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Zastosowanie silników spalinowych 
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Beferat wygłoszony na IV. Zjeździe Naftowym we Lwowie, dnia 8 grudnia 1930 r. 

Silnik spalinowy odgrywał dotychczas bardzo 
nikłą rolę w polskiem wiertnictwie naftowem. 
Stosowano go tylko do celów drugorzędnych, do 
wiercenia zaś bardzo rzadko. Wynikało to 
z braku podłoża, na którem rozwinąćby się mo- 
gło zastosowanie silnika spalinowego. Polski 
przemyst naftowy pracował dotychczas prze- 
ważnie w wielkich skupieniach, na odkrytych 
już polach, gdzie dysponował dostateczną ilością 
gazu na opał kotłów. Nic też dziwnego, że do- 
minowała tu maszyna parowa jako silnik napę- 
dowy. Opał gazem jest tani, a maszyna parowa 
spełnia swoje zadanie w szybie tak dobrze, że 
szukanie w tych warunkach innych źródeł ener- 
gii byłoby bezcelowe. Sprawę uprościła jeszcze 
elektryfikacja większych skupień kopalnictwa 
naftowego. 

W ostatnich czasach zaczyna jednak przemysł 
wykonywać coraz więcej wierceń pionierskich. 
Z każdym rokiem wzrasta ilość szybów samot- 
nych, rzuconych ręką losu i geologa w jakieś 
zapadłe odludzie, przeważnie w bardzo ciężkich 
warunkach komunikacyjnych. Coraz więcej jest 
kopalń już produkujących, ubogich jednak w ga- 
zy, które nie wystarczają na opał do kotłów. 
Warunki takie czynią dopiero aktualnem zagad- 
nienie zastosowania właściwego źródła energji 
i dają pole do pracy dla silnika spalinowego. 
Każdy, kto zakładał szyb naitowy zdala od 
wielkich ośrodków przemysłu, stanął przed za- 
gadnieniem: czem pędzić szyb? Stosowanie na- 
pędu parowego jest w tym wypadku bardzo kło- 
potliwe i kosztowne. W braku gazu trzeba kotły 
opalać węglem lub drzewem, dowóz zaś węgla 
na kopalnię ze stacji kolejowej kosztuje często 
więcej niż sam węgiel. Transport znacznych 
ilości węgla rujnuje szybko drogi i czyni dalszy 

dowóz węgla wogóle niemożliwym bez znacz- 
nych wydatków na naprawę dróg. Dużą rolę od- 
grywa pozateni kwestja wielkiego ubytku na 
węglu. Opał drzewem jest zawsze zbyt kosztow- 
lleż wreszcie trudu wymaga przewóz na kopal- 
ny, nawet, jeśli kopalnia stoi w wielkim lesie. 
nię ciężkiego i niezgrabnego kotła parowego, 
zwłaszcza w górach, na wąskich i wyboistych 
drogach. W kopalni takiej staje się silnik spali- 
nowy nieocenionem źródłem energii. 

Wprawdzie żaden silnik spalinowy nie potrafił 
dotychczas zjednoczyć tych wszystkich zalet, 
jakie wiertnikowi daje maszyna parowa, jednak 
praktyka wykazała, że mimo to nadaje się on 
doskonale do napędu szybu i w ruchu nie spra- 
wia żadnych trudności. Wszelkie zastrzeżenia, 
jakie nasuwały się dawniej w tym względzie, 
okazały się zupełnie płonne. Pozatem posiada 
silnik spalinowy także szereg zalet, których nie 
posiada maszyna parowa. Taką zaletą jest oko- 
liczność, że silnik spalinowy stanowi zwartą 
jednostkę, zdolną do samodzielnej pracy, i nie- 
zależną od postronnych źródeł energji, a jest 
przytem zawsze gotowy do ruchu. Odpada tu 
napalanie kotłów na dłuższy czas przed podję-. 
ciem ruchu, silnik spalinowy bowiem daje się 
ufuchomić w ciągu kilku minut. Poważną jego 
zaletą są bardzo niskie koszty ruchu. Stosowane 
paliwo jest wysokokaloryczne, zużywa się zatem 
w małych ilościach. Trudności transportowe nik- 
ną omal zupełnie, bo nawet w bardzo złych wa- 
runkach transport 20 do 25 beczek oleju gazo- 
wego na miesiąc nie sprawia kłopotu. Łatwo rów- 
nież zamagazynować na kopalni nawet większy 
zapas paliwa, i wtedy kopalnia jest w zupełności 
uniezależniona od warunków atmosferycznych, 
co jest ważne zwłaszcza w zimie. Jeśli zaś ko- 
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palnia posiada własną, choćby niewielką produk- 
cję ropy, to można przejść na napęd ropą w miej- 
sce oleju gazowego, przez co odpada transport 
paliwa wogóle, a kalkulacja kosztów ruchu wy- 
pada jeszcze lepiej. 

Istnieje kilka typów silników spalinowych, nie 
każdy jednak silnik nadaje się dla celów wiert- 
niczych. W każdym wypadku należy rozważyć, 
jaki typ silnika spełni w danych warunkach ko- 
palni najlepiej swoje zadanie. Wymagania bo- 

wiem, jakie stawia wiertnik silnikowi, pędzącemu 
ryg wiertniczy, są bardzo rozległe, a nawet 
zmienne, i z tego względu są często trudne do 
zrealizowania w jednej maszynie. Żądania te nie 
idą niekiedy wcale po linji wymagań, jakie nor- 
malnie stawiać można silnikowi spalinowemu. 

Cechą zasadniczą silnika dla celów wiertni- 
czych powinna być prostota konstrukcji, a co za 
tem idzie, łatwy montaż i obsługa, kopalnia bo- 
wiem nie dysponuje zwykle ani wysoko wyszko- 
lonym personalem do obsługi silników, ani też 
odpowiednim warsztatem. Postulat prostoty jest 
tak ważny, że wiele innych cech silnika musi 
ustąpić przed nim na drugi plan. Wszystkie czę- 
ści silnika winny być łatwo dostępne i w każdej 
chwili wymienne. Konstrukcje zbyt skompliko- 
wane i subtelne nie wytrzymują próby w cięż- 
kich warunkach pracy w wiertnictwie. Należy 
to silnie podkreślić i konstruktorzy muszą o tem 
pamiętać. 

Budowa silnika winna być zwarta i mocna, 
a poszczególne części winny być tak podzielone, 
aby nie były zbyt ciężkie. Transport o wadze po- 
nad 2.000 kg jest już kłopotliwy. 

kj * ŁY 

Różne typy silników mają dla wiertnika swoje 
wady i zalety, przy wyborze trzeba tedy każdo- 
razowo wypośrodkować typ najwłaściwszy. 
W ogólnych zarysach cechy różnych typów sil- 
ników przedstawiają się następująco: 

Silnik Diesla jest świetnie zbudowany tak te- 
oretycznie, jak i konstrukcyjnie. Pod względem 
zużycia paliwa pracuje najoszczędniej. Cechuje 
go bardzo wysoka, omal 100%-owa pewność ru- 
chu, jest jednak zbyt skomplikowany i wymaga 
bardzo dobrei i sumiennej obsługi. Montaż i fun- 
damentowanie muszą być przeprowadzone bar- 
dzo staranie, a koszt inwestycyjny jest Stosun- 
kowo dosyć wysoki. Ten typ silnika nadaje się 
dla celów wiertniczych tylko do szybów głębo- 
kich, zakładanych na dłuższy okres czasu, w cięż- 
kich warunkach terenowych. Dobrze obsługiwa- 
ny nie zawodzi nigdy i nie sprawia żadnych 
kłopotów. Oczywiście mowa tu jedynie o silni- 
kach nowoczesnych, z ramą typu skrzynkowe- 
go. Znajdujące się jeszcze tu i ówdzie silniki 
dawnego typu, z ramą stojakową w kształcie 
litery A, zaopatrzone w olbrzymie koła zama- 
chowe, wolnobieżne, nie mogą być wogóle brane 
w rachubę. Transport, montaż i ruch takiej ma- 
Szyny są negacją żądań, wysuwanych przez 
wiertnika. Silniki takie były stosowane w prze- 
myśle naftowym przed kilku laty i oczywiście 
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nie mogły dać zadawałających rezultatów. Nato- 
miast nowoczsne silniki Diesla, zgrabne, i Sto- 
sunkowo lekkie, nadają się doskonale do celów 
wiertniczych. Najbardziej godne polecenia są sil- 
niki o jednym lub co najwyżej dwu cylindrach. 
Użycie szybkobieżnych, wielocylindrowych silni- 
ków Diesla nie dało dobrych rezultatów, głównie 
ze względu na zawiłą, a przytem delikatną kon- 
strukcię. 

Dobre rezultaty uzyskano przy stosowaniu 
dwutaktowego silnika Diesla, typu Junkersa. 

Silniki ropne o niskiem sprężeniu (semidiesel, 
silnik z głowicą żarową i t. p.). Ten typ silnika 
może najbardziej odpowiada warunkom kopalnic- 
twa naftowego. Znacznie prostszy w budowie 
od silnika Diesla, jest pozatem o wiele tańszy. 
Jako dwutaktowy silnik z głowicą żarową jest 
poprostu ideałem prostoty. Nie posiada żadnych 
wentyli ani żadnego mechanizmu rozrządczego. 
Całe jego uzbrojenie składa się z pompki pali- 
wowej i regulatora. Obsługa tego typu silników 
jest bardzo prosta, a nawet personal zupełnie 
niewyszkolony daje sobie z nimi doskonale ra- 
dę. Montaż jest bardzo łatwy, a przytem silnik 
ten jest zupełnie niewybredny na warunki zew- 
nętrzne, iak fundamentowanie, zabudowanie, 
a nawet do pewnego stopnia na jakość paliwa. 
Pewność ruchu jest mniejsza jak u silników Dies- 
la, jednak dla celów wiertniczych zupełnie do- 
stateczna. Silnik ten jest znacznie mniej ekono- 
miczny w zużyciu paliwa, jak silniki Diesla, wy- 
żej wymienione zalety równoważą jednak te błę- 
dy. Za prostotę budowy wiertnik chętnie odstąpi 
od postulatu najwyższej ekonomii, i napewno nie 
będzie się targował o parę gramów zużycia pa- 
liwa. 

Ten typ silnika może liczyć na znaczne roz- 
powszechnienie dla celów wiertniczych. Celowa 
konstrukcja i dostosowanie tych silników do 
postulatów wiertnictwa stanowi bardzo szerokie 
i wdzięczne pole do pracy dla konstruktorów na- 
szych fabryk maszyn. 

Silniki omawianego typu produkuje szereg 
fabryk krajowych, należy się więc spodziewać, 
że przystosowanie i wypuszczenie na rynek typu 
silnika przystosowanego w zupełności do celów 
wiertniczych będzie kwestią niedługiego czasu. 
Dotychczasowe fabrykaty z tej dziedziny nie 
stoją często na wysokości zadania, a zdarzają 
się nawet silniki wykonane z bardzo lichego ma- 
terjału. Uwaga ta stosuje się oczywiście tylko do 
silników bardzo tanich, posiadamy bowiem także 
krajowe bardzo dobre fabrykaty, oraz bardzo 
poważne fabryki pracujące w zakresie budowy 
tych silników. | 

Silniki gazowe. Znajdą one zastosowanie prze- 
dewszystkiem na kopalniach, posiadających 
choćby nieznaczne ilości gazu do dyspozycii. 
Wtedy bowiem napęd silnika praktycznie nic nie 
kosztuje. Ilość gazu, potrzebna do napędu silnika 
jest bardzo mała, tak, że nie wystarczyłaby ona 
nawet w części na opał kotła. W wypadku takim 
zastosowanie silnika gazowego iest doskonałem 
rozwiązaniem napędu dla szybów. Silniki te są 
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łatwe w obsłudze i mało wymagające, a przytem 
dostatecznie pewne w ruchu. 

Silniki o napędzie zmiennym, na olej i gaz 
mogą oddać przemysłowi naftowemu dobre usłu- 
gi. Początkowo pędzi się je olejem gazowym 
względnie ropą, a po dowierceniu nieznacznych 
ilości gazu przejść można na napęd gazem. Sil- 
niki tego typu są dotychczas zbyt mało znane, 
by można było wydać o nich zdecydowany sąd. 
Konstrukcja tych silników rozszerza znacznie za- 
kres ich stosowania, można więc liczyć na przy- 
chylne przyjęcie go w wiertnictwie. 

Silniki szybkobieżne benzynowe, typu trakto- 
rowego mają często zastosowanie w wiertnic- 
twie naiftowem. Łatwa przenośność, lekkość 
i wielka elastyczność charakteryzują ten typ sil- 
ników. Nadają się one zwłaszcza dla kopalń płyt- 
kich, gdzie silnik co kilkanaście dni musi zmie- 
niać miejsce pracy. Zmontowany na wózku, daje 
się z łatwością przenosić z miejsca na miejsce, 
i poza pracami wiertniczemi oddaje nieocenione 
usługi przy podczyszczaniu płytkich szybów, 
przeciąganiu pomp i t. p. Napęd benzyną jest 
jednak stosunkowo kosztowny, a użycie tych sil- 
ników może wchodzić w rachubę jedynie po 
przystosowaniu ich do napędu gazem. Przero- 
bienie każdego silnika z napędu benzyną na gaz 
jest bardzo łatwe i da się bez trudu uskutecznić 
w kopalni. 

