wiertnicze i jej 
zabudowania można kryć drzewem lub blachą, 
względnie drzewem i blachą. Wewnątrz kotłowni 
powinna być użyta blacha tylko naprzeciw komory 
ogniowej. 

Pod koniec konterencji p. lnspektor Zarzycki 
zaznajomił członków Komisji z przepisami obowia- 
zującemi odnośnie przestrzenności ubikacyj, oświetle- 
nia, ogrzewania i wentylacji. W szczegó!ności wy- 
nosi: 
Minimalna wysokość zewnętrzna 3 m. 

» szerokość przejść głównych 1.50 m. 
Ę szcrokość przejść bocznych 0.60---0.80 m. 
Oświetlenie naturalne w obecnych budowlach 

jest za małe, zwłaszcza w kotłowniach. Przepis 
wymaga 0.6 m* jasnej powierzchni na każde 
10 m* powierzchni podłogi. 

Odnośnie wentylacji urządzeń wypowiedziano 
się jedynie za potrzebą kapy w kuźni nad palenis- 
kiem gazowem, której wymiary i wysokość zawie- 
szenia należy dokładnie określić. 

W końcu podniesiono konieczność unormowa- 
nia sposobów i zasad budowy Ścian, krycia dachów, 
łączenia, dymensji, oraz opracowana norm materja- 
łów używanych w budownictwie kopalnianem. 

Według tych wytycznych Komisja Mechaniczna 
Przemysłu Naftowego jako Komisja Polskiego Ko- 
miteteu Normalizacyjnego — podjęła się opraco- 
wania tych norm, z uwzględnieniem warunków 
bezpieczeństwa i hygjeny pracy, kierując się przy- 
tem zasadami naukowej organizacji. 

——00—— 
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Aktualne sprawy przemysłu naftowego 
Posiedzenie Wydziału Krajowego Towarzystwa Naftowego. 

nia 11 bm. odbyło się w sali posiedzeń lzby 
Przemysłowo-Handlowej we Lwowie pod przewo- 

dnictwem Prezesa Władysława Długosza posie- 
dzenie Wydziału Krajowego Towarzystwa Nalto- 
wego. 

Schatzel 
Na wstępie złożył Dyrektor Biura Dr. -St. 

sprawozdanie z czynności za Okres 
ubiegły. 

a) 
b) 

c) 

W okresie sprawozdawczym: 
do projektu ustawy o dostawach rządowych zo- 
stała opracowana szczegółowa opinia, 
w Sprawie utworzenia względnie przeniesienia 
Wyższego Urzędu Górniczego do Lwowa roz- 
wijano w dalszym ciągu energiczną akcję 
w porozumieniu z Izbą Przemysłowo-Handlową 
1 Zarządem miasta. 
W sprawie polityki nałtowej opracowano po 
uzgodnieniu stanowisk poszczególnych grup 
przemysłowców obszerny memorjał, który bę- 
dzie przedmiotem dyskusji przy punkie 3-cim 
porządku dziennego. 
W sprawie kosztów przypadających na udziały 
brutto wypracowano orzeczenie, które rozesłano 
członkom wybranej Komisji. Pomimo dwukrot- 
nego zwoływania konferencji nie doszła ona do 
skutku z powodu nieobecności członków, ba- 
wiących w okresie letnim na urlopach. Obecnie 
po ukończeniu okresu urlopowego sprawa ta 
zostanie w krótkim czasie załatwiona. 

Z prac perjodycznych opracowano sprawo- 
zdania miesięczne, które wysyła się do szeregu 
urzędów i instytucyj, wpływając w ten sposób 
na zaznajomienie się ster miarodajnych ze stanerm 
i zagadnieniami przemysłu nałtowego, Oraz wy- 
wierając w ten sposób wpływ na kształtowanie 
się opinii. 

Na podstawie dokonywanych w zagłębiu bo- 
rysławsko-tustanowickim transakcyj gazowych, 
wypośrodkowywało Biuro co mies:ąc przeciętną 
cenę gazu w porozumieniu z Izbą Przemysłowo- 
Handlową. Ceny te w okresie letnim wobec 
wzrostu produkcji i mniejszego zapotrzebowania 
kształtowały się zniżkowo i wynosiły: za maj 
— 4,87 grosza, za czerwiec — 4.77 gr., za 
lipiec — 4.65 gr., za sierpień 4.62 gr. za jeden 
metr sześcienny gazu. Płace robotnicze uregu- 
lówane zostały protokołem z dn. 26 marca 1930 
iw myśl tego protokołu pozostaną na niezmie- 
niońym poziomie do końca września br. Mimo 
to przeprowadzamy jednak nadal. miesięczne 
obliczenia, które mają obecnie charakter inior- 
imacyjny, a odnośne protokoły sporządzane są 
dla celów ewidencyjnych. Na podstawie tych 
protokołów stwierdzono, iż w maju koszty 
utrzymania spadły o 1.655%, w czerwcu spadły 
o 3.469%, w lipcu wzrosły o 0.934%, w sierpn:u 
spadły o 2.124%, — wrzesień wykazuje dalszy 
spadek drożyzny o 5.203%. 

Z końcem września Komisja zbierze się celem 
ustalenia wysokości płac na dalszy czasokres. 

Pozatem Biuro współdziałało z Izbą Prze- 
mysłowo Handlową w ustaleniu zwyczajów 

handlowych, wydając w: okresie sprawozdaw- 
czym dwukrotnie orzeczena, a mianowicie: 
w sprawie „ropy cena „Polmin'** i „sprzedaży 
benzyny''. 

Wydano też szereg różnych opinij na żądanie 
stron mn. p. w sprawie kosztów zaliczanych 
bruttowcom (na żądanie firmy „Standard No- 
beis) or "MR 

W sprawie udzielania koncesyj na urządzenie 
łapaczek ropy w zagłębiu borysławskiem zajęło 
Biuro dwukrotnie energiczne s'arowisko, sprze- 
ciwiając się z całą stanowczością udzieleniu 
koncesji na łapaczki. 

Wydano wreszcie szereg innych opinij w spra- 
wie cen ropy, źródeł nabycia i t. p. 

W okresie sprawozdawczym przygo.owano 
ostatecznie udział w Wystawie Międzynarodowej 
w Tulsa, wysyłając specjalnie w tym celu spo- 
rządzone wykresy, przedstawiające stan i rozwój 
przemysłu naftowego w Polsce w ostatniem 
dziesięcioleciu. Wysłano również cały szereg 
wydawnictw Krajowego Towarzystwa Nalto- 
wego, oraz fotogratje. 

W Wystawie ruchomej w Bydgoszczy nie 
można było miestety wziąć udziału z powodu 
zbyt późnego uwiadomienia Biura przez Dy- 
rekcję Wystawy (3 dni przed otwarciem). 

W Międzynarodowej Wystawie Komunikacji 
i Turystyki w Poznaniu współpracowało Biuro 
przy urządzaniu Działu regjonalnego woje- 
wództw wschodnich, starając się by przemysł 
naftowy w tym dziale znalazł należyte odzwier- 
ciedlenie. 

Również w tegorocznych dziesiątych „Targach 
Wschodnich'* wzięliśmy udział, eksponując dużą 
ilość wykresów, oraz wydawnictw, co w żnącz- 
nej mierze przyczyniło się do skompletowania 
i ożywien'a eksponatów w Pawilonie Nałtowym. 

W okresie sprawozdawczym opracowano rów*= 
nież dwie ankiety, a mianowicie w sprawie apa- 
ratów rafineryjnych, pracujących pod wysokiem 
ciśnieniem pary, oraz nowelizacji ustawy o spół- 
kach akcyjnych. 

Rozpoczęto również prace przygotowawcze 
w związku z odbyć się mającym Zjazdem Naf- 
towym, który zwołano na 6-go grudnia b. r. 
do Lwowa. 

Biuro K. T. N. zajęło się sprawą powstającej 
w Borysławiu Poradni Psychotechnicznej, a de- 
legat Krajowego Tow. Naft. bierze stale udział 
w obradach w związku z jej utworzeniem. — 
Ponieważ Zakład Ubezpieczeń od wypadków 
odmówił udzielenia Poradni subwencji, nie ro- 
zumiejąc swego własnego interesu w powstan u 
tej instytucji, Biuro K. T. N. będzie interwe- 
njować jeszcze raz w tej sprawie. 

W sprawie podatku komunalnego od produkcji 
topy interwenjowano wielokrotnie w gminach, 
Województwie, Ministerstwie, « współdziałając 
z równolegle idącą akcją zrzeszeń pokrewnych, 
niestety nie osiągnięto zamierzonych rezultatów. 
Ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
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uzyskano jedynie przyrzeczenie, iż podatek ten 
będzie służył, zgodnie z ustawą, wyłącznie na 
cele inwestycyjne, a nie na pokrycie bieżących 
wydatków gmin, ponadto fundusze z tego po- 
datku płynące obracane być mają w przyszłości 
na inwestycje mające związek z przemysłem 
naftowym, a nie na zupełnie obce cele, jak to 
dotychczas częstokroć bywało. 

Na ostatnio odbytym Kongresie lzb Prze- 
mysłowo Handlowych we Lwowie powzięta 
została uchwała, domagającą się reiormy usta- 
wodawstwa naftowego, którą Kongres uznał 
za sprawę pilną i o znaczeniu ogólnem dla 
całego gospodarstwa krajowego. - | 

W . sprawie połączenia telefonicziego do 
Bitkowa interwenjowano w: Ministerstwie Poczt 

* 

i Telegrafów i uzyskano przyrzeczenie pomyśl -- 
nego uregulowania tej kwestji. 