Moc silnika. Wybór mocy silnika jest zależny 
głównie od warunków kopalni, na którei silnik 
ma pracować. Na wybór wpływa ciężar narzę- 
dzi, rur i lin, jakie są w użyciu, a przedewszy- 
stkiem żądane chyżości wyciągowe. Samo wier- 
cenie zużywa stosunkowo nie wiele mocy, na- 
wet w szybach bardzo głębokich. Najwyższe za- 
potrzebowanie mocy występuje przy wyciąga- 
niu z otworu narzędzi (Świder, łyżka), oraz przy 
manipulacjach rurami. Obciążenia te są nader 
krótkotrwałe i zajmują tylko nieznaczny procent 
całego czasu pracy silnika. Ustawienie silnika 
o bardzo wysokiej mocy, jak tego wymagają 
duże chyżości wyciągowe, oznaczałoby zatem 
w praktyce, że silnik ten przeważną część czasu 
pracowaiby tylko częścią swej pełnej mocy, co 
znacznie obniżałoby ekonomję jego pracy. Poza- 
tem silnik duży jest drogi, ciężki, wymaga co- 
raz lepszego fundamentowania i t. p. Korzystniej 
zatem jest, zwłaszcza w kopalniach płytkich, 
zrezygnować ze zbyt wielkich chyżości wycią- 
zgowych, a ustawiać natomiast silniki słabsze, 
bardziej przystosowane do Średniego obciąże- 
nia, przy jakiem mają pracować. Przy manipu- 
lacjach rurami w terenach, gdzie rury chodzą 
bardzo ciężko, można” sobie doskonale poradzić 
zwiększeniem przekładni wielokrążka. Normalnie 
jednak przekładnia 4 X 9, a w głębokich otwo- 
rach 5 X 6 wystarcza zupełnie. Chwilowe bar- 
dzo wysokie przeciążenie (chwycenie rur) poko- 
nuje silnik bez trudu energją, nagromadzoną 

_w masach zamachowych. Gwałtowne wyładowa- 
nie tej energii wystarczy do urwania nawet 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY* Str. 179 
mocnych rur mniejszej dymenzji, a to jest już 
przekroczeniem najwyższej granicy, jakiej tu 
żądać można. Przy użyciu. niższej mocy silnika 
niema zatem żadnych kłopotów z rurami. Prak- 
tyka wykazała, że na naszych polskich polach 
naftowych wystarczy stosować: dla kopalń do 
głębokości około 500 m silniki o mocy 25 do 30 
KM, do głębokości 1.000 m silniki mocy 40 do 
50 KM, a dla większych głębokości moc 60 do 
80 KM jest zupełnie - dostateczna. Stosowanie 
takich silników nie nastręcza w praktyce żad- 
nych trudności. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że stosując silniki 
szybkobieżne o bardzo małych masach zama- 
chowych należy przyjąć moc o 25% wyższą od 
wymienionej. 

Zwrotność. Silniki spalinowe biegną przeważ- 
nie tylko w jednym kierunku, przewidzianym 
konstrukcją. Urządzenie do zmiany kierunku bie- 
gu silnika komplikuje tak znacznie konstrukcję, 
że lepiej z niego zrezygnować. Jedynie silniki 
ropne o niskiem sprężeniu, i budowie dwutakto- 
wej, nie wymagają większych zmian konstruk- 
cyjnych dla uzyskania zmiennego kierunku biegu, 
przy tych silnikach można zatem wysuwać żą- 
danie zwrotności. Zaleta ta jest jednak zupełnie 
drugorzędną, jeśli weźmie się pod uwagę, że 
zwrotność silnika spalinowego zupełnie nie jest 
równoznaczną ze zwrotnością, do jakiej przy- 
zwyczajony jest wiertnik przy użyciu maszyny 
parowej. Podczas bowiem, gdy zrewersowanie 
maszyny parowej trwa niewiele sekund, to zre- 
wersowanie silnika spalinowego wymaga czasu 
znacznie dłuższego. Silnik spalinowy trzeba 
wpierw zatrzymać, co przy znacznych masach 
zamachowych trwa dość długo, następnie dopie- 
ro przestawić można mechanizm rewersyjny 
i ponownie rozruszać silnik w kierunku przeciw- 
nym. Przy powrocie do normalnego kierunku 
biegu postępowanie jest analogiczne. W szybie 
bieg zwrotny potrzebny jest jedynie do Ściąga- 
nia w dół próżnego wielokrążka, a to uskutecz- 
nić da się ręcznie znacznie prędzej. Pozatem 
zwrotność żórawia wiertniczego uzyskać można 
bardzo łatwo innemi Środkami przy zachowaniu 
jednokierunkowego biegu silnika. Najprostszym 
z nich jest zastosowanie przystawki transmisyj- 
nej, odpowiednio skonstruowanej. Przystawka 
taka jest mało co droższa od przystawki zwy- 
kłej, a działa bardzo sprawnie. Innym sposobem 
jest zastosowanie przystawki trybowej (w ro. 
dzaju dyferencjału) lub przystawki hydraulicz- 
nej. Tych ostatnich przystawek nie można jednak 
polecać dla celów wiertniczych, gdyż są znacz- 
nie droższe od zwykłej przystawki pasowej, 
a pozatem bardziej skomplikowane. 

Budując przystawkę do zwracania kierunku 
biegu żórawia, należy pamiętać o tem, że przy 
biegu w lewo silnik pracuje omal luzem, za- 
tem wszystkie elementy przystawki do biegu 
w lewo mogą być bardzo słabo dymenzjono- 
wane. 

Jak z powyższego widać, żądania zwrotności 
silnika nie należy traktować, jako sprawy zasad- 
niczej. 
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Regulacja Silnika. Silnik używany w wiert- 
nictwie musi się dać regulować pod względem 
ilości obrotów w jak najszerszych granicach. 
Im wyższa będzie ta zdolność, tem cenniejszym 
będzie silnik dla wiertnika. Regulacja silnika 
winna być możliwie precyzyjna. Przy wierce- 
niu bowiem często kilka obrotów silnika stanowi 
już poważnie o dobroci wiercenia. W iertacz 
musi mieć zatem możność bardzo dokładnej 
ręcznej regulacji, i to z odległości dwudziestu- 
kilku metrów, tyle bowiem wynosi odległość 
stanowiska wiertacza od silnika. Silniki obecnie 
budowane nie dają przeważnie możności do- 

ładnego regulowania ich odległości. Budując 
silniki dla wiertnictwa trzeba przewidzieć odpo- 
wiednie urządzenie. Obecnie regulacię ręczną 
uzyskuje się za pomocą linewki, która reguluje 
się odpływ paliwa do silnika. Takie rozwiązanie 
jednak nie jest zadowalające, gdyż elastyczność 
linewki i drgania żórawia, na którym linewka 
jest umocowana, wpływają niekorzystnie na 
dokładność ręcznej regulacji. Z tego powodu 
pozostawia się często regulację ręczną maszy- 
niście, któremu wiertacz wydaje odnośne dySspo- 
zycie. W tym wypadku drobne granice regula- 
cii wiertacz uzyskuje przy pomocy hamowania 
na żórawiu (przeważnie pasem). Oczywiście 
jedynie właściwem rozwiązaniem jest możność 
precyzyjnej regulacji wprost ze stanowiska 
wiertacza. Rozwiązanie to muszą znaleść fabryki 
silników, i to takie, by było proste, dokładne 
i niezawodne. 

Ilość obrotów silnika. Dla celów wiertniczych 
ilość obrotów silnika jest w zasadzie obojętna, 
nie należy jednak schodzić z ilością obrotów po- 
niżej 300 na minutę, ponieważ wtedy silnik staje 
się niepotrzebnie wielki i ciężki. Zbyt wysoka 
ilość obrotów, powyżei 800 na minutę staje się 

Inż. Eljasz HOLZMAN 
Lwów 
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też kłopotliwa ze względu na potrzebę znacznej 
redukcji tej ilości obrotów na przystawce i żó- 
rawiu. Granice jednak od 300 do 800 obrotów 
na minutę są dość obszerne dla wyboru właści- 
wego silnika. Zresztą w tych właśnie granicach 
budowane są prawie wszystkie nowoczesne 
silniki. 

W szybie chodzi silnik normalnie na pełnych 
obrotach w czasie wszystkich prac, za wyiąt- 
kiem samego wiercenia. Jest to zrozuiniate, Do 
przy wyciąganiu przewodu wiertniczego, iyżki 
it. p. wymaga żóraw pełnej mocy silnika i jak 
najwyższej chyżości. Przy wierceniu natomiast 
obniża się ilość obrotów do okożo 60% ilości nor- 
malnej, lub nawet jeszcze bardziej. W granicach 
tych silnik powinien się dać dobrze regulować. 
Trzeba zaznaczyć, że w czasie wiercenia pra- 
cuje silnik tylko ułamkiem swej normalnej 
mocy, zatem obniżenie ilości obrotów nie przed- 
stawia żadnej trudności. Inna sprawa, że równo- 
cześnie spada jednostainość ruchu silnika, i to 
wtedy, kiedy tej jednostajności najbardziej po- 
trzeba. 

Przy obliczaniu przeniesienia z silnika na ŻÓ- 
raw trzeba zatem dobrać taki stosunek tarcz 
pasowych, by przy wierceniu silnik robił około 
60--70% swoich normalnych obrotów n. p. dla 
35 udarów Świdra na minutę. Wtedy bowiem 
posiadamy jeszcze dostateczną rezerwę ilości 
obrotów do powiększenia ilości udarów do okoto 
60 na minutę. Taka ilość udarów jest potrzebna 
przy płytkiem wierceniu i podbijaniu. Natomiast 
do ciągnięcia przewodu stosunek tarcz z wału 
głównego na bębny winien być tak dobrany, 
by przy pełnych obrotach silnik był obciążony 
swą pełną mocą. Dobór przeniesień powinien być 
bardzo staranny, gdyż zły stosunek przeniesień 
jest źródtem wielu kłopotów. 

C. d. n. 

Fenole z polskich rop naftowych 
Ropa naftowa składająca się w głównej masie 

z węglowodorów, wykazuje jednak przy analizie 
elementarnej zawartość tlenu w ilościach stosun- 
kowo wcale znacznych *) tak, że zbadanie istoty 
tych związków przedstawia interesujący teren 
pracy. Z połączeń zawierających tlen, mamy w 
ropie do czynienia z asfaltami, żywicami i fe- 
nolami, natomiast w dystylatach ropnych znale- 

1) Starsze analizy podają zawartość tlenu w ropach 
do 5%, w niektórych wypadkach nawet więcej; now- 
sze analizy wykazują tylko 0.5 — 1.5% tlenu. Ana- 
lizy elementarne polskich rop wykonano w ostatnim 
czasie w laboratorium Technologii nafty Politechniki 
Lwowskiej. 

ziono oprócz powyższych także kwasy nafte- 
nowe. Z połączeń tlenowych główną uwagę skie- 
rowywali badacze dotychczas na kwasy nafte- 
i1owe 2), które wyodrębniono i po części zidenty- 
fikowano. O fenolach zaś znajdujemy tylko nie- 
liczne wzmianki, a mianowicie przy sposobności 
badań nad kwasami naftenowemi wyodrębniono 
materjał, o którego charakterze fenolowym 
wnioskowano na podstawie jego własności fi- 
zycznych jak zapachu, ciężaru właściwego it. p. 
Dane te wystarczają zaledwie do jakościowego 
stwierdzenia fenoli w ropach. 

2) Dr. M. Naphtali: Chemie, Technologie u. Analyse 
der Naphtensaiuren. 
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Wedle Mabery'ego *) zawierają ropy kalifor- 
nijskie stosunkowo dość dużo fenoli. Ten sam au- 
tor *) stwierdził ślady fenoli w ropach północno- 
amerykańskich. Markownikow i Oglobin 5) za- 
dawali roztworem ługu sodowego ropy z Baku, 
względnie dystylaty, i z tak otrzymanego roz- 
tworu wydzielili za pomocą CO; olej o zapachu 
fenolowym. Także Lidow 5) stwierdził, obok 
kwasów naftenowych, obecność fenoli w ropach 
z Baku, Balachany, Bibi - Eibat i Groznego. W ro- 
pach Tegernsce i Pechelbronn znaleźli Krimer 
i Bótscher *) ślady fenoli. Również Gurwitsch *) 
wspomina o obecności fenoli w ropach, przyczem 
podaje, że metody wydzielania fenoli z ropy. 
względnie z surowych kwasów naftenowych nie 
zostały dotychczas wypracowane. Wyraża on 
przypuszczenie, że po zestryfikowaniu kwasów 
naftenowych możnaby fenole ekstrahować łu- 
giem. Z nowoczesnych prac należy wspomnieć, 
że Le Roy O. Story i Robert Snow *) stwierdzili 
jakościowo fenole w dystylatach krakowych. 
Najciekawszą zaś jest praca o fenolach z rop 
iapońskich Yoshio Tanaki i Royonosuke Koba- 
yashi*), którzy pierwsi wyodrębnili i zidenty- 
fikowali w ropach fenole. Wedle nich fenole 
z ropy iapońskiej (Akita) składają się z: 
15% o — kręzolu 20% m — krezolu 
50% p — krezolu 4% | — 3 4 ksylenolu 

Niestety autorzy nie podają jaki procent, li- 
cząc na kwasy naftenowe, względnie ropę, sta- 
nowią otrzymane przez nich fenole, a wymie- 
niają tylko, że otrzymali 260 g fenoli. 

W ropach polskich nikt dotychczas nie stwier- 
dził fenoli"), z wyjątkiem J. Winklera 12) który 
niezależnie i prawie równocześnie z nami, 
stwierdził jakościowo obecność fenoli w ropach 
borysławskich. 

Stwierdzenie obecności fenoli w ropach oprócz 
tego, że daje ciekawy przyczynek do znajomo- 
Ści samej ropy, łączy się jeszcze z kwestją wy- 
tłumaczenia powstania ropy. Wielu bowiem ba- 
daczy przyjmuje, że istnieje Ścisły związek 
między ropą i węglem. Między innymi Pictet *). 
podawszy wegiel dystyłlacji próżniowej w niskiej 
temperaturze, otrzymał maż pierwszorzędna 
(Tieftemperaturteer), zbliżoną składem swoim do 
ropy nattowej. Opierając się na tem postawił hi- 

*) Engler —- Hofer: Das Erdól T. I. str. 453. 
*) Proceed. Americ. Acad. 40, 348. (1904). 
5) Ber. 16. 1873 (1883). 
*) Chem. Zentrbl, 1905. II. 1610. 
*) Ber. 20, 595 (1887). 
$) Gurwitsch: Wissenschaftliche Grundlagen 

Erdółverarbeitung str. 99, II. wydanie. 
8) Ind. and. Eng. Chemistry 1928, 359, 
) The Journal of the Faculty of Engineering, Tokyo 

Imperial University Dezember 1927, Vol. XVIL IV. 
6. str. 127 — 133. 

") Pebal u. Freund. Lieb. Ann. 115, 19 (1860) i Zało- 
ziecki i Gans: Chem. Zeit. 1900, 553. 

=) „Przemysł Naftowy” 1930, 159, 
"») Ann. de chem. et de physique 10, 249 (1918). 
3) W ostatnim czasie przyłączył się do tej hipo- 

tezy Prof, Braun; Petroleum 1930 str. 913, 

GET 
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potezę, że ropa powstała z węgła w procesie 
dystylacyjnym w niskich temperaturach %). 
Z punktu widzenia chemicznego poważnym za- 
rzutem przeciw tei hipotezie był fakt, że w ro- 
pie nie znaleziono fenoli, podczas gdy produkty 
dystylacjj węgla zawierają te połączenia w 
znacznej ilości. Badanie lat ostatnich, oraz ni- 
niejsza praca, wykazują niezbicie obecność fenoli 
w ropach, obalają więc ten zarzut; niemniej jed- 
nak geologowie podnoszą przeciw tej hipotezie 
poważne zarzuty %). 

Przy sposobności badań prowadzonych w tu- 
tejszem laboratorjum nad kwasami naftenowemi 
z ropy borysławskiej zauważono, że zawierają 
one w pewnej ilości fenole i dlatego też bliżej się 
niemi zajęto. Postawiliśmy sobie za zadanie: 

znaleźć metodę do ilościowego wydzielenia fe- 
noli i oznaczyć ilości tychże w kwasach nafte- 
nowych, 

o ile możności zidentyfikować fenole i ozna- 
czyć wzajemny stosunek poszczególnych homo- 
logów, 

stwierdzić czy fenole występują we wszyst- 
kich ropach polskich. 

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA. 

1. Przeróbka surowych kwasów naitenowych 
celem wydzielenia fenoli. 

Materjałem wyjściowym do niniejszych badań 
były surowe kwasy naftenowe *%), otrzymane w 
ten sposób, że dystylat naftowy ropy borysław- 
skiej zadano roztworem ługu sodowego, a na- 
stępnie wydzielono kwasem siarkowym z tego 
roztworu ługowego wolne kwasy naftenowe. 
Otrzymane w ten sposób kwasy naftenowe nie 
mają zawsze tego samego składu, lecz w za- 
leżności od rodzaju dystylatu, stężenia luzu ") 
i wielu innych warunków ubocznych zawierają 
zmienne ilości węglowodorów, asfaltów i Żywic. 

Materja: wyjściowy przedstawiał się jako 
ciecz oleista, lekko płynna, ciemna, o charakte- 
rystycznym zapachu, dająca z dwuazowanym 
kwasem sulfaniiowym zabarwienie czerwone. 
Reakcja Chariczkowa na kwasy naftenowe do- 
datnia 

20 
d 90 5 0,9965 

Vy = 4,220 E 
Od asfaltów i części mazistych uwolniono się 

przez dystylację z prześrzaną parą wodną, przy- 
czem starano się, aby temperatura doszła naj- 
wyżei do 210C. Taka redystylacja pomaga 
bardzo przy dalszej przeróbce, gdyż unika się 
przez to przykrych emulsyj przy następnem za- 
dawaniu roztworem węglanu sodowego. Przy 
dystylacji otrzymano: 

") Hófer: Das Erdól u. seine Verwandten. 
*«) Surowych kwasów naftenowych dostarczała nam 

kilkakrotnie rafineria „Galicja w Drohobyczu. 
') Gurwitsch: 1. c. str. 84. 
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a) wodę dystylacyjną, którą zebrano ze wzglę- 
du na rozpuszczone w niej fenole i osobno 
ją badano, 

b) dystylat, który przerabiano jak niżej, 
c) pozostałość dystylacyiną konsystencji smoły. 

Przy końcu dystylacji dystylat był cięższy od 
wody i opadał na dno. 

Dystylat po oddzieleniu od wody dystylacyjnej 
zadano 6—8%-owym roztworem węglanu sodo- 
wego aż do reakcji alkalicznej. Alkaliczny roztwór 
ekstrahowano około 15 razy eterem. Do eteru 
przechodziły fenole i węglowodory, w roztworze 
zaś węglanu sodowego pozostały sole sodowe 
kwasów naftenowych, które wydzielono rozcień- 
czonym kwasem siarkowym. Z roztworu etero- 
wego oddystylowano eter na łaźni wodnej, a po- 
zostałość zadano 5—n NaOH. Z alkalicznego 
roztworu ługu sodowego wyekstrahowano ete- 
rem węglowodory. Eterem ekstrahowano 12—15 
razy, aż roztwór eterowy zabarwiał się tylko na 
jasno żółto, a roztwór fenolanów sodowych po 
rozcieńczeniu wodą nie mętniał. Przez zakwa- 
szenie rozcieńczonym kwasem siarkowym otrzy- 
mano wolne fenole. Fenole te rozpuszczono w 
eterze i suszono zapomocą bezwodnego siarcza- 
nu sodowego. Otrzymane fenole nie dawały iuż 
charakterystycznej reakcji Chariczkowa na 
kwasy naftenowe. W ten sposób przerobiono 
8030 g surowych kwasów naftenowych i otrzy- 
mano: 

kwasy naftenowe 2320g — 28,89% 
surowe fenole 1985 g — 24,72% 
węglowodory 135% -—-QI5W 
pozostałość dystylacyjna i 
-- straty 2990g — 37,24% 

8030 g — 100,00% 

Przyjmując za Schulzem *), że w ropach bo- 
rysławskich znajduje się (0,05% kwaśnych 
związków, dojdziemy, że ropa borysławska za- 
wiera 0,012% fenoli. 

2. Własności otrzymanych kwasów naitenowych. 

Wydzielonemi kwasami naftenowemi nie za- 
jęliśmy się tymczasowo bliżej ze względu na 
postawiony sobie cel zbadania przedewszyst- 
kiem fenoli, oraz dlatego, że kwasy naftenowe 
z naszych rop były już badane przez Pilata i Ko- 
zickiego *), a w nowoczesnych czasach przez 
Brauna **). Natomiast oznaczyliśmy niektóre ich 
fizyczne własności. 

20 d gg = 0,9468 

R 5-146 20 1,4608 
liczba kwasowa = 239 (mg KOH) 

18) Chemik. Zeit. 1908, 55 i 729. 
18) Petroleum 1916, 310 
20) Mineralóle 1928, str. 13. 
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Dystylacja wedle Englera 

24000 — 1,0%,V 290%C — 58,5%, V 34000 — 90,0% V 
250%0€ — 6,5% 3000 C — 70,0%, 385000 — 92,5% 
260% C — 15,0% 3100 C — 19,5%, pozost. — 7,0% 
2707 € — 35,0%, 3200 0 - 84,0%, straty — 0,5% 
2800 © — 44,50, 3300C— 87,0%, razem — 100,07/, 

3. Badanie wody dystylacyjnej. 

Ponieważ fenole, a zwłaszcza niższe ich ho- 
mologi, rozpuszczają się łatwo w wodzie, wy- 
dzielono ie także i z wody dystylacyjnej i zba- 
dano, a to tem bardziej, że istniała możliwość 
stwierdzenia kwasu karbolowego, którego we 
właściwej frakcji fenolowei znaleźć nie zdołano. 
Wody dystylacyine (około 101) zadano solą ku- 
chenną i ekstrahowano eterem. Po odpędzeniu 
eteru i odwodnieniu otrzymano 45,2 g fenoli. Przy 
dystylacji tych fenoli odebrano następujące 
frakcje: 

Tabela 1. 

. | ilość temp. | 20 D frakcja ż wrzenia barwa |q 790 n 792g 

1 8,8 | 180—200? C |bezbarw.| 1,0675 | 1,5281 

2 21,8 | 200—220'C | sł. żólt. | 1,0613 | 1,5808 

3 6,7 | 220-240C | żółta | 1,0582 | 1,5265 

pozost. 4,9 

Względem Fe Cl; wszystkie frakcje zachowy- 
wały się różnie i tak: pierwsza daje z Fe Cl 
barwę niebieską. która przechodzi w grochową, 
druga z niebieskiego przechodzi w brudno szarą, 
trzecia zaś daje zabarwienie zielone, które po 
dodaniu roztworu sody przechodzi w czerwone. 

Żadna z tych frakcyj w mieszaninie oziębiaią- 
cej nie zastyga krystalicznie. 

Kwas karbolowy, jako najniżej wrzący fenol, 
powinien był, w razie gdyby wogóle był obecny, 
znajdować się we frakcii pierwszej i dlatego też 
w niej go poszukiwano. Jak wiadomo kwas 
karbolowy rozpuszcza się w amoniaku, podczas 
ody frakcja wrząca w naszym wypadku w gra- 
nicach od 180—200, w rozpuszczalniku tym 
się nie rozpuszcza, coby wskazywało na brak 
kwasu karbolowego w fenolach z ropy bory- 
sławskiej. Dla przekonania się o tem przeprowa- 
dzono 5g tei frakcji w kwasy fenoxyoctowe, 
a następnie je zbadano. Rozdzielenia poszczegól- 
rych kwasów fenoksyoctowych dokonano na 
podstawie różnej rozpuszczalności ich soli So- 
dowych. Sole sodowe kwasu fenoloxyoctowego, 
jakoteż kwasu p-krezoxyoctowego są trudno 
rozpuszczalne w. wodzie, podczas gdy sole 
kwasu m- i o-krezoxyoctowego łatwo się roz- 
puszczają **). W naszym wypadku otrzymano 
0,5g soli trudno rozpuszczalnej, z której przez 
zakwaszenie kwasem solnym oraz iednokrotnem 
przekrystalizowaniu z benzyny otrzymano kwas 

21) Briickner: Von den Kohlen — und Mineralólen 
IL. str. 137 (1928). 

"= 
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ienoxyoctowy, o punkcie topnienia 130” C, pod- 
czas gdy kwas fenoloxyoctowy ma punkt topnienia 
980, a kwas p-krezoxyoctowy 136"C. Punkt 
topnienia równej mieszaniny otrzymanego kwasu 
i syntetycznego kwasu p-krezoxyoctowego wy- 
nosił 134 C czyli, że otrzymany kwas był rze- 
czywiście p-krezoxyoctowym i tem samem udo- 
wodniono, że kwasu karbolowego, w ilościach 

Stefan CISZEWSKI 
Lwów 
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dających się oznaczyć, fenole z ropy borysław- 
skiej nie zawierają. W solach zaś łatwo rozpu- 
szczalnych stwierdzono: 
1,4g kw. o-krezoxyoctowego o p. t. 148/149” C 
2,1 g kw. m-krezoxyoctowego o p. t. 101” C 

W ten sposób stwierdzono w wodzie dysty- 
lacyjnej obecność m-o- oraz p- e: : 

ALL 

Sprawa mieszanek benzynowo©o- 
spirytusowych 

Od przeszło dwu lat trwa na łamach prasy, 
tak fachowej, jak i codziennej, polemika pomię- 
dzy przedstawicielami rolnictwa, a właściwie 
przemysłu gorzelnianego, i przedstawicielami 
przemysłu naftowego na temat wprowadzenia 
na rynek krajowy mieszanki spirytusowo-benzy- 
nowej dla celów napędowych. 

Początek tej dyskusji dały artykuły, pisane 
przez osoby niezbyt dokładnie orjentujące się 
w sprawach przemysłu naftowego, które 
w związku ze zmniejszającą się produkcją ropy 
alarmowały tak społeczeństwo, jak i czynniki 
decydujące, niedalekim kryzysem w dziedzinie 
samowystarczalności produktów naftowych, prze- 
dewszystkiem zaś benzyny. | 

W tym samym mniej więcei czasie siery rol- 
nicze, rozważając Środki zaradcze, zmierzające 
ku poprawie ciężkiego położenia rolnictwa, po- 
częły domagać się szerszego zastosowania Spi- 
rytusu dla celów technicznych. Opierając się 
następnie na wspomnianych powyżej alarmach 
o niedalekiej konieczności importu benzyny, wy- 
suńęty projekt częściowego zastąpienia benzy- 
ny spirytusem, przez wprowadzenie mieszanek 
benzynowo-spiryt. do napędu samochodów. 

Akcja ta, która godziła w wysokim stopniu 
w interesy przemysłu naftowego, spowodowała 
z jego strony przeciwakcję, wykazującą z jednej 
strony niedorzeczność alarmów o kryzysie sa- 
mowystarczalnoŚści produktów naftowych, prze- 
dewszystkiem zaś benzyny, z drugiej zaś straty, 
które poniósłby w takiej sytuacji zarówno sam 
przemysł, jak i Skarb Państwa *). 

W artykule niniejszym mam zamiar przedsta - 
wić korzyści, jakie osiągnie rolnictwo przez 
wprowadzenie mieszanek benzynowo-spirytuso- 
wych, oraz ile straci przez to przemysł naftowy, 
jak również wykazać efekt tych korzyści i strat 
dla całości gospodarstwa narodowego. 

Przed przystąpieniem do tego zestawienia na- 
leży w pierszym rzędzie rozwiać obawy o nie- 
daleki kryzys samowystarczalności benzyny. 

1) Dr. St. Schatzel: „Przepowiednie, rzeczywistość 
i mieszanki spirytusowe, „Przemysł Naftowy* Nr. 

22/1930 r. 

Opierając się na rozważaniach Dr. I. Wygar- 
da *) i W. Waligóry *) na powyższy temat, nale- 
ży stwierdzić, że brak benzyny na pokrycie za- 
potrzebowania krajowego może przy obecnej 
produkcji ropy nastąpić dopiero po roku 1940. 

Rok Produkcja ropy Wytwórczość —0/j-wy stosunek 
(cysterny ) benzyny i gazo- wytwórczości 

liny (cyst.) benz. i gazol. 
do prod. ropy 

1925 81.193 10.336 12.7 
1926 79.609 11.128 13.9 
1927 72.260 11.807 16.3 
1928 714.300 12.886 17.3 
1929 67.469 13.621 20.2 
1930 66.276 15.966 24.1 

Rok Produkcja benz. Zapotrzebo- 0/0-wy stosunek 
i gazoliny (cyst.) wanie krajowe ząpotrzebowania 

(cyst.! kraj. do produk. 
benz. i gazol. 

1925 10.336 3.200 234.0 
1926 11.128 3.315 29.8 
1927 11.807 5.046 42.1 
1928 12.886 6.940 53.9 
1929 13.621 8.959 65.7 
1930 15.966 9.791 61.3 

Z przytoczonych tabel widzimy, że gdy abso- 
lutne cyfry produkcji ropy się zmniejszają, to 
takież cyfry produkcji benzyny i gazoliny rosną. 
Porównywując rok 1930 z rokiem 1925, stwier- 
dzamy: 

18.4%-owy spadek produkcji ropy i 
54.5%-0wy wzrost wytwórczości benzyny 

i gazoliny. 

Możliwości wytwórczości benzyny mimo to 
są jeszcze bardzo znaczne. Mianowicie przez od- 
powiednie ulepszenie obecnej dystylacji ropnej, 
jak również rozbudowę dystylacji rozkładowei 
(kraking), otrzymamy z pierwszej dystyłacii 
około 21% benzyny (z ropy borysławskiej i wzra- 
stającej produkcji rop specjalnych), drogą zaś 

?) Dr. IL Wygard: „Najbliższa przyszłość naszego 
przemysłu naftowego i jego zdolność do zaspokojenia 
potrzeb Państwa", Przemysł Naftowy* Nr. 10/1930 r. 

3) W. Waligóra: „Mieszanki benzynowo-spirytuso- 
we , „Przemysł Naitowy* Nr. 13/1930 r. 
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rozkładu oleju gazowego i olejów lekkich około 
15%, czyli na 100kg ropy około 36kg benzyny. 
Da to na całą produkcię ropy po doliczeniu ga- 
zoliny około 30.000 cystern benzyny rocznie. 