Używane narzędzia wierin'cze korzystają z ul- 
gowej taryty kolejowej, natomiast używane rury 
wiertnicze na skutek mylnej interpretacji dotyczą- 
cych przepisów, opłacać muszą dotychczas wy- 
soką taryię przewozową. Wdrożyliśmy akcję, 
mającą na celu uznanie używanych rur jako 
narzędzi wiertniczych i spodziewamy się, Że 
dzięki poczynionym staraniom w niedługim już 
czasie używane rury wiertnicze korzystać będą 
z ulgowych stawek przewozowych. 

Od 1 października nastąpi podwyżka Taryty 
za przewóz miału węglowego. Podwyżka ta 
będzie znaczna, tak, że wpłynie decydująco na 
kształtowanie się cen miału węglowego, co 
w dalszym ciągu nie pozostanie bez wpływy 
na cenę gazu ziemnego. | 

Centralny Związek P. P. G. H. i F. opra- 
cował imieniem całego przemysłu memorjał 
w sprawie ogólnego kryzysu gospodarczego. 
W memorale tym pomi:szc 010, oprócz spraw 
ogólnie nas dotyczących, także postulat znie- 

sienia podatku komunalnego od kopalń, oraz 
żądanie niewprowadzania ustawowego przymusu 
stosowania mieszanek spirytusowych. W Banku 
Naftowym na skutek życzenia kilku członków 
Wydziału otworzyło Krajowe Tow. Naftowe 
rachunek bieżący. 
Następnie przechodząc do sprawozdania redak- 

cyjnego przedstawił mowca przebieg prac redakcyj- 
nych w okresie sprawozdawczym. 

Sprawozdanie Dyrekcji Biura i Redakcji przyjęto 
do wiadomości. | 

Z koleji referował Dr. Schatzel sprawę zorga- 
nizowania konierencji reprezentantów przemysłu 
naftowego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, 
celem omówienia najpilniejszych postulatów prze- 
mysłu nattowego. 

Jak bowiem doświadczenia ostatnich lat wykazały, 
Ścisła współpraca ster gospodarczych z Rządem, — 
oparta z jednej strony na zapoznaniu Rządu z po- 
trzebami poszczególnych gałęzi produkcji i wymiany, 
z drugiej zaś strony na zaznajomieniu się reprezen- 
tantów życia gospodarczego z zamierzeniami Rządu 
i wytycznemi jego polityki gospodarczej, — przy- 
czynić się może do usunięcia, względnie złagodzenie 
ujemnych skutków przesileń gospodarczych, i ugrun- 
towania rozwoju produkcji. ZO RZA 

Terenem, na którym: przemysł nałtowy miał 
możność bezpośredniego, stałego stykania się z re- 

„PRZEMYŚŁ NAFTOWY: Str. 413 

prezentantami Rządu była dawniej Państwowa Rada 
Naftowa, istniejąca formalnie do dnia dzisiejszego, 
— faktycznie jednak od dłuższego już czasu nie 
zwoływana. | | W miejsce Rady Naftowej odbyła się w ciągu 
ostatnidh 'kilku lat jedna tylko konferencja repre- 
zentantów Rządu i przemysłu nałtowego, a miano- 
wicie ,„Ankieta Naftowa' dnia 28-go lutego 1027 r. 
w Warszawie. Na ankiecie tej zreferowane i omó- 
wione zostały wszystkie ważniejsze sprawy bieżące, 
oświetlone wszechstronnie dzięki równoczesnemu 
udziałowi w tej konterencji reprezentantów różnych 
ugrupowań i odłamów przemysłu. 

Od czasu wymienionej tu ankiety nie miał już 
przemysł naftowy, jako całość, . — .sposobności do 
przedstawienia swych spraw Rządowi, i usłyszenia 
z strony jego reprezentantów miaroca nych oświad- 
czeń odnośnie do kierunku, jakiego Rząd trzymać 
się zamierza w swej polityce nałtowej. | 

Okazuje się tymczasem, że obecna sytuacja 
istniejąca w przemyśle nattowym, wymaga właśnie 
ścisłego ustalenia stanu faktycznego, tj. stwierdzenia 
rodzaju i stopnia panującego właśnie przesilenia, 
zbadania powodów i przyczyn ;stniejących miedo- 
magań, a w końcu znalezienia środków, przy. pomocy 
których nmiedomagania te mogłyby być usunięte, 
t. zn. ustalenia zarówno dla Rządu, jak i samego 
przemysłu linji wytycznej, którą kierować się winną 
zarówno polityka naftowa Rządu, jak i poczynania 
samego przemysłu. i | 

Konieczność taka stwierdzona została jednogłoś- 
nie na jednem z posiedzeń Krajowego Towarzystwa 
Naitowego przez reprezentantów wszystkich ugru- 
powań przemysłu, przy sposobności omawiania 
sprawy mieszanek alkoholowo-benzynowych. Okazało 
się wówczas, że przemysł naftowy, zaniepokojony 
mnóstwem obiegających prasę pogłosek, a brakiem 
miarodajnych wyjaśnień co do zamierzeń Rządu 
w sprawie bezpośrednio go dotyczącej, przedstawić 
pragnie Panu Ministrowi Przemysłu i Handlu, wzgl. 
innym także reprezentantom Rządu swoje obecne 
położenie, swoje bolączki i niedomagania, a zarazem 
usłyszeć z strony miarodajnej, jakie są w wszystkich 
tych kwestjach zamierzenia Rządu, jednem słowem 
jakiemi drogami posuwać się będzie po'ska polityka 
naitowa. 

Konterencja taka tem łatwiejszą będzie do prze- 
prowadzenia, i tem lepsze wydać może rezultaty, 
ze względu na znaczne. załagodzenie przeciwieństw, 
istniejących jeszcze do miedawna pośród poszcze- 
gólnych ugrupowań przemysłu naftowego, co uwy- 
datniło się. w ostatnich czasach parokrotnie przy 
omawianiu szeregu spraw aktualnych. 

W dyskusji nad referatem Dr. Schatzla, w któ- 
rej zabierali głos Dr. Łańcucki, Dr. Kielski, prof. 
Bielski, Dr. Bartoszewicz, Dr. Wygard, inż. Wiele- 
żyński, Dr. Noskiewicz i dyr. Mikuli, podkreślono 
zgodnie konieczność zwołania takich konierencyj. — 
Jako najpilniejsze postulaty uznano sprawę kody- 
fikacji prawa naftowego oraz stworzenie warunków 
i pozyskania środków do ożywienia i poparcia 
wierceń. Materjał dla konierencji opracuje Biuro, 
oraz specjalni referenci, wyznaczeni z grona człon- 
ków Wydziału Krajowego Towarzystwa Naitowego. 

Na „wniosek, Dr. Kielskiego przyjęto jednogłśnie 
następującą rezolucję w sprawie kodyfikacji prawa 
naftowego: | di, 
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„Wobec konstytucyjnej możliwości wydania 
jednolitej ustawy mattowej w okresie do zebra- 
nia się nowego parlamentu, oraz stwierdzonej 
od szeregu lat pilnej potrzeby. tej ustawy, 
Krajowe Towarzystwo Naftowe wznawia swą 
jednomyślną uchwałę z dnia 15 listopada 19027 r., 
zapadłą w wyniku długoletnich narad, — która 
przyjęła zasadnicze tezy polskiego prawa nai- 
towego, oparte na zasadzie systemu swobody 
górniczej z poszanowaniem praw nabytych, — 
i prosi Pana Ministra Przemysłu i Handlu o spo- 

wodowanie wydania tego prawa, jako jednego 
z podstawowych czynników popierania kopal- 
mictwa naftowego, i o możność ścisłego współ- 
działania fachowych sfer przemysłu w ustalan u 
szczegółowych postanowień mowej ustawy'. 
W końcu załatwiono szereg spraw bieżących 

oraz uchwalono przyznać subwencje na utworzenie 
Poradni Psychotechnicznej w przemyśle naltowym, 
na fundusz Medalu Im. Łukasiewicza oraz ną od- 
budowę trybuny L. K. S. „Czarni*. 

Legalizacja przyrządów do mierzenia 
| ropy naftowej 

Nr. 6 poz. 30/56 Dziennika Urzędowego Głów- 
nego Urzędu Miar z dnia 26 lipca 1930 r., 

ukazało się rozporządzenie Dyrektora Gł. Urzędu 
Miar, dotyczące przepisów legalizacyjnych o przy- 
rządach do mierzenia ropy naftowej. 

Poniżej przytaczamy przepisy powyższego roz- 
porządzenia : 

Prżepisy lłegalizacyjne o przyrzą- 
dach do mierzenia objętości ropy 
naftowej z dnia 26 czerwca ł0930 r. 

Na podstawie art. 11, 12 i 16 dekretu o mia- 
rach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 
211 i Dz. U. R... P.oz”1028, póz. 305: 1 601) $ 109, 
ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. 
o miarach (Dz. U. Rzeszy Niemieckiej str. 340) 
i rozporządzenia Rady Ministrów z dna 28 lutego 
1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 166) zarządzam 
co następuje: ! 

Określenie. 
8. 1. 

Przyrząd do mierzenia objętości ropy naitowej 
składa się z fundamentowanego pojemnika, zaopa- 
trzonego u dołu w kurek lub zawór spustowy. 

Przepisy ogólne. 

5.2 
Dla przyrządów do mierzenia objętości ropy 

naftowej obowiązują przepisy legalizacyjne o na- 
rzędziach mierniczych wogóle (Dz. Urz. GUM poz. 
29/11. POM poz. 2,03/1) wraz z uzupełnieniami 
do nich. 

Granice uchybień. 
PEREZ 

W. przyrządach do mierzenia objętości ropy 
naftowej uchybienie wzorcowania mie może prze- 
kraczać 1/500 pojemności. 

"Ważność cechy. 
8. 7. 

Okres Aważności cechy trwa dwa łata licząc 
od 1-go stycznia tego roku, w którym cecha została 
nałożoma. 

"Postanowienia końcowe. 

Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia. 

DET J ANA 

W celu zaznajomienia przemysłu naltowego 
z powyższemi przepisami, ułożenia planu legalizacji 
mierników na okres 1930/31 r. i porozumienia się 
w sprawie ewentualnych wniosków, zwołana została 
przez Naczelnika Okręgu legalizacji narzędzi mier- 
niczych we Lwowie, p. inż. Włlassicsa, konterencja 
na dzień 17 sierpnia 1930 r. W konferencji wzięli 
udział reprezentanci Służby Legalizacji Narzędzi 
Mierniczych oraz delegaci poszczegó.nych zrzeszeń 
i przedsiębiorstw naltowych. 

W wygłoszonym następnie referacie p. inż. 
Wlassics zapoznał zebranych z postanowien'ami IDe- 
kretu o Miarach (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 661 
ex 1929), mogącemi mieć zastosowanie w przemyśle 
naftowym, przyczem wyraził opinję, że wszelkie 
zakłady i urządzenia w przemyśle naftowym mają 
charakter miejsc obrotu publicznego i że wobec 
tego, po myśli postanowień art. 14-go Dekretu 
o Miarach wszelkie narzędzia miernicze stosowane 
lub przechowywane w tymże przemyśle winne był 
legalizowane, legalne i rzetelne. 

Referent stwierdził pozatem, że każdy zdrowy 
przemysł może się opierać li tylko na rzetelnych 
pomiarach. Pomiar może być rzetelnym tylko wtedy, 
gdy są znane granice, w jakich przy właściwem 
przeprowadzeniu pomiaru, mogą się obracać, nieu- 

. giknione zresztą, błędy pomiaru. Błędy pomiaru są 
zależne w pierwszym rzędzie od uchybień narzędzi 
mierniczych, użytych do dokonania pomiaru. Zna- 
jomość uchybień narzędzia mierniczego, względniie 
ograniczenie obszaru jego możliwych uchybień, 
można uzyskać jedynie przez porównanie z narzę- 
dziem mierniczem o znanem uchybieniu, a to ze 
względu na charakter arbitralny międzynarodowych 
prototypów. Jedynie Urzędy Miar w drodze n eustan- 
nego kontrolowania normalnych wzorców utrzymują 
nieprzerwany kontakt ż prototypami międzynaro- 
dowemi, wobec tego też jedynie narzędzia miernicze 
sprawdzone przy pomocy urzędowych wzorców 
normalnych, mogą dawać gwarancję rzetelności. 

W. przemyśle naftowym objętościowy pomiar 
ropy przeprowadza się przy pomocy pojemników 
(mierniki, rezerwoary, beczki). Jako pojemnik należy 
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traktować każde naczynie, w którem ciało mierzone 
ogranicza się częściowo wewnętrzną powierzchnią 
naczynia, a częściowo płaszczyzną swobodną, wy- 
znaczoną bądź to przez brzeg naczynia, bądź też 
za pomocą wskaźników (znaki, skale, łaty mierni- 
cze). Dotychczasowe urządzenia magazynowe 1 trans- 
portowe mogą stracić charakter pojemników przez 
usunięcie wskaźników i oznaczeń swej miary. 

Odnośnie do przyrządów do mierzen'a ropy 
naftowej, składających się z fundamentowanego po” 
jemnika, zaopatrzonego u dołu w kurek lub zawór 
wpustowy referent zapoznaje zebranych z dotyczą- 
cemi przepisami ogłoszonemi w Dz. Urz. Głównego 
Urzędu Miar. W następstwie przechodzi do omó- 
wienia metod sprawdzania i wzorcowania, t. j. tak 
zwanego dotychczas w przemyśle naitowym cecho- 
wania przyrządów do mierzenia ropy nattowej, 
i wykazuje różnice zachodzące między dotychczas 
stosowanemi w przemyśle metodami, a metodą 
urzędową, która obecnie znajdzie zastosowanie, 
podkreślając przytem zupełną poprawność dotych- 
czasowych metod, w granicach środków stojących 
do dyspozycji rzeczoznawców prywatnych. Urzę- 
dowa metoda sprawdzania polega na porównaniu, 
przez wlew wody, przyrządów do mierzenia ropy 
naftowej z kolbami metalowemi normalnemi, Wwy- 
wzorcowanemi metodą laboratoryjną w Urzędzie, 
których uchybienie nie przekracza 1/500 pojemności 
i uwzględnia błędy spowodowane przez czynniki 
zewnętrzne. 

Z uwagi na dwuletni okres ważności cechy dla 
przyrządów do mierzenia ropy naftowej zgłaszać 
je należy co roku do legalizacji, przyczem przy 
pierwszem zgłoszeniu należy dołączyć dla każdego 
przyrządu rysunek fabryczny w trzech egzempla- 
rzach. Dła każdego ocechowanego przyrządu będzie 
wydane świadectwo legalizacyjne, do którego bę- 
dzie dołączony rysunek z wykazem nałożonych cech 
i tablice przeliczeniowe z objętości na masę (wagę) 
przy uwzględnieniu temperatury i gęstości mierzo- 
nego medjum. Referent zwraca uwagę zebranych, 
że ustawa zabrania zmieniać w czemkolwiek kon- 
strukcję ocechowanych narzędzi mierniczych, lub 
zaopatrywać je w dodatkowe urządzenia, mogące 
wpłynąć ujemnie na właściwe stosowanie i ich 
sprawność mierniczą. 

Odpowiadając następnie na zarzuty i zapytania 
postawione w ciągu dyskusji, wyjaśnia inż. Wlasscis: 

że zbiorniki zaopatrzone w jakiekolwiek ozna- 
czenia miary, uważane być muszą w rozumieniu 
ustawy za narzędzia miernicze, i że wskutek tego 
podlegać będą obowiązkowi legalizacji, radzi przeto 
ponownie usunąć z zbiorników ropnych wskaźniki, 
skale i oznaczenia miary, 

że istnieje obowiązek używania areometrów 
tylko z cechą polską i że począwszy od 1 paździer- 
nika 1930 r. aerometry będą cechowane w Okr. 
Urz. Miar we Lwowie, oraz, 

że próbówki do oznaczania zanieczyszczenia 
ropy mogą być uwierzytelniane w Głównym Urz. 
Miar w Warszawie, przyczem przewidziane jest 
w tym względzie wydanie osobnych przepisów le- 
galizacyjnych. | 

końcu wyjaśnia inż. Wlassics, że na razie 
nie będą stawiane specjalne wymogi w kierunku 
zmian konstrukcyjnych czynnych już w przemyśle 
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mierników, a główny nacisk postawiony będzie na 
utrzymanie rzetelności mierników w ciągu okrcsu 
ważności cechy. 

— —00— — 

Uznając w całej pełni argumenty przytoczone 
przez p. naczelnika Okręgu Legalizacji Narzędzi 
Mierniczych, przemawiające za koniecznością i cc- 
lowością legalizowana wszelkich mierników naftto- 
wych, — mnie możemy zgodzić się z wyrażonemi 
na tejże konferencji zapatrywaniami, jakoby obo- 
wiązkowi legalizacji podlegać miały wszelkie zbior- 
niki ropne, dlatego tylko, ponieważ zaopatrzone są 
w skalę, która ułatwia stwierdzenie poziomu płynu 
znajdującego się w danym zbiorniku. 

Wydaje nam się, że w wypadku niniejszym 
mamy do czynienia z zbyt rozszerzającą interpretacją 
art. O, 14 i 15 Dzkretu o «Miarach, i że mylnem 
jest twierdzenie, jakoby „wszelkie zakłady i urzą- 
dzenia w przemyśle naftowym miały charakter 
miejsc obrotu publicznego'*. 

Przedewszystkiem więc stwierdzić musimy, że 
dekret nie zna zupełnie pojęcia „miejsca obrotu 
publicznego”, wobec czego do miejsca takiego 
żadnych obowiązków przywiązywać nie może. Po- 
zatem „zakłady i urządzenia w przemyśle nalto- 
wym (szczególnie kopalnianym, a o takie w wy- 
padku niniejszym właśnie chodzi), nie są z reguły 
miejscami obrotu publicznego, ani bowiem na ko- 
palniach, ani w gazoliniarniach i t. p. zakładach, 
żadnych tranzakcyj się nie odbywa, a miejsca te 
są jedynie warsztatami, wytwarzającemi produkty, 
zbywane w innych miejscach. 

Dla pows'ania obowiązku legalizacji przewiduje 
natomiast Dekret o Miarach w art. 14 łączne 
zaistnienie dwóch warunków, a mianowicie: „obrotu 
publicznego, oraz faktu lub możliwości „ustana- 
wiania wartości rzeczy lub świadczeń'. Brak jednej 
z tych przesłanek — jak n. p. istnienie „obrotu 
publicznego”, jednak bez „ustanawiania wartości'', 
albo też „ustanawianie wartości”, jednak dla włas- 
nego tylko użytku, — nie pociąga za sobą obowiązku 
stosowania legalizowanych narzędzi mierniczych. 

Otóż stwierdzić należy, że ewentualne pomiary 
wydobytego z podziemia płynu dokonywane na 
kopalniach nie mają z reguły charakteru obrotu 
publicznego, a służą zasadniczo dla własnych celów 
statystycznych, ewidencyjnych, wząlędnie kontrol- 
nych produkującego przedsiębiorstwa, leża zatem 
wyłącznie w sferze jego obrotu wewnętrznego i jako 
takie nie podpadają pod postanowienia art. 11-go 
Dekretu. 