Na podstawie przypuszczalnych obliczeń wzro- 
stu pojazdów mechanicznych, opartych na wzro 
ście w ostatnich 6 latach, Dr. Wygard we wspo- 
mnianym artykule wyprowadza zapotrzebowa- 
nie benzyny w r. 1940 na 24.100 cystern, gdy 
produkcja benzyny wynosić będzie może około 
30.000 cystern. 

Opierając się na powyższem, należy stwiet- 
dzić, że głoszone w prasie alarmy, o kryzysie 
samowystarczalności są oparte na zupełnie bięd- 
nych przesłankach, w każdym zaś razie są 
znacznie przedwczesne, (w jednym z artykułów 
tego rodzaju, który ukazał się w r. 1928, prze- 
widywano omawiany kryzys już w lutym roku 
1930). 

Przechodząc obecnie do właściwego tematu, 
rozpatrzymy korzyści, jakie osiągnęłoby rolnic- 
two dzięki wprowadzeniu mieszanek benzynowo- 
spirytusowych. 

Otóż sfery rolnicze *) motywują potrzebę za- 
stosowania spirytusu dla celów napędowych ko- 
niecznością zwiększenia produkcji tego artykułu, 
przez co zwiększy się: 

1) wyzyskanie zdolności 
rzelń rolniczych; 

2) plantacja roślin okopowych w okolicach, 
upośledzonych pod względem komunika- 
cyjnym; 

3) produkcja wywaru, będącego idealną pa- 
szą i potężnym bodźcem kultury rolnej. 

Przyjmując obecne zapotrzebowanie roczne 
benzyny na rynku krajowym na 10.000 cystern, 
zaś maksymalną możność użycia spirytusu dla 
celów domieszki na 30%, otrzymamy możność 
zwiększenia produkcji spirytusu o 3.000 cystern, 
czyli o 375.000 hl. Ponieważ wytwórczość Spi- 
rytusu gorzelń rolniczych w roku 1929/30 wy- 
nosiła 892.520 hl 5), przeto po wprowadzeniu mie- 
szanek benzynowo-spirytusowych wzrosłtaby ta 
produkcja do 1,200.000 hl. 

W roku 1929/30 ilość czynnych gorzelń rolni- 
czych wynosiła 1445 s) wobec czego przeciętna 
wytwórczość 1 czynnej gorzelni we wspomnia- 
nym roku wynosiła 574 hl, co przy uwzględnie- 
niu pełnej wytwórczości przedwojennej 1155 hl *), 
daje stopień obecnego wykorzystania zdolności 
wytwórczej gorzelń rolniczych w wysokości 
50%. Wprowadzenie do użytku mieszanek ben- 
zynowo-spirytusowych pozwoliłoby na powięk- 
szęnie wykorzystania tych zdolności do 83%, co 
posiadałoby bezsprzecznie dla tego przemysiu 
duże znaczenie. | 

Poza przedstawioną powyżej korzyścią prze- 
mysłu gorzelnianego, byłyby korzyści samego 
rolnictwa ze zwiększenia produkcji spirytusu 
w omawianych rozmiarach bardzo nieznaczne. 
Mianowicie z ogólnego zbioru ziemniaków w r. 
1929 wynoszącego 317.498.000 q*), zużyto w g0- 

przetwórczej $g0- 

3) „Zagadnienia paliwa spirytusowego w Polsce", 
Warszawa, 1929, str. 10—18. 

5) „Polska Gospodarcza* Nr. 7/1931. 
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rzelniach w kampanii 1929/30 r. 6.865.000 q”), 
czyli 2.2%6 ogólnego zbioru. Jak zaznaczono po- 
wyżej, przy całkowitem wprowadzeniu miesza- 
nek benzynowo-spirytusowych produkcja spiry- 
tusu, zwiększyłaby się o 375.000 hl czyli do 
1,200.000 hl, na co zużytoby około 9,000.000 q 
ziemniaków. Wyniostoby to około 3% ogólnego 
zbioru, czyli w porównaniu z obecnym stanem 
dałoby w rezultacie zwiększenie przeróbki ziem- 
niaków na spirytus o 0,8%. 

Dla rolnictwa posiadałoby to zwiększenie prze- 
róbki ziemniaków faktycznie jedną realną ko- 
rzyść, a mianowicie dostarczyłoby mu zwięk- 
szonej ilości wywaru. Wartość wspomnianego 
wywaru według Prof. Iwanowskiego wynosi 
około 11% wartości użytych do zacieru Su- 
rowców. 

Przeprowadzając to obliczenie 
375.000 hl spirytusu otrzymamy: 

3.200.000 a ziemniaków po 4 Zł — 12.800.000 Zł 
70.000 q jęczmienia po 20 Zł — 1.400.600 ;, 

dla produkcji 

14.200.000 Zł 

a zatem wartość uzyskanego wywaru wyniesie 
1.562.000 Zł. 

Podane przez A. Iwańskiego dalsze korzyści, 
a mianowcie zwiększenie, — dzięki użyciu wy- 
waru jako paszy dla bydła, — produkcji mięsa 
i mleka, jak również zwiększenie wydajności gle- 
by — dzięki użyciu nawozu, dawanego przez 
bydło po odżywieniu go wywarem, są korzyŚ- 
ciami wtórnemi, i nie mogą być tu brane pod 
uwagę, osiągnąć je bowiem można także przez 
użycie innych treściwych pasz. 

Niewłaściwe więc jest przy obliczaniu ko- 
rzyści, wynikających ze zwiększenia produkcji 
spirytusu, uwzględniane wartości wywaru oraz 
wszystkich kolejnych korzyści, osiąganych z te- 
co wywaru jako paszy oraz nawozu. 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że 
korzyści z zastosowania spirytusu dla celów na- 
pędowych sprowadzałyby się dla przemysłu $0- 
rzelnianego do zwiększenia wykorzystania zdol- 
ności przeróbczej z 50% na 83%, oraz dla rol- 
nictwa -— do otrzymywania wywaru o wartości 
Zł 1,562.000. 

Teraz rozpatrzeć należy, co na tem straciłby 
przemysł naftowy. 

Wskutek trudnych warunków wiercenia (znacz- 
na głębokość pokładów), zwiększonych wsku- 
tek tego kosztów wydobycia ropy, oraz małej 
wydajności poszczególnych otworów, — jest ro- 
pa w Polsce znacznie droższą aniżeli zagranicą. 
! tak, gdy obecna cena naszej ropy wynosi 
$ 210—215 za cysternę, to w sąsiedniej Rumu- 
nii kosztuje ona $ 40—45. Z tych też względów, 
jak również wobec niemożności wykorzystania 
całkowitej zdolności przeróbczej rafineryj (zdol- 
ność przeróbcza rafineryi wynosi około 130.000 
cystern, obecna zaś przeróbka — 65.000 cystern, 
co stanowi 50% zdolności przeróbczej) — ceny 
produkowanych w Polsce przetworów ropnych 
są znacznie wyższe aniżeli zagranicą. Ponieważ 
wytwórczość nasza przekracza jeszcze znacznie 

6) „Wiadomości statystyczne G. U. S.* Nr. 5/1930 r. 

war _4miinona - są POLNWI 
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zapotrzebowanie rynku krajowego, przeto prze- 
mysł naftowy zmuszony jest około 40% uzyska- 
nych z ropy produktów eksportować po cenach 
bardzo niskich, zupełnie niewspółmiernych z ce- 
ną surowca i kosztami przeróbki. W ostatnich 
miesiącach, ceny eksportowe jeszcze bardziej 
spadły wskutek przyczyn, obszerniej omówio- 
nych w Nr. 49 „Polski Gispodarczej'* 7), i znaj- 
dują się obecnie na poziomie wprost katastro- 
falnym. 

Przez wprowadzenie mieszanek benzynowo- 
spirytusowych położenie przemysłu naftowego 
pogorszyłoby się jeszcze bardziej, zwolniona bo- 
wiem wskutek zastosowania spirytusu benzyna 
w ilości 3.000 cystern, musiałaby być wywie- 
ziona zagranicę. Ponieważ cena krajowa benzy- 
ny wynosi $ 700, w eksporcie zaś uzyskuje się 
obecnie $ 200 za cysternę, przeto strata wynosi 
około $ 500, co przy 3.000 cystern daje $ 1,500.000 
czyli około 13,500.000 ZŁ. | 

jeSt fo Strata —- bez przesady — olbrzymia, 
któraby musiała pociągnąć za sobą upadek ko- 
palnictwa naftowego. Rafinerje musiałymy w tym 
wypadku żądać 'od producentów bardzo znacz- 
nego obniżenia cen ropy surowej. Ponieważ przy 
obecnej cenie ropy zarobki producentów są nie- 
wielkie i właściwie w całości obracane na nowe 
wiercenia, przeto obniżka cen sSpowodowałaby 
zastanowienie nietylko wierceń, ale i wydoby- 
wania ropy z mało produktywnych otworów, 

które niestety dziś w Polsce stanowią większość. 
Poza wymienionemi stratami przemysłu nafto- 

wego znaczne straty poniesie jeszcze i Skarb 
Państwa. Mianowicie od benzyny sprzedawanej 
w kraju pobierany jest podatek spożywczy 
w wysokości Zł 1.540 od cysterny, któremu to 
podatkowi spirytus nie podlega. Przy wywozie 
przeto benzyny zagranicę dochód Skarbu Pań- 
stwa z tego Źródła zmniejszy się o Zł 4,620.000. 
Znacznie większą jeszcze stratę ponosi Skarb 
Państwa wskutek dopłaty do cen spirytusu, 
sprzedawanego na cele napędowe. Otóż według 
dat zapodanych przez Dr. Wygarda 3) Państwo- 
wy Monopol Spirytusowy sprzedaje Spirytus na 
wspomniane cele po 52 gr za litr, gdy od g0- 
rzelń rolniczych nabywa go po 85.53 do 100.02 Zr, 
do czego dochodzą jeszcez dalsze koszty za 
transport, rektyfikację i administrację w wyso- 
kości około 29 gr za litr. Przyjmując powstałą 
w ten sposób różnicę między ceną własną (cena 
nabycia plus koszty dodatkowe), a ceną Sprze- 
dażną spirytusu na cele napędowe na około 60 
SI, otrzymamy stratę Skarbu Państwa, powstałą 
wskutek pokrycia tej różnicy, w kwocie 
Zł 22,500.000, czyli łącznie ze stratą na podatku 
spożywczym Zł 27,000.000. | 

') „Polski przemysł naftowy wobec obecnej sytucji 
eksportowej", „Polska Gospodarcza* Nr. 49/1930 r. 

% „Unioewa P. M S-7 S.p. N. w sprawie mie- 
szanek benzynowo-spirytusowych*, „Polska Gospo- 
darcza'* Nr. 6/1931 r. 
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Dla wyczerpania całokształtu sprawy wspo- 
mnieć tu należy o dwu jeszcze sprawach. Pierw- 
sza z nich, to powoływanie się przemysłu go- 
rzelnianego na wprowadzenie mieszanek benzy- 
nowo-spirytusowych w innych krajach. W bro- 
szurze „Zagadnienia paliwa spirytusowego 
w Polsce* omawia się stosowanie tego rodzaju 
mieszanek w Czechosłowacji, Niemczech, Szwe- 
cji i Francji. Jest to zgodne z prawdą, lecz na- 
leży stwierdzić, że żaden z tych krajów nie po- 
siada benzyny z własnej produkcji ropy, a przez 
wprowadzenie mieszanek benzynowo-Sspirytuso- 
wych starają się tam zmniejszyć import obcej 
benzyny. Natomiast żadne z państw, posiadają- 
cych własne kopalnie ropy, mieszanek u siebie 
nie wprowadza. Druga sprawa, to niebranie 
przez siery rolnicze pod uwagę faktu, że obok 
benzyny otrzymuje się z ropy jeszcze naftę, olej 
gazowy, oleje smarowe, parafinę, asfalt i t. d. 
Produktów tych, stanowiących bądź artykuły 
pierwszej potrzeby, bądź też nieodzowne mate- 
riały tak dla przemysłu, jak i dla obrony kraju, 
nie zastąpi spirytus i w razie doprowadzenia 
przemysłu naftowego do upadku, trzeba je bę- 
dzie importować. 

Reasumując powyższe rozważania — należy 
stwierdzić, że korzyści jakie odniósłtby przemysł 
gorzelniany i rolnictwo, są zupełnie niewspół- 
mierne z temi stratami, jakie spowodowałoby to 
dla przemysłu naftowego, Skarbu Państwa oraz 
gospodarstwa narodowego jako całości. 

Ciężkie położenie rolnictwa jest powszechnie 
znane i znalezienie sposobów jego polepszenia 
jest konieczne. Należy się jednak starać, by po- 
lepszenie położenia jednej z dziedzin gospodar- 
stwa narodowego, nie następowało z tak wielką 
krzywdą, jeŚli już nie ruiną, drugiej: tembardziej, 
że z punktu widzenia ogólnego interesu tak go- 
spodarczego, jak i obrony kraju — niema po 
temu najmniejszej potrzeby, gdyż przemysł naf- 
towy zdolny jest zaspakajać zapotrzebowanie 
rynku krajowego na benzynę prawdopodobnie 
conajmniej przez najbliższych 10 lat. 

Biorąc pod uwagę nakreśloną sytuacię, prze- 
dewszystkiem zaś nadmierną produkcję benzy- 
ny i ograniczone spożycie materiałów napędo- 
wych w kraju, patrzeć należy na akcję wprowa- 
dzenia mieszanek benzynowo-spirytusowych ja- 
ko na imprezę wyłącznie próbną, której realiza- 
cja nastąpićby mogła dopiero w dalszej przysz- 
łości, gdyby zaszła do tego rzeczywista ko- 
nieczność. 