Argumentem przemawiającym również przeciw 
obowiązkowi legalizacji zbiorników kopalnianych jest 
fakt, że w zbiornikach tych przechowuje się z re- 
guły nie ropę naftową, lecz płyn, w skład którego 
obok ropy wchodzi w większym lub mniejszym 
stopniu także solanka, woda i różne inne zanie- 
czyszczenia mineralne i organiczne, a który to płyn 
nie bywa nigdy przedmiotem obrotu gospodar- 
czego. Pomiary tego płynu, dokonywane w zbior- 
nikach w obrębie kopalni, odbywają się wyłącznie 
w granicach obrotu wewnętrznego danego przed- 
siębiorstwa, służą tylko do celów manipulacyjnych, 
— a pomiar taki w żadnym wypadku nie mógłby 
być podstawą obrotu publicznego. 
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Obowiązkowi legalizacji podlegać natomiast bę- 
dą specjalne urządzenia, przeznaczone w naftowym 
przemyśle kopalniaaym do dokonywania pomiarów, 
t. zw. mierniki, zainstalowane tam wszędzie, gdzie 
mamy do czynienia z obrotem publicznym. Do 
mierników tych odnoszą się w całej rozciągłości 
przepisy Dekretu o Miarach, oraz rozporządzen:a 
wydawane na jego podstawie i słuszną jest rzeczą, 
aby wszystkie te urządzenia podlegały legalizacji. 

——00—— | 
Stanowisko przemysłu naftowego w powyższej 

sprawie sprecyzowane zostało na konterencji, od- 
bytej dnia 21 sierpnia b. r. w Borysławiu. 

Wyniki tej konferencji streszczają się w mastę- 
pujący sposób: 

1. Zbiomiki ropne na kopalniach nie są miejscem 
publicznego obrotu, mają zadanie czysto ma- 
nipulacyjne, i jako takie winne być wolne 
od cechowania. | 

2. Cechowane powinne być: 
a) Mierniki przedsiębiorstw magazynowych, 

jako narzędzia wymiany dóbr i publicz- 
nego obrotu ropą. 
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b) Beczkowozy i beczki, służące do odmie- 
rzania sprzedawanej ropy. 

3. Cechowanie objętościowe mierników po- 
winno być dokonane nie wodą, lecz ropą, 
i to takim jej gatunkiem, dla jakiego dany 
miernik jest przeznaczony. zad: 

4. Cechowanie i legalizacja "mierników, ze 
względu na stałość ich budowy, winne być 
dokonywane co 5 lat, zaś co roku może być 
dokonana rewizja celem stwierdzenia, czy 
w położeniu i pojemności mierników nie 
zaszły zmiany. 

5. Pomiaru mierników powinni dokonywać 
z ramienia Urzędu zaprzys ęż: ni inżynierowie, 
lokalni, posiadający w tym dziale długo 
letnie doświadczenie. aa 

6. Należytość za pomiar miernika powinna wy- 
| mosić Zł. 100.— za rewizję Zł. 20— 

Na skutek uchwały tej konferencji wn'osła Izba 
Pracodawców odpowiedn'o umotywowany memorjał 
do Urzędu miar i wag z prośbą o uwzględnienie 
tych postulatów. | > | 

DZIAŁ SPRA WOZDAWCZY. 
Produkcja benzyny metodą hydracyjną. (,„Pol- 

ska Gospodarcza” — na podstawie raportów pol. 
placówek zagranicznych). W dobie obecnej benzyna 
stanowi najcenniejszy produkt naftowy, gdyż w mia- 
rę coraz większego stosowania motorów spalinowych 
popyt na nią stale wzrasta. W związku z tem prze- 
mysł rafineryjny czynił wciąż wysiłki w kierunku 
zwiększenia wydobycia z ropy olejów lekkich kosztem 
olejów ciężkich. Przy dotychczasowych metodach 
ma'symalna ilość benzyny, otrzymywanej z ropy 
przy pomocy t. zw. krakowania sięga 50%, podczas 
gdy. z końcem XX wieku ilość ta wynosiła 13%. 
W latach ostatnich niemiecki koncern chemiczny I. 
G. Farbenindustrie doszedł do przełomowych wy- 
ników w. tym kierunku w związku z jego pracami 
ogólnemi nad syntezą węgla z wodorem, t. zwane 
upłynnianiem węgla. Prace te dały o tyle konkretne 
wyniki, że obecnie I. G. Farbenindusirie w swych 
zakładach w: Lenna i Merseburgu produkuje ben- 
zynę syntetyczną dla celów rynkowych (1928 r. — 
120.000 tonn). Syntetyczne otrzymywanie benzyny 
względnie olejów lekkich dało się również zastcso- 
wać do olejów ciężkich, które w stosunku dowol- 

"mym, a nawet bez reszty mogą być przetwarzane na 
oleje lekkie. Jednak w dziedzinie tej, związanej 
ściśle z całokształtem przemysłu nattowego, I. G. 
Farbenindustrie nie działa na własną rękę i w 10927 
r. zawarła z amerykańskim koncernem naitowym 
„Standard Oil'* umowę prowizoryczną, która, po 
uprzedniem wypróbowaniu patentu I. G.,.w listo- 
padzie 1929 r. stała się ostateczną. Na mocy tej 
umowy zawiązane zostało przedsiębiorstwo pod 
nazwą Standard I. G. Co., które będzie miało za 
cel eksploatację patentu I. G., dotyczącego hydracji 
olejów ciężkich (z wyłączeniem Niemiec, w obrębie 
których I. G. pozostaje zupełnie samodzielna). — 
Większość kapitału akcyjnego przedsiębiorstwa bę- 

dzie w rękach Standard Oil, wkładem koncernu nie- 
mieckiego jest jego patent, za który oprócz współ- 
udziału w Standard I. G. Co. otrzymał on, o ile 
wiadomo, jednorazową kompensatę pieniężną (na 
tej ostatniej I. G. szczególnie zależało ze względu 
na obecne położenie linansowe rynku niemieckiego). 
Prawdopodobnie produkcja i aparat sprzedaży będą 
spoczywały w rękach Standard Oil (która ulisz- 
czałaby pewne sumy za korzystanie z patentu na, 
rzecz Standard I. G. Co.), kierownictwo zaś tech- 
niczne I. G. będzie czuwało nad przystosowaniem 
produkcji rafineryjnej do metod hydracyjnych i udo- 
skonaleniem tych ostatnich. , « - - 

Jak wynika z ogłoszonego niedawno sprawo- 
zdania koncernu naftowego Royal Du.ch Shell za 
1929 r., koncern ten nawiązał kontakt ze Standard 
I. G. Co. Fakt tea wzmacnia jeszcze światowe zna- 
czenia Standard I. G. Niewiadomo, czy po przy- 
stąpieniu Royal Dutch Shell przedsiębiorstwo Stand- 
ard I. G. Co. ulegnie tylko rozbudowie, czy też 
jego podstawy zostaną zmienione. 

Nie zależy oczekiwać w bliskiej przyszłości du- 
żej produkcji benzyny, otrzymywanej na drodze 
hydracji olejów ciężkich, gdyż zniżka cen wszelkich 
produktów naftowych skłania do ostrożności w in- 
westycjach rafineryjnych. Nie mówiąc już o tem, 
że w razie różbudowy urządzeń, przystosowanych 
do hydracji olejów ciężkich, nastąpiłaby nadpodaż 
benzyny, która obniżyłaby specjalnie si'nie jej ceny. 
To też fakt, że patenty hydracyjne znajdują się 
w ręku Standard Oil i Royal Dutch Shell, kontro- 
lujących znaczną część produkcji światowej — daje 
owarancję, że rozbudowa ta będzie postępowała 
równolegle z rozwojem zapotrzebowania na oleje 
lekkie. W. przyszłości jednak metoda hydracyjna 
będzie prawdopodobnie « niepodzielnie panowała 
w dziedzinie produkcji olejów lekkich i usunie 
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nieco na dalszy plan kwestję wyczerpania się ropy, 
której zasoby przy obecnych metodach rafineryjnych 
szczególnie w Ameryce wystarczą na stosunkowo 
niedługi czas: Dla uzyskania bowiem danych ilości 
benzyny, która dziś decyduje o rozmiarze wydo- 
bycia ropy, wystarczać będą mniejsze jej ilości. 

| | ——00—— 
Wydawnictwo Pamiątkowe o Powszechnej Wy- 

stawie Krajowej. Mimo okresu wakacyjnego, praca 
nad dziełem pamiątkowem PWK nie została przer 
wana. Stosownie do zapowiedzi, danej przez PWK 
z końcem ub. roku, opuścił prasę trzeci z koleji tom 
tego dzieła, poświęcony przedewszystkiem organi- 
zacji budowlanej Wystawy. Na obfitą i gruntownie 
opracowaną treść omawianego tomu składają się 
następujące rozprawy: budownictwo, « wystrój 
ogrodniczy PW, administracja terenów, przed- 
siębiorstwa, komunikacja, sprawy ubezpieczeniowe, 
zagadnienia prawne, aprowizacja, rozrywki, kongresy 
i zjazdy, organizacja Sadu Wystawy, wystawa Sa- 
morządów, usługi Radja Poznańskiego. 

Wydawnictwo PWK tak punktualnością ukazy- 
wania się poszczególnych tomów jakoteż i treścią, 
ilustracjami, wystrojem artystycznym 1 wykonaniem 
graticznem ustaliło już swoją reputację. Stwierdzić 
należy, że tom ten w niczem poprzednim nie ustę- 
puje. . Dzieło to powinno wywołać zainteresowanie 
wśród sfer przemysłowych. Każda bowiem z ga- 
łęzi naszego gospodarstwa narodowego znajdzie 
w tem Wydawnictwie wiele cennego materiału. 
Adres Wydawnictwa: Poznań, ul. Grunwaldzka 22a. 
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NAFTOWY: Str. 417 

W „Przemyśle Chemicznym* (zeszyt 17 z du. 
5 września 1030) r.) ukazała się praca W. Święto- 
sławskiego i J. Pfanhauscra p. t. „Z badań tizykc- 
chemicznych nad mieszankami spirytusowemi III". 

W pracy tej opisano: 1) Dzałanie nowego przy- 
rządu do dystylacji, zaproponowanego przez Świę- 
tosławskiego i przystosowanego do irakcjonowanej 
dystylacji według Englera. 2) Podano wykresy 
przebiegu ' dystylacji _ micszanck, posiadających 
w swym składzie zespoły azeotropowe i nieposia- 
dające tych zespołów. 3) Wyjaśniono charakter 
przebiegu dystyłacji micszanek, posiadających zcspos 
ły azeotropowe. 4) Wykazano przydatność kolby 
dystylacyjnej Świętosławskiego do szczegółowego 
zbadania przeskoku azeotropowego. 

„Hutnik'* Ukazał się zeszyt 9 „Hutnika, za- 
wierający w dziale technicznym artykuły: „O wy- 
zyskaniu ciepła odpadkowego pieców mariinowskich* 
s. Wisłockiego i „O samowzmacnianiu lut działo- 
wych'* K. Jakowskiego oraz następujące artykuły 
w dziale gospodarczym: „Powtórna zmiana już raz 
zmienionych stawek celnych możliwa, „Stan hut- 
uictwa żelaznego Z. S. R. R." i „Budownictwo: 
szkieletowe w Niemczech w r. 1930". Na wstępie 
działu gospodarczego znajdujemy sprawozdanie 
z działalności hut żelaznych w sierpniu r. b. 

Bogaty przegląd zagranicznych wydawnictw 
technicznych, szczegółowa statystyka hutnictwa 
polskiego i zagranicznego oraz interesująca kronika 
dopełniają całości wspomnianego zcszyt '. 
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DZIAŁ GOSPODARCZY. 
Ustawy i Rozporządzenia. 

Taryfa pocztowa zmieniona i uzupełniona została 
rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dn. 
23 sierpnia 1930 r. Dz. U. Nr. 63, poz. 502 i 503. 
Zmiany dotyczą w szczególności paczek zawierających 
wydawnictwa urzędowe i książki, oraz przekazów 
pocztowych i należytości dodatkowych. 

| ——00-—— 
"Nowe wydanie taryfy towarowej. Taryfa towa- 

rowa, wprowadzona w życie z dn. 1 października 
1929 r. jako wynik rewizji taryf poprzednio obo- 
wiązujących, ulegała w pierwszym roku swego 
istnienia pewnym przekształceniom i uzupełnieniom, 
nieodzownym dla każdej rzeczy nowej. Sześć ko- 
lejnych dodatków do tej taryfy uczyniły z niej 
wreszcie podręcznik trudny do użytkowania zarówno 
dla publiczności, jak i urzędów stacyjnych. Aby 
temu zaradzić, Ministerstwo Komunikacji ogłosiło 
drukiem nowe wydanie taryty towarowej (część I B 
I część II, zeszyt 1 i 2), włączając do niego za- 
równo wszystkie zmiany i uzupełnienia, wprowa- 
dzone przez owe dodatki, jak też pewne nowe 
nowe zmiany, mające na celu bądź bardziej przej- 
rzysty układ pewnych działów taryfy, bądź zmianę 
redakcji poszczególnych ustępów, usuwającą n:ejas- 
ność brzmienia, bądź wreszcie uzupełnienie pewnych 
przepisów i taryf wyjątkowych. 

Nowe wydanie taryty towarowej wchodzi w Ży- 
cie z dn. 1 października r. b. 

Przedawnienie roszczeń pracowników z tytułu 
umowy o pracę. Wobec wytaczania przed sądy pracy 
sporów, mających za przedmiot pretensje niejedno- 
krotnie bardzo zadawnione podaje C. Ż. P. P. G 
M. i F. szereg wyjaśnień dotyczących przedawnien:a 
roszczeń pracowników z tytułu umowy o pracę, 
opartych na obowiązujących przepisach prawnych 
i dotychczasowem orzecznictwie. Poniżej podajemy 
przepisy, odnoszące się do b. zaboru aus'rjackiego: 

Rozporządzenic Prezydenta Rzplitej o umowie 
o pracę robotników i pracowników umysłowych 
(Dz. U. Nr. 35, poz. 323 i 324 ex 1928) zawieraja 
w przedmiocie przedawnienia tylko jeden przep s 
specjalny, dotyczący wynagrodzenia w razie ro/- 
wiązania s'osunku służbowego bcz wypowiedzen'a. 
Irzypadni te objęte są art. 20, wzgl. 39141 wy- 
mićnionych rozporządzeń. Skargi takie przedaw n ają 
się z upływem sześciu miesięcy od dnia rozwiązania 
umowy. 

We wszystkich innych przypadkach roszczeń 
z tytułu umowy o pracę stosowane być winne 
przepisy o przedawnieniu przewidziane w _ dzielni- 
cowych ustawach cywilnych. W b. zaborze austr. 
przedawniają się odnośne pretensje pracowników, 
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pomocników, wyrobników i sług stosownie do 
przepisów $ 1486 punkt 5. u. c. po trzech latach, 
tak w odniesieniu do stałego wynagrodzenia, wy- 
nagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
jak i wynagrodzenia za urlop (Sąd Najw. Izba III, 
wyrok z dn. 14 VIII. 1928 r. Orzecz. Sądów Pol- 
skich r. 1929 zeszyt VHI, poz. 62). 

m e (YO) — 

Judykatura i Interpretacja. 
Kartelizacja w świetle ustawy o nieuczciwej 

konkurencji. W skardze, wniesionej do Sądu Okrę- 
gowego w Warszawie (Wydział Handlowy, sprawa 
Nr. II 3 C 1347/20), firmy X i Y (firmy powo- 
dowe) wystąpiły przeciwko firmom Z, V 1 W (firmy 
pozwane) i wyjaśniły, że te ostatnie utworzyły 
związek kartelów, mający na celu uregulowanie 
zbytu swych wyrobów i osiągnięcie jednolitego 
stanowiska wobec odbiorców, i że rozesłały do 
ogółu kupców danej branży cyrkularz, w którym 
zapowiedziały bojkot tych kupców, którzy udzielili 
zamówień firmie powodowej X, zbywającej swe 
wyroby przez ad hoc utworzoną firmę powodową 
Y. Skarga wychodzi z założenia, że tego rodzaju 
postępowanie firm pozwanych, mające na celu wy- 
eliminowanie konkurenta za pomocą odstręczenia od 
niego klienteli, jako przekraczające granice do- 
puszczalnej konkurencji, jest sprzeczne z dobremi 
zwyczajami kupieckiemi i podpada pod ustawę 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 1382 
Kodeksu Cywilnego (odszkodowanie za wyrządzoną 
szkodę). Z tych też zasad firmy powodowe wno- 
siły o uznanie, że firmy pozwane dopuściły się 
wzęlędem powódek czynu sprzecznego z dobremi 
obyczajami i przez prawo zakazanego, a przeto — 
o nakazanie firmom pozwanym odwołania wspomnia- 
nych cyrkularzy pod rygorem kary za zwłokę oraz 
o zasądzenie globalnej sumy tytułem odszkodowania, 
a wreszcie — ogłoszenie wyroku w pismach. 

Sąd Okręgowy postanowił powództwo oddalić, 
a to z zasad następujących: 

Na obszarze b. zaboru rosyjskiego pod rządem 
dawnego kodeksu karnego (z 1876 r.) syndykaty 
producentów celem ograniczenia liczby odbiorców 
i ustalenia jednolitej ceny nie były dopuszczalne. — 
Z chwilą wprowadzenia nowego kodeksu karnego 
(z 1903 r.), co mastąpiło, jak wiadomo, dopiero 
pod okupacją niemiecką, kartelizacja zaczyna sie 
u nas szybko rozwijać, idąc za wzorem zachodniej 
Europy, a szczególniej Ameryki, gdzie kartele i trus- 
ty stały się jednym z głównych czynników rozwoju 
przemysłu. 

Sąd okręgowy w motywach wyroku stwierdza 
więc, że kartelizacia jest tendencją, odpowiadającą 
rozwojowi współczesnego życia gospodarczego, 
iw wiełu wypadkach kartel stanowi konieczną for- 
mę gospodarki, dającą rezultaty pozytywne z punktu 
widzenia gospodarstwa społecznego, a m'anowicie 
wszędzie tam, gdzie bez kartelu panowałyby na 
rynku ceny deficytowe, prowadzace do strat kapi- 
tałów zakładowych i obrotowych, oraz że istnie- 
jace w Polsce kartele są przeważnie „dziećmi biedy'' 
(Kinder der Not), a nie „dziećmi chciwości (Kinder 
der Habsucht), jak to rozróżnia znany teoretyk nie- 
miecki Liefman. A 

Skoro więc istnienie syndykatów, trustów i kar- 
teli jest przez Państwo tolerowane, a w niektórych 
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wypadkach wprost popierane, to muszą być rów- 
nież tolerowane pewne sposoby walki zrzeszonych 
w kartele firm z firmami, nie należącemi do zrze- 
szenia, jednakże walki te nie mogą kolidować z do- 
bremi obyczajami kupieckiemi i zakazami prawnemi. 