Zawartą ostatnio umowę, mocą której prze- 
mysł naftowy zobowiązał się do odbioru 800.000 
litrów spirytusu *) dla celów napędowych trak- 
tować należy jako prowizorium, gdyż ostateczna 
decyzja w kwestji stosowania mieszanek spiry- 
tusowych należeć będzie do sfer rządowych, 
które problem ten rozstrzygną definitywnie przez 
porównanie korzyści jednego przemysłu i strat 
drugiego. 
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Podatność i skłonność 
do nieszczęśliwych wypadków 

Hutnik, Zeszyt 2. r. 1931 

Istnieją ludzie, ulegający często wypadkom. 
Jedno obrażenie następuje po drugiem, to lekkie, 
to ciężkie aż stają się na czas dłuższy niezdolnymi 
do pracy, jeśli Śmierć nie przetnie pasma ich Ży- 
cia. Gwara ludowa zwie ich „pechowcami', 
ściganymi przez nieszczęścia. Natomiast psycho- 
logia nazywa ich ludźmi, skłonnymi do wypad- 
ków. Są oni bowiem bardziej usposobieni do tego, 
niż osoby, nie obarczone własnością, która może 
występować w stopniu silniejszym lub słabszym. 
Są ludzie, którzy w pewnych okresach, np. w cią- 
gu 3-ch lat, nie ulegli żadnemu wypadkowi, lub 
też jednemu, dwu i więcej. Ci z nich, którzy nie 
mieli żadnego wypadku, winni być zaliczeni do 
osób wolnych od wspomnianych skłonności. Ci 
natomiast którzy ulegli jednemu, dwu, lub wię- 
kszej liczbie wypadków, są obdarzeni skłonnością 
do nich. Praktyka wykazuje, że ludzie, którzy 
w ciągu pewnego czasu ulegli wypadkom, w na- 
stępnym okresie ulegają ponownie obrażeniom. 
Przyczyna tkwi w duchowym i cielesnym ustroju 
człowieka. Indywidualna skłonność do wypad- 
ków jest, widocznie, zależna od wielu własności 
zarówno psychologicznych, jak fizjologicznych. 
Im kto bardziej jest zdolny do skupienia uwagi, 
im mniej poddaje się lekkomyślności i beztrosce, 
im szybciej reaguje na zjawiska zewnętrzne, tem 
mniejszą odznacza się skłonnością do ulegania 
wypadkom. Powyższe okoliczności nie wyczer- 
pują jednakże istoty sprawy. Istnieje np. niewąt- 
pliwy związek między alkoholizmem a skłonno- 
ścią do wypadków; im kto bardziej oddaje się pi- 
jaństwu, tem częściej pada ofiarą nieostrożności. 
Przeciwnie, im kto więcei posiada przytomności 
umysłu, im szybciej orjentuje się w sytuacjii i im 
mniej ulega uczuciu strachu, tem mniejszą jest 
jego skłonność do wypadków. Wymienione wła- 
sności mają w większym lub mniejszym stopniu 
związek ze zdolnością przystosowywania się do 
pracy. Niektórzy ludzie szybko wkładają się do 
nowego zajęcia, inni robią to wolno i ulegają wy- 
padkom. Pierwsi obdarzeni są wybitnym zmy- 
słem orientacyjnym, drudzy — pozbawieni tego. 
Obok zdolności przystosowywania się do pracy, 
poważny wpływ na skłonność do wypadków 
wywiera zmęczenie. Zdarzają się nieraz 
osobnicy, którzy przy pracy szybko męczą się 
i wówczas ulegają wypadkom. Autor przepro- 
wadził badania w tym kierunku. Uwagę iego 
zwróciła okoliczność, że pewni robotnicy ulegali 
nieszczęśliwym wypadkom zawsze w określonei 
porze dnia. Robotników tych poddano obserwacji 
następnie badaniom psychotechnicznym. Okazało 
się, że powodem było szybkie zmęczenie, co mo- 
Żna zauważyć przeważnie podczas zmiany dzien- 
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Wpływ zmęczenia na liczbę wypadków w poszczegól- 
nych zmianach roboczych i godzinach. 

nej. Tłumaczenie jest dość proste: w dzień robo- 
tnika zmusza do bardziej wytężonej pracy wzmo-= 
żony dozór techniczny; w nocy, gdy dozór jest 
słabszy, intensywność pracy zmniejsza się, 
zmniejsza się też zmęczenie. 
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. Ogólna liczba pod- Liczba podległych wypadkom legły ch wypadkom Nie 
Przecięt- |- | poniosło 

Wydział na liczba 1 | 9 3 4 5 w % od| wypad- 
zatrud- | 2 liczby ków i'onych wypad- | wypad- | wypad- | wypad- | wypad- | ogółem trud. , 
BIORYCH| kowi | kom kom kom kom za w % 

| nionych 

Walcownia blachy cien. 1.052 416 136 59 22 8 641 60,9 39,1 

Stalownia elektr. . . . 111 34 8 1 — 1 44 39,6 60,4 

Martinownia . . ... 207 90 18 2 — — 110 53,0 47,0 
Młotownia i warsztat . 461 140 29 13 2 1 185 40,0 60,0 

Walcownia stali . . . 137 73 13 5 — 1 92 67,0 58,0 

Walcownia gruba . . 227 101 26 8 — 3 138 60,7 39,8 

Walcownia rur . . . . 812 334 72 20 5 2 432 58,2 46,8 

Stacja czadnie . . .. 87 36 11 2 — = 49 56,3 43,7 

Wydział maszynow _ 
zakładu dolmęgo . |. 354 84 18 3 = — 105 29,6 (0,4 

Wydział maszynowy 
zakładu górnego. . . 206 50 11 2 — — 66 32,0 68,0 

Wydział elektryczny . 440 68 14 3 — — 85 19,3 80,7 
Wydział budowlany 
1 kolejowy . . . . . . 378 103 19 6 — — 128 , 840 66,0 | 

Przytoczona statystyka wyraźnie wykazuje 
wpływ zmęczenia na liczbę wypadków w po- 
szczególnych zmianach i godzinach. Widzimy 
z niej, że podczas rannej zmiany od godz. 6 do 
godz. 14 liczba wypadków jest większa, niż pod- 
czas zmian popołudniowej i nocnei. 

Stąd zrozumiemy, że u niektórych ludzi szybko 
następujące zmęczenie jest poważnym czynni- 
kiem, sprzyjającym wypadkom. 

Autor poddał w ciągu ostatnich 3-ch lat dokład. 
nej obserwacji skłonych do wypadków robotni- 
ków huty Bismarka. 

Na tej podstawie ułożono wykaz, obejmujący 
wszystkich robotników podług wydziałów, któ- 
rzy w ciągu 3-ch lat, t. j. w okresie 1928 —_ 1930r. 
ulegli jednemu lub kilku wypadkom. 

Ostatni rząd liczb wykazuje odsetek osób, któ- 
Ie w ciągu 3-ch lat nie uległy żadnemu wypad- 
kowi. Dalej widzimy, że w miarę wzrostu po- 
datności do wypadków u robotników pewnych 
kategoryj, liczba wypadków stopniowo zmniejsza 
się. Osoby, które w ciągu 3 lat padły ofiarą 
kilku wypadków, mogły mieć w każdym roku po 
jednym wypadku lub więcej. Jest rzeczą pewną, 
że ta kategoria osób w okresie następnych 3-ch 
a aJEZnie Znowu wypadkom i tak będzie trwało 
nadal. 

Byłoby rzeczą właściwą, aby osób, skłonnych 
do wypadków, nie używano wogóle do robót nie- 
bezpiecznych. Jest zatem zadaniem każdego 
przedsiębiorcy zwracanie szczególnej uwagi na 
osoby, skłonne do wypadków, i poruczanie im 
mniej niebezpiecznych stanowisk pracy. Znacz- 

na część ciężkich wypadków jest spowodowana 
właśnie wskazaną skłonnością poszkodowanych, 
na co należy zwracać uwagę przy prowadzeniu 
dochodzenia. Trzeba przytem ustalić, czy Dpo- 
szkodowany nie uległ już przedtem jednemu lub 
kilku obrażeniom. 

Silna skłonność do wypadków może być ze 
znaczną dokładnością stwierdzona zapomocą ba- 
dań psychotechnicznych. Za dowód może słu- 
żyć fakt następujący. — Autor poddał badaniom 
psychotechnicznym 20 osób, które w ciągu 2 lat 
uległy kilku nieszczęśliwym wypadkom. Wynik 
był następujący: 12 z badanych zawiodło całko- 
wicie, gdyż brak im było zupełnie uwagi oraz 
zdolności reagowania i orientacji. 8 pozostałych 
posiadało wymienione własności zaledwie w sła- 
bym stopniu. Wszyscy badani należeli do ludzi 
młodych, gdyż mieli 20-——30 lat. Skłonność do 
wypadków może być stwierdzona zgóry, przed 
przyjęciem do pracy. Robotnicy, którzy przy 
badaniach psychotechnicznych wykazują mierne 
uzdolnienia, w krótkim czasie ulegają wypadkom, 
natomiast ci, którzy zdają egzamin bez zarzutu, 
nie są narażeni na nieszczęśliwe wypadki. Mamy 
więc najlepszy dowód praktyczny, że skłonność 
do wypadków ma źródło w duchowych i cie- 
lesnych własnościach człowieka. Należy przytem 
zauważyć, że osoby skłonne do tego, rekrutują 
się przeważnie z ludzi młodych; jest to cha- 
rakterystyczną cechą doby obecnej. 

Ludzie, o których mowa, przedstawiają nie- 
bezpieczeństwo nietylko dla siębie, ale także dla 
swych towarzyszów i wyrządzają społeczeństwu 
szkody materjalne. 
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Psycholog, prof. dr. K. Marbe z uniwersytetu 
w Wiirzburgu, oświadcza w dziele p. t.: „Prakti- 
sche Psychologie der Unfille und Betriebsscha- 
den* co następuje: *). 

„Właściwości wrodzone danego osobnika, bę- 
dące przyczyną wypadków, sprzyjają również 
mimowolnemu uszkadzaniu przedmiotów i osób 
trzecich. Nieumiejętność skupienia uwagi, nie- 
zgrabność, brak zręczności i przytomności umy- 
słu, a pozatem niezdolność szybkiego reagowania, 

1) „Die Eigenschaften der Persónlichkeit, die unfall- 
fórdernd wirken, sind zugleich der unbeabsichtigten 
Schidigung von Sachen und fremden Personen giinstig. 
Mangel an Konzentrationstihigkeit, an Kórpergewand- 
heit, an Handgeschicklichkeit und an Geistesgegenwart, 
ferner geringe Reaktionsgeschwidigkeit, Schreckhattig- 
keit, Unordentlichkeit und alles iibrige, diirfte in glei- 
chem Masse der Unfallneigung und der Disposition zur 
Stiftung von Schiden und anderen Menschen zustatten 
kommen. Die Methoden die zur Feststellung der Uniall- 
neigung in Betracht zu ziehen sind, werden daher auch 
zur Feststellung der Disposition zur Stiftung von Be- 
triebsschdden geeignet sein. 

Diese Ansichten ergeben die weitere Folgerung, dass 
die Personen, die zu eigenen Unfallen neigen, in weitem 
Ausmass mit denienigen zusamenfallen, die zur Verur- 
sachung von Betriebsschiden und Betriebsungliicken 
neigen. Ein Betriebsungliick ist ja nichts anderes als 
ein Betriebsschaden von erheblicher Bedeutung. 

Da also offenbar die Neigung zur Stiftung von Scha- 
den in gleicher Weise in der menschlichen Persónlich- 
keit gegriindet ist, wie die Neigung zur Erleidungen von 
Unfillen, so werden unsere Gesetzmassigkeiten betreffs 
derienigen, welche keinen, einen oder mehr Unfalle er- 
leiden, auch fiir die Stiiter von Betriebsschiden zu- 
treffen miissen. Je weniger Schaiden an Sachen und 
fremden Personen jemand versehentlich angerichtet hat, 
desto weniger Schiden wird er auch in Zukunft her- 
vorrufen'. 
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lękliwość, skłonność do nieporządku i tem po- 
dobne właściwości przyczyniają się do wywoła- 
hia przez danego osobnika nieszczęśliwych wy- 
padków zarówno dotyczących go bezpośrednio, 
jak też do powodowania szkód materjalnych w 
przedsiębiorstwie. Metody, któremi stwierdzić 
można podatność do wywoływania nieszczęśli- 
wych wypadków nadają się przeto w równej mie- 
rze do sprawdzenia u danego osobnika podłoża 
do powodowania także szkód materjalnych. 

Zapatrywanie to uprawnia nas do dalszego 
wniosku, że osoby które z łatwością same ulegają 
wypadkom, są najczęściej temi właśnie, które 
wykazują skłonność do powodowania szkód, 
a także nieszczęśliwych wypadków u osób trze- 
cich. 

Skłonność do wywoływania szkód wiąże się 
taksamo z konstrukcią psychiczną i fizyczną da- 
nego osobnika, jak i podatność do osobistego ule- 
gania nieszczęśliwym wypadkom, — stwierdzone 
przeto przez nas zasady, odnoszące się do osób 
które nie uległy żadnemu wypadkowi, względnie 
uległy same jednemu lub kilku wypadkom, za- 
stosować się dadzą w zupełności do osobników 
powodujących szkody materialne. Im mniej szkód 
spowodował ktoś dotychczas w materiałach 
i u osób trzecich, tem mniej spowoduje ich także 
w przyszłości. 

Wnioski. 

Z powyższej cytaty wynika, że doświadczenia 
praktyczne autora zgadzają się w zupełności 
z opinią człowieka nauki. Każdy technik, pra- 
cujący w przemyśle, winien zwrócić baczną 
uwagę na słowa prof. Marbe'go, gdyż daje on 
ważne wskazówki co do zwalczania nieszczę- 
śliwych wypadków i związanych z niemi strat 
materialnych. 

DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY 

Monografja o polskim przemyśle naftowym 

B. Alfred Biedermann — „Polens Erdoel — 
Bergbau — und Industrie". 

Pod powyższym tytułem ogłosił autor swoją 
pracę doktorską. Zanim przejdę do scharakte- 
ryzowania poszczególnych rozdziałów pracy 
chciałbym powiedzieć, że zdarza mi się po raz 
pierwszy przeczytać pracę o polskim przemyśle 
naftowym, napisaną przez człowieka pozostają- 
cego do tego przemysłu w stosunku czysto te- 
oretycznym, pracę bardzo staranną, i napisaną 
z dużem zrozumieniem dla stale powtarzających 
się i wiecznie żywych problemów tego prze- 
mysłu. Dla człowieka obcego zaznajomienie się 
z istotą jakiejkolwiek gałęzi przemysłowei nie 
jest łatwe, a już specjalne trudności nastręcza 

przemysł naftowy w jego rozgałęzieniach za- 
sadniczych, produkcyjnych, przetwórczych i han- 
dlowych, i rozlicznych kombinacjach zależnych 
od względów geograficznych, politycznych, wo- 
jennych, finansowych, geologicznych, techniczno- 
patentowych i wielu innych. 
. Nic dziwnego, że w świecie handlowym przej- 
ście przez szkołę przemysłu naftowego uważane 
jest za patent dojrzałości do obięcia stanowiska 
w jakiejkolwiek innej dziedzinie handlu. W tych 
warunkach należy tembardziej cenić to, że 
autor podijał się pracy o polskim przemyśle naf- 
towym, a nawet pokusił się miejscami o rozwią- 
zanie problemów, których czynniki o przemyśle 
tym decydujące, dotąd załatwić nie potrafiły 

„w 
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i zapewne długi czas jeszcze załatwić nie po- 
trafią. Ta odwaga przeciwko autorowi nie prze- 
mawia, dowodzi tylko, że albo ludzie przemy- 
słem tym kierujący nie mogą się zdobyć na 
obiektywność, możliwą często tylko z perspek- 
tywy — albo też, że praktyka, powodowana za- 
wiłością codziennych przejawów gospodarczych, 
tem się właśnie różni od teorii, że rozwiązania 
są znacznie trudniejsze. 