W państwach, gdzie istnieją ustawy kartelowe, 
Rząd znajduje podstawę do swych orzeczeń w tych 
właśnie ustawach, w państwach zaś, gdzie ustaw 
kartelowych niema, jak właśnie u nas, sąd przez 
analogję musi stosować ustawy zbliżone. Najbardziej 
w tym wypadku zbliżoną jest ustawa o mieuczciwej 
konkurencji, regulująca stosunek przemysłowo— 
handlowy firm z punktu widzenia etyki kupieckiej. 

Przechodząc przeto do wykładni art. 3 ustawy 
o nieuczciwej konkurencii, sąd okręgowy, stwier- 
dziwszy, że wyliczenie wypadków nieuczciwej kon- 
kurencji w artykule tym nie jest wyczerpujące, nie 
uznał jednakże za możliwe podciągnięcie pod ten 
przepis prawa mawet bojkotu publicznego, gdyż 
taka była wola pracodawcy, który, jak to widać 
ze sprawozdania komisji prawniczej Sejmu, nie 
przyjął poprawki mniejszości, która dążyła właśnie 
do uznania publicznego nawoływan'a. do niezawie- 
rania tranzakcji za czyn mieuczciwej konkurencji. 

W Niemczech ustawa kartelowa dopuszcza 
wręcz ogłoszenie bojkotu, wymaga tylko uprzedniego 
pozwolenia przewodniczącego sądu kartelowego, 
a sądy niemieckie niejednokrotnie wypowiadały się 
że bojkot jest dopuszczalny i zasadniczo nie sprze- 
ciwia się dobrym obyczajom. | 

We Francji orzecznictwo sądowe idzie w innym 
kierunku, uważając bojkot za kolidujący z zasadami 
uczciwej konkurencji, Ostatnio głośny był w tym 
względzie wyrok w sprawie syndykatu prasy pa- 
ryskiej z Coty'm. Ale tam stan faktyczny był zresztą 
odmienny niż w wypadku, stanowiącym przedmiot 
sprawy, jaką rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warsza- 
wie, który doszedł też do ostatecznego wniosku, 
że w danym wypadku firmy pozwane nie uczyniły 
nic, coby kolidowało z uczciwościa kupiecką i za- 
sadami ustawy o nieuczciwej konkurencji. 

i — ——00— — 

Zaległości podatkowe, a zbycie tokału. „Nało- 
żenie aresztu ma towary należące do nabywcy 
próżnego lokalu na. zaległe podatki zbywcy jest 
bezprawnem, gdyż nowy właściciel, obejmujący 
próżny lokal, nie jest obowiązany płacić długów, 
a temsamem zaległych podatków swego poprzed- 
nika i to nawet w tym wypadku, gdy nowo zało- 
żonie przedsiębiorstwo jest tej samej branży co 
poprzednie i ma tę samą klientelę". (Orzecz. N. 
T. A. 2285/28). 

Zeznania o obroc'e. Zeznania do podatku prze- 
mysłowego mogą być składane nie na przepisanym 
formularzu muszą jednak zawierać istotne dane 
będące odpowiedzią na poszczególne punkty art. 53 
ustawy o państwowvm podatku przemysłowym. — 
(Orzeczenie N. T. A. w sprawie Rej. 807/28). 

ARAMIS 
Podpisy na wekslu. Wymogu podpisu wystawcy 

na weksłu nie może zastąpić umieszczenia nazwiska 
z jego upoważnienia przez osobę trzecią (O. S. N.) 
w sprawie N. R. W. 2663/29. i | 

Dwa CJ ma 

"8 
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Ulgowa stawka podatku od obrotu. W kwestii 

wykładni art. 7 punkt „a* ustawy o podatku obro- 
towym, uzasadniającym stosowanie ulgowej 1% 
stawki podatku od obrotu (obroty, osiągnięte ze 
Sprzedaży wydobytych surowców lub wyproduko- 
wanych towarów, o ile artykuły te zostały nabyte 
również przez przedsiębiorstwa przemysłowe, „prze- 
rabiające'* je, względnie „„zużywające'* w prowadzo- 
nym przemyśle). Najwyższy Trybunał Administr. 
(w sprawie L. Rej. 3122/27) wyjaśnił, co następuje: 

Wszelka sprzedaż przez przedsiębiorstwo prze- 
mysłowe jego wytworów innym przedsiębiorstwom 

. dla celów inwestycyjnych lub też dla celów własnej 
konsumcji, nie związanej bezpośrednio z produkcją 
nie korzysta z ulgowej stawki podatku od obrotu 
(motywy prawodawcze — odciążenie kosztów pro- 
dukcji). 

Natomiast sprzedaż przez przedsiębiorstwo jego 
wytworów do zużycia, jako środków obrotowych 
w innych przedsiębiorstwach przemysłowych przy 
produkcji przez zniszczenie ich subs'ancji (węgiel, 
smary, prąd elektryczny itp.), podlega 1% stawce 
ulgowej. Chodzi tu o środki obrotowe produkcji, 
t. j. takie, które pod żadną postacią nie wchodzą 
w skład przyszłego wytworu, lecz służą jedynie, 
czy to jako materjał konieczny do uzyskania dla 
celów produkcji siły mechanicznej w najszerszem 
tego słowa „znaczeniu, jak n. p. do wytworzenia 
energji cieplnej lub pędnej, czy też jako niezbędne 
do produkcji środki Świetlne. ,„Zużycie' takich Środ- 
ków bez ich całkowitego skonsumowania, t. j. ZU- 
pełnego zniszczenia ich substancji, z natury rzeczy 
nie da się pomyśleć. | 

Gdy jednakże chodzi o inne produkty, to ,Zzu- 
życie ich bynajmniej nie wymaga zniszczenia sub- 
stancji, wystarczy bowiem, gdy dany produkt przez 
proces produkcyjny traci swój samoistny byt w ten 
sposób, że go w przyszłości nie może już odzyskać, 
lub że użycie go przy produkcji jest naturalnem 
spełnieniem roli, która przy jego wytworzeniu była 
mu przeznaczona, Jeżeli jednak sprzedany innemu 
przedsiębiorstwu przedmiot stanowi jedyny składnik 
wytwarzanych przez nabywcę produktów, to „zuży- 
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cie zachodzi tylko wtedy, gdy substancja jest przy 
produkcji zniszczona .(n. p. węgiel do produkcji 
gazu lub koksu). 

A więc w odniesieniu do materjałów pomocni- 
czych „zużycie* mnie wymaga zmiany tormy lub 
stanu (n. p. gwoździe, śruby i t. p.), gdy zaś 
chodzi o materjały główne, przeznaczone dla celów 
produkcji, to ,,zużycie' zachodzi tylko w czasie ich 
zespolenia przy produkcji w taki sposób, że rozłą- 
czenie spowodowałoby zasadniczo isiotną zmianę ich 
jakości, właściwości lub postaci (np. części maszyn). 

Wreszcie co do pojęcia „przeróbki, jako uza- 
sadnienia zastosowania ulgowej 1% stawki podatku 
od obrotu, to ,,„przeróbka'* ma miejsce tylko przy 
zmianie jakości, właściwości lub postaci surowca, 
względnie półfabrykatu sposobem mechanicznym lub 
chemicznym (n. p. blacha na naczynia, drzewo na 
sprzęty, wyprawa skóry, tłuszczu na mydło itp.). 

Ulgi celne przy imporcie maszyn nie wyrabia- 
nych w kraju. Udzielenie ulgi uzależnione zostało od 
zaświadczenia Polskiego. Związku Przemysłowców 
Metalowych, stwierdzającego, iż dana maszyna nie 
jest w kraju wytwarzana. Wobec konieczności przed- 
łożenia takiego zaświadczenia zarówno w Minister- 
stwie Przemysłu i Handlu jak i w Minissterstwie 
Skarbu wydawać odtąd będzie Związek Przemys- 
łowców Metalowych zaświadczenia tylko w dwu 
egzemplarzach, co mie pociągnie za sobą żadnego 
zwiększenia kosztów tych zaświadczeń. 

Zwyczaje handlowe. 
„Cena Polminu'. Przez wyrażenie „cena Pol- 

minu'* rozumie się w obrocie handlowym tę nor- 
malną cenę naftowej ropy bruttowej, którą w okre- 
sach miesięcznych powinna wypłacać Państwowa 
Fabryka Olejów Mineralnych (Polmin) w myśl po- 
stanowień ustawy z dnia 1 maja 1023 r. (Dz. U. F. 
Nr. 55, poz. 387) w przedmiocie zakupu ropy brut- 
towej dla Państwowej Fabryki Olejów Minerainych 
w Drohobyczu. (Izba P—H. Lwów 22. VII. 1030. 
L. 9560). 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 
IV. Zjazd Naftowy. Dnia 17. IX. odbyło s.ę 

w lokału Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Prze- 
mysłu Naftowego w Borysławiu posiedzenie Komis;i 
Programowej Komitetu Wykonawczego Zjazdów 
Naftowych. 

W posiedzeniu wzięli udział pp.: inż. Karpiński, 
dyr. Łańcucki, inż. Wandycz, inż. Wojnar, dyr. 
Załuski, inż. |]. |. Zieliński. 

Sekretarz Komitetu Wykonawczego inż. |. J. 
Zieliński zawiadamia, że dotychczas zgłoszone zo- 
stały następujące referaty: 
1) Dr. Kielski: „Prawne zagadnienia kartelu. 
2) Inż. Klimkiewicz: „Metody zwiększania produkcji 

ropnej''. 
3) Inż. Z. Onyszkiewicz: „Wiercenie amerykańskim 

rygiem przewoźnym *. 
4) Inż. J. Naturski: „Zapobieganie uszkodzeniu rur 

wiertniczych przy torpedowaniu''. 