Jak każda książka, tak i niniejsza ma błędy. 
Są błędy techniczne, jak np. brak spisu tabel, 
których jest bardzo dużo, i które są zebrane 
bardzo starannie, jakkolwiek zawierają szereg 
omyłek, których jednak, przy korzystaniu z du- 
żego materjału źródłowego nie można było omi- 
nąć. Spis taki ułatwiałby znacznie korzystanie 
z książki i porównywanie poszczególnych zesta- 
wień. Powtarzają się też błędy w nazwach po- 
szczególnych miejscowości, co jednak niema 
większego znaczenia. Pod względem konstruk- 
cyjnym możnaby zarzucić w niektórych miej- 
scach, szczególnie w trzecim rozdziale, pewne 
przeładowanie i niedość przejrzyste uporządko- 
wanie materjału. 

Zbyt częste posługiwanie się wiadomościami 
z gazet jest dobre, o ile chodzi o periodica eko- 
nomiczne, zajmujące się aktualjami, jest jednak 
niebezpieczne, jeśli chodzi o pracę źródłową, li- 
czącą na trwałą wartość. Gazety chcąc poda- 
wać wiadomości aktualne, nietylko mogą, ale 
nawet muszą, posługiwać się plotkami zasty- 
szanemi chociażby w kuluarach giełdowych lub 
przedpokojach banków. Wiadomości te nawet 
potwierdzają się czasem ale nie zawsze: 
często są wręcz sprzeczne z rzeczywistością. 
Takie właśnie wiadomości, na których autor 
opiera pewne wnioski i twierdzenia, znalazłem 
także i w tej książce. 
. Rozdział I-szy „Produkcja i zbyt* po- 

dzielony jest na część geologiczną, gospodarczą 
i techniczną. Autor daje najpierw krótki szkic 
naszej sytuacji geologicznej i zastanawiając się 
nad hipotezami zawartości naszych złóż nafto- 
wych, dochodzi do słusznego rezultatu, że tylko 
dokładna eksploracia naszych terenów zmniej- 
SZy ryzyko wierceń i jest premissą silnego oży- 
wienia ruchu eksploatacyjnego. Porównując na- 
szą sytuację eksploatacyjną z innemi krajami, 
uważa autor naszą sytuację za gorszą ze wzglę- 
du na większą głębokość naszych szybów, jak 
i ze względu na wielką ilość szybów chybio- 
nych. Ta ostatnia okoliczność nie jest słuszną, 
gdyż procent szybów chybionych wynosi u nas 
około 14% wszystkich szybów założonych, pod- 
czas gdy w U. S. A. wynosi przeszło 33%. 
Należałoby też w rozważaniach uwzględnić 
długą żywotność naszych pokładów, szczegól- 
nie pozaborysławskich, co w kalkulacji rentow- 
ności, obliczonej na dłuższy czas, odgrywa po- 
ważną rolę. 

Autor zastanawia się dłużej nad wpływem 
wojny na rozwój naszego przemysłu ropnego 
1 stara się określić straty, jakie z tego wynikły. 
Woiną też tłumaczy po części spadek produkcii 
ropy, spowodowany bezpośrednio zniszczeniem 
materiału, brakiem dopływu kapitału, drożyzną 
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kapitału krajowego oraz licznemi przesunięcia- 
mi poszczególnych ugrupowań w okresie powo- 
iennym. 

Autor charakteryzuje następnie przedsiębior- 
stwa pracujące dawniej i obecnie w kopalnic- 
twie naftowem i w przemyśle rafineryjnym. Tu 
zagłębia się autor w dziedzinę bardzo nieprzei- 
rzystą, a mianowicie, w kwestję sprawności po- 
szczególnych fabryk. Dotychczas nigdy nikomu 
nie udało się ustalić tej sprawności i wzajemne- 
go stosunku poszczególnych fabryk w sposób 
taki, któryby przez wszystkich kompetentnych 
mógł być uznany za zadowalający. Leży to 
w charakterze przedsiębiorstwa rafineryjnego, 
którego pojemność fabrykacyjna zależy od ro- 
dzaju przerabianego surowca, jak i granic, do 
jakich przeróbkę doprowadza. Ta sama fabry- 
ka może np. przerobić kilkakrotnie więcej ropy 
bezparafinowej, aniżeli ropy borysławskiej para- 
iinowej. Przerabiając ropę aż do gudronu, może 
przerobić jej więcej, aniżeli przerabiając aż do 
asfaltu i koksu. Porównując różne tabele otrzy- 
mane z różnych źródeł, dochodzi więc autor nie- 
raz do mylnych wniosków, iak np. takich, że 
rafinerja „TIrzebinia* zmniejszyła swoją spraw- 
ność w roku 1926 w stosunku do roku 1919, 
albo też rafinerje „Vacuum*, „Dros*, „„Nafta*, 
„Jasło lub „„Jedlicze* w roku 1929, w stosunku 
do roku 1926-go. 

Słusznie krytykuje autor rozbudowę rafineryi 
po wojnie wobec widocznego spadku produkcji, 
pochwala natomiast koncentrację przeróbki, któ- 
ra nastąpiła w ostatnich latach. 

Mówiąc o produkcji ropnej, podaje książka 
szereg tabel, ilustrujących rozwój tej produkcji 
do roku 1928 włącznie, z podziałem na poszcze- 
gólne rejony produkcyjne i ugrupowania kapi- 
tałów. Godzę się ze zdaniem autora, że przy- 
szłość naszego przemysłu zależy od odkrycia 
przedłużenia Borysławia, albo nowego Borysła- 
wia w innym rejonie. 

Autor jest zdania, że wstrzymanie silniejszego 
spadku ropy przypisać należy w pierwszym 
rzędzie wejściu w kopalnictwo wielko-kapitalis- 
tycznych przedsiębiorstw rafineryjnych, które 
przez rozłożenie, a więc i zmniejszenie ryzyka, 
znaleźć mogą motywy inwestycyine eszcze 
tam, gdzie małe przedsiębiorstwa o charakterze 
przeważnie spekulacyjnym nie mają już racji 
bytu. 

Do ciekawych rezultatów dochodzi autor za- 
stanawiając się nad kwestją importu ropy dla 
wykorzystania sprawności przeróbczej naszych 
rafineryj, która jest dwukrotnie większa od kra- 
jowej produkcji surowca. Rozważa on sprawę 
wspólnego zakupu obcej ropy przez wszystkie 
rafinerje .i rozdział tej ropy nie po cenie kosz- 
tu, lecz po cenie ropy krajowej, przyczem po- 
wstała różnica ceny miałaby być rozdzielona 
jako premia eksportowa. — Mam różne wątpli- 
wości co do tego projektu, uważam jednak, że 
projekt zasługuje na uwagę, jako myśl orygi- 
nalna. 

Zajmując się kwestią zbytu w kraju i ekspor- 
cie, tłumaczy autor niemożność ograniczenia 
produkcji surowca do zapotrzebowania krajo- 
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wego, konieczność wysokich cen w kraju, i ko- 
nieczność podtrzymania niekorzystnego eks- 
portu. 

Przy końcu pierwszego rozdziału, zajmuje 
się autor raz jeszcze kwestją importu ropy 

"w Obrocie uszlachetniającym i widzi w nim 
wielkie niebezpieczeństwo i wielkie trudności. 

Rozdział I-gi zajmuje się organizacją 
zbytu polskiego przemysłu naftowego i dzieli 
się na okres do roku 1914 i okres późniejszy. 
Autor twierdzi, że jakkolwiek przed woiną 
wpływ finansowy Niemiec na polski przemysł 
naftowy był ograniczony, to organizacja zbytu 
była pod wszechwładnym wpływem wielkich 
banków niemieckich. Twierdzenie to uważam za 
przesadne, podobnie jak i inne hipotezy odno- 
szące się do konstrukcji organizacji zbytu przed- 
wojennego. Autor nie wspomina o stworzonej 
przed wojną i bardzo dobrze funkcjonującej 
instytucji syndykackiej „Petrodukt', która cen- 
tralizowała przez wiele lat sprzedaż parafiny 
polskiej, zdobywając na trwale tak odległe ryn- 
ki, jak chiński i japoński, utracone dopiero w cza- 
sie wojny. 

W drugim okresie po roku 1914-tym, pomi- 
nięte są lata organizacyj 1918-go do 1923-g0 
roku, a był to bardzo ciekawy okres szukania 
i utrwalania się form organizacyjnych w zupeł- 
nie nowych warunkach, i na nowych terenach. 
Już w grudniu 1918 r. powstaje przy Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej w Krakowie „Polraf' 
Związek polskich rafineryj nafty, organizacja na 
pół reprezentacyjna, na pół handlową, obeimu- 
jąca wszystkie rafinerje leżące na terytorium 
opanowanem podówczas przez wojska polskie. 
Należała tam też, obecnie czeska rafinerja w Bo- 
guminie, a nie należały początkowo rafinerje dro- 
hobyckie, zajęte podówczas przez Ukraińców. 

W „Polrafie* rozwijają się początki kontyn- 
centowania, rozdział pomiędzy rafinerje dostaw 
rządowych, i przydzielonych przez rząd dla 
konsumcji prywatnej, a wreszcie pierwszy 
wspólny eksport propagowany przez posła Fler- 
mana Diamanda, stojącego na czele działu naf- 
towego Polskiej Komisji Likwidacyjnej, jak i ie- 
go brata, działacza śląskiego, Bernarda Dia- 
manda, który umożliwił przejście naszych to- 
warów przez granicę niemiecką. 

W lecie roku 1919-go przenosi się punkt cięż- 
kości spraw naftowych do Warszawy, gdzie 
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu kieruje od- 
nośnym wydziałem inż. Czesław Klarner, prze- 
jąwszy go od pozostałego po niemieckiej oku- 
pacji urzędu surowców i materiałów pędnych. 
Z „Polrafu' wyłania się z końcem roku 1919-g0 
zwarta syndykacka organizacia eksportowa, 
obejmująca wszystkie produkty rafineryine, 
„Polnaft”, na której czele staje Dr. Stanisław 
Pilat. Agendy związane z reprezentacją zawo- 
dową, przekazuje przemysł utworzonemu w ro- 
ku 1920, Związkowi Producentów i Rafinerów 
Olejów Mineralnych pod kierownictwem Dra 
Stanisława Ungera. Syndykalizowaną sprzedaż 
krajową nafty, a okresowo benzyny, oleju ga- 
zowego i parafiny, przejmują następujące po 
sobie, a zmieniające się zależnie od ustosunko- 
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wania do organizacji noblowskiej, wspólne biura 
sprzedaży „Cetronafta', „Benzonaftać i „Krajo- 
nafta '. 

Konflikt z organizacją noblowską, wypełnia- 
jący cały ten okres, znalazł wyraz we wielkim 
memoriale przemysłu do Sejmu Ustawodawcze- 
go, a polegał na tem, że na terenie byłego zaboru 
rosyjskiego rozprzestrzeniona była wielka or- 
ganizacja noblowska, odcięta od swej bazy pro- 
dukcyjnej, a pretendująca do hegemonii handlo- 
wej, której odmawiał jej małopolski przemysł 
rafineryjny, rozporządzający produkcją, a two- 
rzący w tym czasie dopiero powoli własną OT- 
ganizację zbytu, na nieznanym dla siebie terenie. 

Konstrukcje " „Centronafty*, „Benzonafty'” 
i „Krajonafty' jako poszczególne etapy rozwoju 
organizacyjnego, były bardzo ciekawe, jednakże 
charakterystyka ich w tem miejscu zaprowadzi- 
łaby nas zbyt daleko. 

Autor zajmuje się obszernie charakterystyką 
i rezultatami kartelu powstałego w .roku 1924 
(Zgrom.) Myli się on sądząc, że znaczna zwyżka 
ceny ropy po rozbiciu tego kartelu w począt- 
kach roku 1927 była naturalną konsekwencją 
tego rozbicia. Zwyżka ceny nie powstała przez 
walkę konkurencyjną czystych rafineryj na ryn- 
ku ropnym w okresie zniżki cen produktów koń- 
cowych. Zwyżka ceny ropy została przepro- 
wadzona przez rafinerie producenckie, zakupu- 
jące ją mimo braku zapotrzebowania i płacące 
wysokie ceny w tym celu, by rafinerjom skaza- 
nym na kupno ropy ułatwić decyzię przystąpie- 
nia do nowego kartelu. 

Wiele uwagi i miejsca, bo aż 33 stron poŚświę- 
cono obecnemu Syndykatowi Przemysłu Nafto- 
wego. Wiele uwag jest słusznych, wiele błęd- 
nych, z któremi trudno mi się tu rozprawiać. 
Mylne są niektóre uwagi co.do sprzedaży eks- 
portowej; wśród członków „Syndykatu opu- 
szczono koncern „Premier* i „Gazy*. Zupełnie 
mylnie interpretuje autor umowy syndykackie 
odnoszące się do sprzedaży parafiny w. ekspor- 
cie: podział zagranicznych rynków zbytu pomię- 
dzy poszczególnych członków Syndykatu jest 
nieaktualny, i sprzedaż jest w czystem znacze- 
niu tego słowa — zsyndykalizowana, tak w kra- 
ju i w eksporcie. 

Autor, słusznie zresztą, nie uważa, by obecna 
forma Syndykatu Przemysłu Naftowego była 
formą doskonałą, uważa jednak Syndykat, na- 
wet w tej formie w jakiej się obecnie znajduje 
za konieczność dla utrzymania przemysłu, oba- 
wia się katastrofy w wypadku gdyby siły od- 
środkowe spowodowały rozbicie się tej organi- 
zacji, i przewiduje możliwość kartelu przymu- 
sowego. 

Ze słuszną krytyką spotykają się rafinerje 
niezrzeszone, prowadzące egzystencię paso- 
żytniczą na koszt przemysłu zrzeszonego, go- 
spodarstwa krajowego i konsumentów. Autor 
dochodzi do wniosku, że bezwzględna walka 
z tymi pasożytami jest nietylko dopuszczalna, 
ale i konieczna, przedewszystkiem przez podpo- 
rządkowanie ich wszystkim warunkom i cięża- 
rom kartelowym, przez przymusową organizację 
lub odrębne opodatkowanie. Największe zło 
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upatruje autor w tem, że outsiderzy uniemożli- 
wiając wykorzystanie możliwości przeróbczych, 
oddalają możliwość obniżki cen za produkty 
w sprzedaży krajowei. 

Na ogół byłby autor doszedł prawdopodobnie 
do innej oceny obecnego Syndykatu, gdyby swei 
pracy nie zamknął rokiem 1928, a więc miał 
możność uwzględnienia jeszcze dwu lat rozwoju 
i pracy syndykackiej. Brak tych dwu lat, które 
w przemyśle naszym były bardzo ważne, odbija 
się ujemnie na aktualności książki, która się do- 
piero teraz ukazuje, jednakże o oto winić autora 
nie można. 

Rozdział Ill-ci,i Narodowa i Finan- 
sowa Budowa Przemysłu Nafto- 
wego w Polsce, dzieli się znów na okres 
do roku 1914-ego, i po tym roku. Udziałowcem 
firmy „St. Nobel'* w Polsce nie jest, jak mylnie 
podano „Standard Oil Company of New York*, 
lecz „New Jersey*, i stąd wynika, że stosunek 
między towarzystwem „Standard Nobel* a „Va- 
cuum Oil Company" w Czechowicach nie był 
aż tak Ścisły, jak się tego autor we wszystkich 
Swoich rozważaniach dopatruije. 

Nie jest też Ścisłe, jakoby bank „Niederoester- 
reichische Eskompt Gesellschaft" nabył w roku 
1924 S. A. „Jasło”, gdyż posiada on tylko pakiet 
akcji, mniejszy niż 30%, jak i nie odpowiada 
rzeczywistości, jakoby grupa „Shell nabyła 
większość tego przedsiębiorstwa. Podejrzewanie 
£STupy „Royal Dutch Shell'* także w innych kom- 
binacjach o zainteresowania w naszym prze- 
myśle jak n. p. w wypadku „Silva Plana* —— „Li- 
Imanowa', jest niesłuszne. Może należałoby po- 
wiedzieć -— niestety niesłuszne. 
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Podobnie niesłusznem iest przypuszczenie 
o wpływie „Deutsche Edroel A. G.* na wspo- 
mnianą grupę „Silva Plana' — „Limanowa*. 

Rozwój ewolucyjny poszczególnych towa- 
rzystw, które dziś weszły do koncernu „Mało- 
polska", jest podany bardzo szczegółowo. Au- 
tor krytykuje, tu szereg posunięć finansowych 
na terenie giełdowym wyrażając równocześnie 
uznanie dla techniki finansowej, która doprowa- 
dziła do koncentracji, w której widzi wielkie 
walory dla polskiego przemysłu. 

Przy końcu swej pracy zajmuje się autor zno- 
wu problemem kartelowym i przy sposobności 
swych rozważań dotyczących koncentracji do- 
chodzi do wniosku, że kartel obecny jest tylko 
formą przejściową, — „zaczerpnięciem oddechu* 
iże zbliżający się okres zaznaczy się walką mię- 
dzy koncernem „Małopolska* a grupą „Stan- 
dardu', obejmującą „Nobla* i „Vacuum*. Okres 
ten powinien zakończyć się trustem, i tutaj 
otwartem zostaje pytanie, w czyim ręku ten 
trust może się znaleść, „Standardu*, „Shella*, 
czy kogoś trzeciego. 

Uznając wszystkie zalety trustu dla rozwoju 
przemysłu, wątpię czy do niego dojdzie, ze 
względu na aktualną wtedy obawę stworzenia 
monopolu państwowego, z czem twórcy trustu 
niewątpliwieby się liczyli. Z punktu widzenia 
polityki państwowej mógłby trust, opanowany 
przez kapitał obcy, być równie niebezpieczny. 

Książkę Dra Biedermanna mogę zalecić do 
przeczytania tym, którzy o polskim przemyśle 
naftowym chcą się czegoś dowiedzieć, jak 
i „nafciarzom*, z których nie jeden zdziwi się 
mnogością znanych może, ale nie przemyślanych 
jeszcze problemów naszego przemysłu. 

Dr. 1. W. 

DZIAŁ PRAWNY 

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

Zatwierdzanie projektów rurociągów gazo- 
wych i gazolinowych. Starostwo drohobyckie 
wydało następujące zarządzenie w sprawie za- 
kładania instalacyj rurociągowych: 

„Starostwo Drohobyckie. L: 1725/31. Droho- 
bycz, dnia 16 marca 1931. Do Izby Pracodawców 
w Boryławiu. Ostatnie wypadki na terenie Bo- 
rysławia wykazały, że firmy przemysłowe ukła- 
dają rurociągi gazowe i gazolinowe bez uprzed- 
niego zezwolenia władzy przemysłowej. 

Wyrobiła się bowiem w tym względzie po stro- 
nie firm niezgodna z przepisami ustawy prze- 
mysłowej praktyka, idąca w tym kierunku, że 
firmy przemysłowe ukiadaty rurociągi gazowe 
i gazolinowe bez wiedzy władzy przemysłowej 
l bez przeprowadzenia przez władzę dochodzeń 
komisyjnych na miejscu, a zawiadamiały ją 
wówczas, gdy już cała trasa rurociągowa była 

gotowa i rurociągi zostały w ziemię zakopane, 
co uniemożliwiało władzy skontrolowanie, czy 
instalacja rurociągów dokonana została przy za- 
stosowaniu najnowszych systemów technicz- 
nych, gwarantujących bezpieczeństwo publiczne, 
szczególnie w miejscach, gdzie rurociągi biegną 
obok domów mieszkalnych. 

Dlategoteż proszę o powiadomienie wszyst- 
kich firm przemysłowych, że Starostwo tut. nie 
będzie tolerowało takiego stanu rzeczy, i że fir- 
my przystępujące do zakładania rurociągów 
winne są przedłożyć władzy przemysłowej plan 
trasy wraz z opisem technicznym (w 3 egzem- 
plarzach), i postarać się o dochodzenie komisyine 
na miejscu, oraz zatwierdzenie projektu ułożenia 
rurociągów. 

Ułożone rurociągi nie mogą być zasypane zie- 
mią, ani trasa uruchomiona tak długo, dopóki 
władza przemysłowa nie zbada, że instalacja na- 
stąpiła zgodnie z planami i opisem technicznym 
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oraz, że zostało należycie zagwarantowane bez- 
pieczeństwo publiczne. Starosta: Porembal- 
ski mp. '. 

Urządzenia sygnalizacyjne na stacjach benzy- 
nowych. Ministerstwo Robót Publicznych udzie- 
liło Związkowi Rafinerów reskryptem z dnia 
12 marca 1931 r. L. Dz. 11698 wyjaśnienia 
w sprawie sygnalizacji na stacjach benzynowych 
tej treści, że na razie poprzestać należy na za- 
lecaniu urządzania na stacjach dzwonków, oraz 
umieszczania tabliczek z czytelnie wypisanym 
adresem obsługi. 

Podwyższenie wkładek na fundusz bezrobo- 
cia. W Dzienniku Ustaw Nr. 27 z dnia 28 marca 
b. r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu „O uchyleniu rozporządzenia 
z dnia 12 czerwca 1929 r. w sprawie obniżenia 
wkładek zakładów pracy oraz podwyższenia 
norm zasiłków, ustanowionych w ustawie z dnia 
18 lipca 1924 r., o zabezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia . 

Mocą wspomnianego rozporządzenia: 
1) Wkładki zakładów pracy na Fundusz Bez- 

robocia otrzymują pierwotną wysokość, a więc 
dotychczasowa norma zostaje podwyższona 
z 18% do 2% zarobku robotnika. Z tych 2% za- 
kład pracy potrąca zabezpieczonemu robotni- 
kowi z jego zarobku 0.5%, z własnych zaś fun- 
duszów dopłaca 1.5%. 

2) Dopłaty skarbu państwa ulegają analogicz- 
nei zwyżce (z 0.9% na 1% zarobku robotnika). 

3) Zasiłki, wypłacane przez Fundusz Bezrobo- 
cia uprawnionym do tego bezrobotnym, zostają 
również obniżone do dawnego wymiaru, to zna- 
czy będą otrzymywać: 

bezrobotny robotnik samotny — 30% zarobku 
zamiast 33%; 

bezrobotny z rodziną 1—2 osób — 35% za- 
robku zamiast 38.5% ; 

bezrobotny z rodziną 1—5 osób — 40% za- 
robku zamiast 44%; 

-_ bezrobotny z rodziną powyżej 5 osób — 50% 
zatobku zamiast 55%. 

4) Omawiane rozporządzenie wchodzi w życie 
w odniesieniu do składek dn. 30 marca br. 
a w odniesieniu do zasiłków dn. 6 kwietnia br. 
Składkę za miesiąc kwiecień i za ostatnie dwa 
dni marca br. (termin płatności składki za mie- 
siąc kwiecień upływa dn. 20 maja br), należy 
wpłacić według zmienionej normy. 

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy 
o Państwowym Funduszu Drogowym ukazało 
się daia 14 marca 1931 r. Dz. U. R. P. Nr. £5, 
poz. 150. 

Rozdziat I. tego rozporządzenia, zawierający 
postanowienia ogólne, postanawia iż dochody 
Funduszu wpływać będą do P. K. O. na spe- 
cjalne konta czekowe władz wymiarowych. 

Rozdział Il. zawiera postanowienia o wymia- 
rze i poborze opłat, wpływających do Państwo-. 
wego Funduszu Drogowego. Opłacie podlegają 
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pojazdy mechaniczne, zaopatrzone w dowód re- 
jestracyjny i znaki, a obowiązek płacenia opłaty 
powstaje z chwilą uzyskania dowodu i znaków 
rejestracyjnych, a ustaje z dniem złożenia wzgl. 
odebrania ich przez władze. Po dokonaniu wy- 
miaru płatnicy otrzymują nakazy płatnicze od 
władz wymiarowych. 

Dalsze postanowienia odnoszą się do opłat po- 
jazdów używanych przez przedsiębiorstwa prze- 
wozowe, oraz normują opłaty od biletów za 
przejazd pojazdem mechanicznym i opłaty od 
reklam. Opłacie podlegają wszelkie reklamy, 
umieszczane, wywieszane lub wyświetlane poza 
granicami administracyjnemi miast wzdłuż dróg 
publicznych. Obowiązek płacenia opłaty powsta- 
je z pierwszym dniem następnego miesiąca po 
ustawieniu reklamy, a ustaje po ieji usunięciu. 
Opłata roczna wynosi: 

1) od reklam podających adresy stacyi ben- 
zynowych, warsztatów naprawy: 

dad odGGhn doZiK - 2 W 
b) ponad 2 m? > ża | 18 

2) od innych reklam po Zł. 25 od 1 m* zajętej 
powierzchni. 

Opłaty nieuiszczone przez płatników będą 
ściągnięte przymusowo z karami za zwłokę 
i kosztami egzekucyjnemi. 

Ostatni rozdział rozporządzenia zawiera po- 
stanowienia przeiściowe i koficowe. 

JUDYKATURA 

Ustalenie dochodów z papierów wartościo- 
wych, W związku z wątpliwościami w spra- 
wie ustalania dochodu z papierów wartościo- 
wych, Ministerstwo Skarbu okólnikiem z dnia 
3 marca r. b. L. D. V. 1219/2 wyjaśniło, że posta- 
nowienia art. 19 ustawy o podatku dochodowym 
nie odnoszą się do osób prawnych, opodatkowa- 
nych na zasadzie art. 21 ustawy. 

O ile zatem chodzi o płatników, opodatkowa- 
nych poza art. 21 ustawy, to przy ustalaniu do- 
chodu z papierów wartościowych nie bierze pod 
uwagę zmiany ich wartości kursowej z wyiąt- 
kiem papierów, będących w posiadaniu tych 
przedsiębiorstw, których obroty papierami war- 
tościowemi są przedmiotem interesu handlo- 
wego. 

Np. osoba lub firma X posiada papiery warto- 
ściowe, które nie są dla niej przedmiotem inte- 
resu handlowego. Otóż u takiego płatnika opo- 
datkowaniu podlegać będzie tylko dochód, 
otrzymywany tytułem procentów z tych papie- 
rów, chociażby nawet z końcem danego roku 
posiadane papiery sprzedał z zyskiem. Zysk ten 
na sprzedaży jest zyskiem z realizacji majątku 
i nie podlega opodatkowaniu. Inaczej przedsta- 
wia się sprawa, jeżeli ta sama osoba lub firma X 
prowadzi handel papierami wartościowemi (dom 
bankowy). W tym ostatnim wypadku podlegać 
będzie opodatkowaniu nie tylko dochód, osią- 
gany z papierów wartościowych tytułem procen- 
tów, lecz również i nadwyżka, osiągnięta przy 
realizacji tych papierów wartościowych, względ- 
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nie, jeżeli są prowadzone prawidłowe księgi han- 
dlowe, również zaksięgowana nadwyżka ponad 
pierwotną wartość księgową, chociażby nawet 
zrealizowanie papierów wartościowych nie na- 
stąpiło. 

Zgodnie z powyższem założeniem w pierw- 
Szym wypadku nie są potrącalne straty na pa- 
pierach wartościowych, chociażby zostały 
elektywnie poniesione, w drugim zaś wypadku 
straty będą potrącalne. Papiery wartościowe, 
będące w posiadaniu przedsiębiorstw, prowadzą- 
cych interes handlowy temi papierami, są towa- 
rem, natomiast jeżeli posiadacz papierów warto- 
Ściowych nie prowadzi niemi interesu handlo- 
wego, to papiery te są pozycjami jego majątku. 

Dla osób prawnych, prowadzących prawi- 
dłowo księgi handlowe, bez względu na to, czy 
bapiery są przedmiotem ich obrotu, czy też nie, 
dochodem z tych papierów będą zawsze pro- 
centy, otrzymywane z tytułu posiadania tych 
papierów, oraz zarachowane, względnie otrzy- 
mane z realizacji tych papierów nadwyżki 90- 
nad ich pierwotną wartość książkową. I odwrot- 
nie, dla tego rodzaju osób prawnych będą potrą- 
calne w każdym wypadku straty, poniesione 
przy realizacji tych papierów, oraz straty, wy- 
nikające z książkowego obniżenia ich wartości, 
jeżeli to obniżenie jest uzasadnione względami 
gospodarczemi, jak obniżenie się wartości zie!- 
dowej papierów poniżej ceny ich nabycia, 
względnie poniżej prawidłowo zaksięgowanej 
pierwotnej wartości książkowej. 

Interpretacja art. 21 p. 3 ustawy o podatku do- 
chodowynmt. W związku z postanowieniami 
art. 6 i 21 ustęp 3 ustawy o podatku dochodo- 
wym, Ministerstwo Skarbu okólnikiem z dn. 6 
marca r. b. L. D. V. 1.346/2 wyjaśniło, co na- 
stąpito: 

Za osoby, podpadające pod postanowienia art. 
21 ustęp 3 ustawy o podatku dochodowym, na- 
leży uważać osoby, wchodzące w skład zarzą- 
dów, rad nadzorczych, komitetów wykonaw- 
czych i komisyj rewizyjnych w charakterze 
członków lub ich zastępców, oraz osoby, upełno- 
Mmocnione do samodziełnego prowadzenia całego 
przedsiębiorstwa, których czynny udział w za- 
rządzie przedsiębiorstwa uwarunkowany jest 
określeniem zgóry tak rodzaju i zakresu tego 
czynnego udziału, jak i wymiaru wynagrodzenia 
za świadomą pracę, chociażby w wysokości pro- 
centowej, jednak ustalonej co naimniei co do 
należności i warunków wypłaty. 