5) Inż. Z. Wilk: „Zastosowanie pomp próżnio- 
wych', 

6) Inż. Rachfał: „Straty i środki ochronne przy 
magazynowaniu ropy i produktów nafto- 
wych. 

T) Inż. S. Engl: „Zastosowanie motorów spalino- 
wych w wiertnictwie''. 

8) Inż. M. Gawliński: „O graficznych sposobach 
kontroli wydatku szybów naftowych'', 

0) Inż. dyr. S$. Weigner: „Zagadnienie wierceń 
poszukiwawczych w Polsce'*. 

10) Inż. R. Waligóra: „Wiercenie, eksploatacja 
i ochrona złóż ropnych w lIndjach Holen- 
derskich''. 

Następnie przystąpiono do omówienia szczegó- 
łów organizacji obrad Zjazdu. 

Po ożywionej dyskusji ustalono następujące wy- 
tyczne: 
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Program Zjazdu obejmie posiedzenie ogólne 
i posiedzenia sekcii kopalnianej, rafineryjnej i ewen- 
tualnie innych, w zależności od ilości zgłoszonych 
„rełeratów. 

Na posiedzeniach ogólnych będą wygłoszone 
rełeraty zasadnicze dla poszczególnych dziedzin 
przemysłu nałtowego, (wiertnictwo, eksploatacja, 
przeróbka ropy, gazownictwo, geologja). 

Referaty powyższe przedstawią postęp technicz- 
czny, dokonany w latach ostatnich, i -ewentualnie 
wskazania ma przyszłość; dyskusja jaka się wywiąże 
po tyah' referatach da podstawę do opracowania 
rezolucyj zjazdowych. 

Specjalne posiedzenie ogó:ne poświęcone będzie 
obecnej sytuacji gospodarczej przemysłu nattowego 
i wynikającym z miej postulatom, ze szczegółowem 
uwzględnieniem działalności polskich spółek nafto- 
wych w ostatnich latach. ; Aa: 

|-Czas trwania referatów ogranicza się do 30 
minut. Streszczenia referatów wraz z ewentualnemi 
wnioskami ogłoszone będą przed Zjazdem 
w „Przemyśle Naftowym. Termin nadsyłan.a tych 
streszczeń ustalono definitywnie na 10. XI. 

Termin Zjazdu ustalono również ostatecznie na 
dzień 6, 7, 8 grudnia 1930 we Lwowie. - 

Wszelkie zgłoszenia i zapytania na.eży kierować 
pod adresem: Komitet Wykonawczy Zjazdów Naf- 
towych Stow. Polskich Inż. Przem. Natt. Borysław, 
ul. Kościuszki. i | 
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Mianowanie Komisarza rządowego w Schodnicy? 

Rada Gminna w Schodnicy uchwaliła na jednem 
z posiedzeń zrezygnować z poboru przypadającego 
na Gminę 1»% podatku od ropy, wychodząc z za- 
łożenia, iż należy przyjść z pomocą przemysłowi 
naftowemu w dobie gdy przeżywa on kryzys. Wy- 
dział samorządowy zatwierdził tę uchwałę z tem, 
iż przyjął do wiadomości rezygnację Gminy z tego 
podaktu, nie zwolnił z niego jednak przemysłu, po- 
stanawiając wypłacać Gminie tylko 14%, 
zaś 14%0 pobierać na własne cele. 

Polscy i żydowscy radni w Schodnicy, którzy 
przeprowadzili uchwałę, zostali decyzją Wydziału 
samorządowego bardzo niemile dotknięci == uchwała 
bowiem nie przyniosła zamierzonej ulgi przemysłowi, 
a pozbawiła ubogą bardzo Gminę dochodów. Poza- 
tem naraziła się Rada gminna na zarzuty stawiane 
ej ze strony ludności ruskiej, iż przez tę uchwałę 

jekkośnyGkić podważono finansowe podstawy gm ny. 
Wobec wywołanego w ten sposób tarcia na 

terenie Gminy między radnymi tuskimi z jednej 
strony, a polskimi i żydowskimi z drugiej, wysłały 
te dwie ostatnie grupy radnych dnia 29 sierpnia br. 
delegację do p. Starosty z prośbą o przyznanie 
Gminie Schodnica skontiskowanych przez Iymcza- 
sowy Wydział samorządowy dochodów z podatku 
od ropy. | 
-". Ponieważ pomyślne załatwienie tej sprawy 

natrafią na trudności, radni Polacy i Żydzi mają 
zamiar złożyć swe mandaty, co spowoduje nie- 
wątpliwie wprowadzenie Komisarza rządowego do 
Schodnicy. | sA 

Zaznaczyć należy, że odnośna uchwała Wydziału 
samorządowego powzięta została pod nieobecność 

> e zac 

drugich 
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członków Wydziału z grona przemysłu naftowego 
w osobach pp. Wicemarszałka Piotrowskiego, dyr. 
Metzisa, i dyr. Biluchowskiego. 

———00—— 
Droga do Orowa. Dnia 28-go sierpnia b. t. 

przyjął p. Starosta Porembalski, jako przewodni- 
czący tymczasowego Wydziału samorządowego, de- 
legację przemysłu naftowego w osobach pp. dyr. 
Stycznia, dyr. Dr. Weignera, dyr. Frenkla, dyr. 
Łodzińskiego i sekretarza Izby Pracodawców w. Bo- 
rysławiu. | ARA, 

Delegacja przedstawiła p. Staroście postulat 
przemysłu w sprawie budowy. drogi do Orowa, 
w której to gminie przystępuje Tow. „Pionier* 
w najbliższym czasie do założenia szybu. 

Wydział samorządowy wstawił do budżetu na 
rok 1920/30 na budowę drogi do Orowa Zł. 70.200, 
do budżetu zaś na rok 1930/31 Zł. 100.000,. mimo 
jednak tak znacznego kredytu, budowa tej drogi 
nie wyszła poza stadjum wstępnych badań tere- 
nowych i wykonywania alternatywnych tras. Po- 
nieważ postęp prac Wydziału samorządowego mie 
dotrzymał kroku żywotnym potrzebom przemysłu, 
Towarzystwo „Pionier* było zmuszone przystąpić 
bezzwłocznie do budowy własnej drogi do Orowa: 
Droga ta, o długości 6 km. i szerokości 4 m., 
została tak założona, że każdej chwili może być 
rozszerzona o dalsze 4 m. Spadki są umiąrkowane, 
odyż droga przeznaczona jest do ruchu automobili 
ciężarowych. Początek jej znajduje się w Mraźnicy 
obok kopalni. „Bitumen'— ,„Galicja*, -a kończy się 
na dziale Orowskim, w odległości 2 km. od wsi 
Orów. Budowę drogi rozpoczęto w lipcu, a do 
użytku zostanie oddana z końcem października. 

Celem delegacji było prosić p. Starostę o przy- 
chylne potraktowanie memorjału Izby Pracodawców 
przedłożonego Wydziałowi samorządowemu. W me- 
morjale tym, proponuje Izba Wydziałowi samorzą- 
dowemu, aby zamiast budowania projektowanej drogi 
do Orowa przez Tustanowice, przejął na własność 
nowo wybudowaną drogę przez Tów. „Pionier'*, 
a koszt budowy zaliczył przemysłówi na rachunek 
podatku od kopalń. W ten sposób zostałyby uwzglę- 
dnione potrzeby przemysłu, a gmina Orów, do 
której obecnie można dojechać tylko wierzchem, 
otrzymałaby natychmiast połączenie ze światem. 

P. Starosta uznał postulat przemysłu za uza- 
sadniony i przyrzekł poparcie tej sprawy w. Wy- 
dziale. samorządowym i pomoc przy usunięciu 
ewentualnie wyłonić się mogących trudności for- 
malnych. | | GS eRiLE ——00—— Grn 

Postępowanie ugodowe firmy E. Griifel. Przed 
krakowskim Sądem Handlowym rozpoczęło się już 
postępowanie ugodowe, wszczęte na wniosek Firmy 

E. Grittel. ż i BRATA 
Wierzyciele mieli zgłosić wykaz swych pretensyj 

do dnia 15 lipca br. Aktywa Firmy Griftel; mają 
wynosić po potrąceniu zaległych podatków Złotych 
5,852.755,51, którą to kwotą objęty jest już 50% 
udział wspomnianej Firmy w Spółce Akcyjnej „Ra- 
finerja Korneuburg'*. pa | 

Pasywa wynoszą wedle podania firmy Złotych 
11,073.628.90, a projekt postępowania ugodowego 
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proponuje wierzycielom spłatę 50% wraz z odset- 
kami w 18 miesięcznych ratach, począwszy od dn. 
1 lutego 1031. 

Wyznaczona w krakowskim sądzie okręgowym 
audjencja w sprawie postępowania ugodowego B-ci 
Griiflów, mie odbyła się, ponieważ znawcy buchal- 
teryjni którym powierzono sporządzenie stanu ma- 
jatkowego firmy, nie byli dotychczas w stanie do- 
konać swego zadania, tłumacząc to olbrzymim 
rozmiarem przedsiębiorstwa. Dokładne -zestawienie 
majątku wymienionej firmy ma być gotowe do dn. 
10 października 1930 r. Zarządca masy Dr. Józet 
Woźniakowski postawił wniosek o odroczenie, uza- 
sadniając tem, że w razie, gdyby został otwarty 
obecnie konkurs naraziłby wierzycieli na powazne 
straty. Równocześnie wszyscy wierzyciele ze Swej 
strony złożyli oświadczenie, domagając się postę- 
powania ugodowego oraz wyrazili zgodę na przedłu- 
żenie postępowania ugodowego. Wobec takiego 
stanu rzeczy, sąd postanowił odroczyć audjencję 
z tem, że komisarz ugodowy, sędzia Dr. Jaworski 
na piśmie zawiadomi zainteresowanych 0 nowyrm 
terminie audjencji. 

— —00—— 

Nowa placówka przemysłowa. W sierpniu br. 
rozpoczęła swoją działalność nowa placówka prze- 
mysłowa pod nazwą „Instytut Gazowy, Ska. z ogr. 
odp.'' 

Celem Spółki jest: 
1) przeprowadzanie badań nad gazami wszel- 

kiego rodzaju i nad urządzeniami służącemi 
do wytwarzania, transportu i zużytkowania 
gazów, | 2) wykonywanie projektów i urządzeń służą- 
cych do wytwarzania, transportu i zużytko- 
wamia wszelkiego rodzaju gazów, 

3) dostawa takich urządzeń z własnych lub 
cudzych Tabryk, Z; | 

4) organizowanie spółek oraz przystępowanie 
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w charakterze wspólnika do istniejących spó- 
łek o podobnych celach, 

5) nabywanie patentów. z dziedziny gazow- 
nictwa i eksploatacja ich we własnych lub 
cudzych przedsiębiorstwach. 

Rada nadzorcza Instytutu składa się z pp. prof. 
Dr. Romana Witkiewicza jako prezesa, Dr. inż. 
Stanisława Jamroza, inż. Brunona Szymańskiego, 
i inż. Marjana Wieleżyńskiego jako członków. 

Zawiadowcą Spółki jest inż. Stefan Sulimirski. 
Biura Zarządu Spółki mieszczą się we Lwo- 

wie, przy ul. Leona Sapiehy 3. 
-—00- 

Wydawnictwo „Podręcznika Naftowego'. Jak 
donosi Komitet Redakcyjny Podręcznika Naftowego, 
dnia 17 bm. został oddany do druku manuskrypt 
I-go tomu „„Podręcznika'* obejmujący dział geologji 
nattowej. Dział ten opracowany został przez prof. 
Dr. Karola Bohdanowicza, uzupełniony zaś jest 
pracą inż.-]. |. Zielińskiego o metodach geofizycz- 
nych. 

— —00—— 

Samochody w Polsce. Według urzędowych da- 
nych statystycznych z dn. 1 sierpnia b. r., było 
uruchomionych na terenie Rzplitej ogółem 45.001 
pojazdów mechanicznych, a mianowicie: 

Samochodów prywatnych . . . . . . . . . 19.283 
Dorożek samochodowych . . . . . . . . . 1.282 
Samochodów ciężarowych _. . . . . . . . 6.888 
AREOBUSOW ai ZOTY Z: AC W ZNAC P Z 4.144 

Razem samochodów . . . . . 37.597 
MOtOCYKI: 3653 So OO REZONANS Y A 1.769 
Innych pojazdów mechanicznych . . . . . 535 

CZOŁEM: 06 EP YN ią LEE 45.901 
Przeciętnie 1 pojazd mechaniczny przypada 

w Polsce na 689 mieszkańców. Przyrost półroczny 
ogólnej ilości pojazdów wynosi 3.7%. 

PRZEGLĄD ZAGRANICZNY. 
Walka o monopol naftowy w Hiszpanii. Wedle 

doniesień dzienników francuskich, tłoczą się między 
rządem hiszpańskim a firmą „Standard Oil Comp.'* 
pertraktacje w sprawie udzielenia wspomnianemu 
towarzystwu monopolu nattowego w Hliszpanji. — 
Za odstąpienie monopolu naftowego miał zapropo- 
nować „Standard Oil Comp.'* miljard pesetów. Acz- 
kolwiek siery decydujące zachowują w tej sprawie 
milczenie, to jednak panuje powszechne przekonanie, 
że Hiszpanja, która przeżywa obecnie ciężki kryzys 
finansowy, skłonna jest uwzględnić tę ofertę. Nie 
należy jednak zapominać, iż hiszpańskie ministerstwo 
skarbu utrzymuje ścisłe stosunki z Grupą Sinclair'a, 
które musiałyby w razie przyjęcia oferty Standardu 
ulec natychmiastowemu zerwaniu. Są 1 inne poważne 
trudności w dojściu do skutku tej tranzakcji, a prze- 
dewszystkiem umowa z rosyjskim monopolem naito- 
wym, który pokrywa 34 zapotrzebowania Hiszpaniji, 
sprzedając ropę po niesłychanie niskich cenach. — 
Sowiety obstają oczywiście przy dotrzymaniu za- 
wartych z nimi umów i nie zgodzą się na wcześ- 

niejsze zaprzestanie dostaw, niż przewidują odnośne 
kontrakty. 

Rząd hiszpański stoi więc przed alternatywą: 
albo zaspokoić część swego zapotrzebowania pie- 
niężnego przy pomocy Ameryki, sprzedając zato 
produkty naftowe mna swych rynkach zbytu po 
cenach wyższych od dotychczasowych, albo zbić 
jeszcze niżej cenę nafty rosyjskiej i zachowując 
dotychczasowe ceny produktów finalnych, zarabiać 
nadwyżkę. 

Obydwa te rozwiązania przyniosłyby niewątpli- 
wie korzyść hiszpańskiemu skarbowi — w każdym 
jednak wypadku zapłacą niestety konsumenci. 

Obniżenie cła na parafinę przywożoną do Wę- 
gier i Jugosławii. W „Monitorze Polskim'** z dnia 
13 sierpnia 1930 r. za Nr. 186 ogłoszony został 
Protokół Dodatkowy do Umowy Handlowej Polsko- 
Węgierskiej, w myśl którego obniżona została m. in. 
stawka celna na parafinę przywożoną do Węgier 
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z 15 na 12.50 koron zł. od 100 kg. Ogłoszona zniżka 
na parałinę już obowiązuje. 

Dowiadujemy się również z Min. Przemysłu 
i Handlu, że podpisany został protokół do Umowy 
Handlowej z Jugosławją, który przewiduje zniżkę 
cła na parafinę o około 50%. Formalności związane 
z wejściem w życie tego protokołu nie zostały 
jeszcze przeprowadzone. 

———00— -— 

Import ropy i produktów naftowych do 
Francji. (E. T.) Przywóz ropy i produktów finalnych 
do Francji stale wzrasta. Poniżej podajemy kilka cyfr 
charakterystycznych dla rozwoju tego importu w pierw- 
szych siedmiu miesiącach 1930 r. i cyfry porównaw- 
CZĘ:Z T..1920, 

styczeń — lipiec 
1929 1930 

w tonnach 
Ropa. 14.803 264.756 
Naita rafinowana 124.528 101.321 
Benzyna. 898.520 1.032.449 
Oleje smarowe 156.000 164.030 
Olej gazowy 88.427 87.038 
Olej opałowy. . . 275.228 257.631 
Wosk ziemny. . . 42 69 
Parafina . AZ 0.927 4.649 
Inne produkty 86.426 78.548 

Razem . 1.647.901 1.990.491 
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Aczkolwiek cyfry odnośnie do importu ropy Ssu- 
rowej należy przyjmować z pewnemi zastrzeżeniami, 
gdyż w r. b. wprowadzono zmiany w ujęciu statys- 
tycznem, to jednak charakterystycznem jest, jak duże 
ilości ropy.sprowadziła Francja w tym roku dzięki 
nowemu kursowi polityki celnej. 

Należy podkreślić, że pomimo wzmożonej prze- 
róbki ropy surowej, poważnie wzrósł impoit benzyny. 
Również i przywóz olejów smarowych zwiększył się 
choć w mniejszym stopniu. 

Stagnacja -w imporcie oleju gazowego i olejów 
opałowych jest następstwem zwiększonej przeróbki 
ropy, z której uzyskano poważną ilość oleju gazo- 
wego i opałowego. 

—-—0)0)-—— 

Fuzja amerykańskich przedsiębiorstw nat- 
towych. Między firmą Independent Oil and Gas Co 
a Towarzystwem Phillips Petroleum (Co. ukończone 
zostały pertraktacje w sprawie fuzji obydwu przed- 
siębiorstw. Łączną wartość aktywów nowej grupy 
szacują na 316 miljonów dolarów. 

— — (0 0— — 

Żądajcie od Swych dostawców 
ogłoszen 

w naszem piśmie. 
Wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. Odp. Redaktor: Inż. Stefan Sulimirski. 

Wykenano w „Drukarni Lwowskiej* we Lwowie, ul. Kopernika 11. — Telefon 8-31. 

marek produktów naftowych gwarantowana 
ROPALNIE 

w * Borysławiu. Mraźnicy i Bitkowie. 
FAĄABRYKAGAZŁZOLINY 
| w Borysławiu 

RAFINERJA 
w Libuszy 

ORGANIZACJA 
SPRZEDAŻY 

i punktów sprzedaży zaopatrzonych 
w 600 pomp. Standard Nobel zatrudnia 
przeszło 3000 polskich pracowników. 

obejmuje około 1000 stacji benzynowych , 

W ciącu ostatnich trzech lat firma 

Standard Nobel w Polsce należycie 
zorganizowała w całym kraju sprze- 
daż i obsługę, gwarantując publiczno- 
ści: automobilistom, fabrykantom 1 in- 
nym konsumentom produktów nafto- 
wych — szybką i dobrze wykonaną 
dostawę produktów odpowiednich 

gatunków, po cenach normalnych. 
Uprzejmość i fachowość naszych. 
pracowników stale zwiększa zaufa- 
nie polskiej publiczności. 

_Sztabę i Koło „Standard” i „Stanob” 

rozpoznają wszyscy natychmiast, ja- 
ko godło oszczędności przy użyciu 
produktów naftowych. 

STAN DAR D 
CENTRALA. 
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