Wynagrodzenie zaś osób, wchodzących 
wprawdzie w Sskiad zarządów, rad nadzorczych 
i komisyj rewizyjnych, jednak nie spełniających 
żadnych konkretnych, zgóry określonych czyn- 
ności w związku z zarządzeniem przedsiębior- 
stwa, a zatem wynagrodzenie nie za pewne kon- 
kretne, zgóry określone czynności, podlega doli- 
czeniu do dochodu podatkowego, ponieważ nie 
może być uznane za koszty osiągnięcia, zacho- 
wania i zabezpieczenia przychodu w rozumieniu 
art. 6 ustawy. Tego rodzaju wynagrodzenie iest 
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wydatkiem, niezwiązanym z osiągnięciem do- 
chodu. 

W związku z powyższem, przy ocenie kwot. 
wypiaconych osobom wyższej administracii 
przedsiębiorstw, podlega przedewszystkiem zba- 
daniu i ustaleniu, czy kwoty, wypłacone po- 
szczególnym osobom, mogą być uznane za 
koszty osiągnięcia, zachowania i zabezpieczenia 
przychodów w rozumieniu art. 6 ustawy. Kwoty, 
wypziacone osobom, które nie spełniają żadnyci 
zgóry konkretnie oznaczonych czynności dla 
przedsiębiorstw, zostają doliczone do dochodu 
podatkowego w myśl art. 6 i 21 ustawy, jako 
wydatek, niezwiązany z osiągnięciem dochodu. 
Natomiast zgóry określone wynagrodzenie osób 
wyższej adiministracji przedsiębiorstwa za pewne 
konkretne, chociażby nie stale spełniane czyn- 
ności, jakkolwiek iest kosztem osiągnięcia do- 
chodu, zasadniczo potrącalnym w myśl art. 6 
ustawy — podpada pod normy z art. 21 ustęp 
3 ustawy i nadwyżka ponad te normy podlega 
doliczeniu do dochodu podatkowego. 

łaoczność przy wymiarze podatku dochodo- 
wego. Najwyższy Trybunał Administracyjny 
(w sprawie L. rej. 4058/28) orzekł, że niewyka- 
zanie przez płatnika podatku dochodowego w po- 
stępowaniu wyjaśŚniającem twierdzeń negatyw- 
nych nie uzasadnia zaoczności, jeżeli władza nie 
przedstawiła mu do wyjaśnienia, względnie od- 
parcia konkretnych faktów. 

Trybunał w wyroku swym wyjaśnił, że za- 
sada zaoczności ma zastosowanie tylko, gdy 
chodzi o okoliczności faktyczne, co do których 
władza wymiarowa w postępowaniu wyjaśŚnia- 
jącem Żądała od płatnika dowodów, względnie 
o ile okoliczności takie wogóle dowodami moga 
być poparte. Natomiast nie może być orzeczona 
zaoczność co do takich okoliczności faktycznych, 
których zajście płatnik wprost zaprzecza, gdyż 
nie może być obowiązkiem strony dowodzenie 
twierdzeń negatywnych, a przeciwnie, władza 
winna przedstawić w takich wypadkach do wy- 
jaśnienia konkretne fakty pozytywne, by dać 
mu możność odparcia ich w wypadku, gdy za- 
przecza ich prawdziwości. 

W konkretnym wypadku szło o odstępne, jakie 
płatnik rzekomo pobrał za lokal, czemu płatnik 
zaprzeczał, a władza wymiarowa włączyła Su- 
mę odstępnego do podstaw wymiaru podatku po 
zażądaniu od płatnika udowodnienia, że odstęp- 
nego nie pobierał. [Takie postępowanie władzy 
wymiarowej Najwyższy Trybunał uznał za nie- 
prawidłowe. 

Sprzedaż towarów, niezwiązanych z pro- 
dukcią, przez przedsiębiorstwa przemysłowe, 
a podatek przemysłowy. Zdarzają się wy- 
padki, że przedsiębiorstwo przemysłowe od- 
sprzedaje nabyte surowce lub materjały pomoc- 
nicze, względnie trudni się sprzedażą artykułów, 
nie wchodzących w zakres jego produkcji, np. 
przędzalnia sprzedaje bawełnę, cukrownia wę- 
giel, nawozy sztuczne i t. p. Ministerstwo Skarbu 
okólnikiem z dnia 11 marca r. b. L. D. V. 3058/31 
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wyjałniło, iż obrót, uzyskany z tego rodzaju 
sprzedaży, nie stanowi obrotu przedsiębiorstwa 
przemysłowego w myśl art. 5 p. 7 ustawy z dn. 
15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemy- 
słowym, lecz obrót przedsiębiorstwa handlu to- 
warowego w myśl art. 5 p. 1 tejże ustawy. 

W razie stwierdzenia podobnych obrotów 
w przedsiębiorstwie przemysłowem przedsię- 
biorstwo to winno wykupić 2 świadectwa prze- 
mysłowe: jedno — na przedsiębiorstwo przemy- 
słowe, drugie — na przedsiębiorstwo handlu to- 
warowego; podatek zaś przemysłowy od obrotu 
winien być wymierzony odrębnie od obrotu 
przedsiębiorstwa przemysłowego (w myśl art. 5 
p. 7 ustawy) i odrębnie od obrotu przedsiębior- 
stwa handlowego (w myśl art. 5 p. 1 ustawy). 

To zarządzenie Min. Skarbu nie narusza po- 
stanowień okólnika z dn. 5 stycznia 1928 r. L. D. 
V 7558/427, w myśl których cukrownie zostały 
zwolnione pod pewnemi warunkami od nabycia 
odrębnych świadectw przemysłowych na handel 
towarowy węglem, nasionami i nawozami 
sztucznemi, przyczem zaznaczyć należy, że mają 
być uskuteczniane dla cukrowni odrębne wy- 
miary podatku obrotowego od prowadzonego 
przedsiębiorstwa handlowego nawet w wypadku, 
gdy korzysta ona z uwolnienia od obowiązku 
wykupienia świadectwa przemysłowego na to 
przedsiębiorstwo. 

Ulgi w podatku przemysłowym przy eksporcie. 
W związku z wątpliwościami co do postępo- 
wania przy udzielaniu ulg w podatku przemy- 
słowym przy eksporcie Ministerstwo Skarbu 
okólnikiem z dn. 10 marca r. b. L. D. V 2939/4 
wyjaśniło, co następuje: | 

1) do przyznania uwolnienia od podatku prze- 
mysłowego od obrotu na zasadzie art. 3 p. 15 
ustawy z dn. 15 lipca 1925 r. o państwowym po- 
datku przemysłowym nie jest konieczne udo- 
wodnienie eksportu półfabrykatów i gotowych 
wyrobów prawidłowemi księgami handlowemi; 
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2) przy udzielaniu ulg przy eksporcie surow- 
ców krajowych na zasadzie rozporządzeń Mini-. 
strów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, wyda- 
nych na podstawie art. 94 p. 1 ustawy, na udo- 
wodnienie eksportu winny być przedstawione. 
prawidłowe księgi handlowe; 

3) eksport zarówno półfabrykatów i gotowych 
wyrobów, jiakoteż surowców powinien być 
w zasadzie udowodniony deklaracjami celnemi, 
w razie niemożności jednak przedstawienia przez 
płatnika tych deklaracyj, może być udowodnio-. 
ny innemi wiarogodnemi dowodami, których 
ocena należy do władz wymiarowych; takiemi 
dowodami mogą być zaświadczenia urzędów 
eksportowych, listy przewozowe i t. d., w ra- 
zie udzielenia ulgi w podatku od obrotu na pod- 
stawie jakiegokolwiek dowodu, przedstawio- 
nego przez płatnika, winna władza wymiarowa 
na dowodzie zaznaczyć, że dowód ten został 
wykorzystany przy wymiarze podatku przemy- 
słowego od obrotu za dany rok dla danego 
płatnika; 

4) w razie wątpliwości, czy dany artykuł jest 
półfabrykatem, czy też surowcem, winny władze 
wymiarowe zwracać się o rozstrzygnięcie do 
Ministerstwa Skarbu, które w porozumieniu 
z właściwemi fachowemi ministerstwami, ewen- 
tualnie po wysłuchaniu opinii izb przemysłowo- 
handlowych, wyda odpowiednią decyzję; 

5) obroty, uzyskane z eksportu półfabrykatów 
i gotowych wyrobów oraz surowców, korzysta- 
jących z ulg przy wywozie, nieudowodnionego 
w sposób wyżej wskazany, podlegają normalnej 
stawce 2%; takiej samej stawce 2% podlegają 
zawsze obroty, uzyskane z eksportu surowców, 
nie korzystających z ulg przy wywozie; 

6) sprzedaż do Gdańska zarówno półfabryka- 
tów i gotowych wyrobów, jakoteż surowców 
nie może korzystać z ulgowych stawek podat- 
kowych, przewidzianych w art. 7 ustawy i od- 
nośne obroty podlegają stawce normalnej 2%. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 

Nadzwyczajne Walne zebranie członków Sto- 
warzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu 
Naitowego odbędzie się we czwartek dnia 30-29 
kwietnia b. r. o godz. 18-eei w lokalu własnym 
w Borysławiu — z następującym porządkiem 
dziennym: 

1. Sprawozdanie Wydziału z ostatniej akcji 
w sprawach zawodowych. 
Sprawozdanie Komisii Rewizyjnej. 

. Wybór przewodniczącego. 

. Wybór dwóch zastępców przewodn. 
, Wybór 15-tu członków Wydziału. 

(Z powodu rezygnacji całego Wydziału po- 
wziętej na posiedzeniu w dniu 15. IV. b. r. 

6. Wnioski i interpelacje. 

NAWN 

W razie braku kompletu następne Walne Ze- 
branie odbędzie się o godzinę później bez wzglę- 
du na ilość członków. 

Poważniejsze dowiercenie ropy w Ropience. 
Dnia 13. marca 1931 r. na kopalni w Ropience 
własność Spółki „Ropienka* Ska z o. o. we Lwo- 
wie, dowiercono otwór świdrowy Nr. 90 z po- 
czątkową produkcją 2740 kg ropy na dobę w głę- 
bokości 185.10 m. | 

Obecnie szyb ten wydaje 15050 kg ropy na 
dobę. 

Szyb ten wyznaczył geolog p. prof. Dr. Ro- 
gala ze Lwowa jak i dziesięć poprzednich. 

= ać 
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Ceny za ropę płacone przez Centralę Ropną 
Syndykatu Przemysłu Naftowego w miesiącu 
marcu b. r. kształtowały się przeciętnie dla po- 
szczególnych marek jak następuje: 

(Ceny w dołarach za 100 kg łącznie z premią) 
Bitków „Dąbrowa'* $ 3.15 
Bitków Stanobel „ 2.86 
Borysław „ 2.15 
Grabownica bezparafinowa „ 3.25 
Grabownica parafinowa „ 2.55 
Harklowa „, 2.65 
Jabłonka „, 1.70 
Klimkówka lek. paraf. „ 2.52 
Kosmacz „ 2.55 
Krosno bezparafinowa „ 2.65 
Krościenko bezparaf. „ 2.50 
Kryg Mazowsze „ 2.15 
Libusza „ 2.35 
Lipinki „ 2.29 
Łodyna ., 2.55 
Mokre 3.35— 3.40 
Mrażźnica „ 2.15 
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Pasieczna $ 3.01 
Polana-Ostre „ 2.25 
Potok „ 3.45 
Rosulna (Majdan) „ 2.75 
Słoboda Rungurska „ 2.15 
Toroszówka „ 3.70 
Urycz „ 3.15 
Wańkowa „ 2.11 
Węglówka „ 2.65 
Wietrzno parafinowa „ 2.40 
Wietrzno bezparaf. _ 2.85 
Wójtowa „ 2.45 

Wiercenia systemem „Rotaty* w Daszawie. 
S. A. „Gazolina* uruchomiła dnia 25 ub. m. wier- 
cenie systemem „Rotary* na otworze „Ma- 
zur IX w Daszawie. 

Fakt ten wywołał żywe zainteresowanie 
w kołach technicznych, w obecnej bowiem chwili 
jest to jedyna kopalnia w Polsce będąca w ruchu 
na której zastosowano ryg wiertniczy syst. „Ro- 
tary' i stanowi zarazem jedną z nielicznych prób 
wiercenia tym systemem na naszych terenach. 

PRZEGLĄD ZAGRANICZNY 
Nadprodukcja ropy w Stanach Zjednoczonych. 

amerykańskim przemyśle naftowym daje się 
zaobserwować w ostatnich czasach ponowna fala 
hiperprodukcji, która znalazła swój wyraz 
w spadku cen ropy i produktów naftowych. 

Wydobycie ropy, które w zeszłym roku obni- 
żyło się wydatnie skutkiem stosowania metod 
dławienia produkcji, wykazuje znaczny wzrost 
w roku bieżącym. 

I tak przeciętne dzienne wydobycie wynosiło: 

Data Cystern a 10.000 kz. 

3 stycznia 1931 r. 27.800 

31 o o, » 27.900 
28 lutego „ 28.000 
7 marca >, 28.000 

14 , » 29.100 
l , » 30.200 
29 », s 30.300 

„Powodem tego zwiększenia się wydobycia jest 
silna bardzo produkcia kopalń, położonych na 
terenach wschodniego i centralnego Texas, któ- 
rych właściciele nie przestrzegają postanowień 
o ograniczaniu produkcji. W następstwie tego 
inni producenci, zwłaszcza w Texas i Oklahoma, 
mają zamiar nie odnawiać kończących się nie- 
bawem umów o ograniczenie produkcji, co może 
mieć daleko idące skutki. 

Nadprodukcji ropy towarzyszy nadmierna pro- 
dukcja benzyny w amerykańskich rafineriach, 
które skutkiem tego posiadają coraz większe jei 
zapasy. Zapasy te wynosiły: 

Data Cystern a 10.000 kg. 
22 listopada 1930 r. 427.000 
27 grudnia +5 460.000 
31 stycznia 1931 r. 486.000 
14 lutego „ 502,000 
28 lutego +» 524.000 

7 marca = 535.000 
14 marca 5 536.000 
21 marca ” 546.000 

Wzrost zapasów w amerykańskich rafineriach 
rozpoczął się już w listopadzie z. r. Aczkolwiek 
spadek zużycia benzyny jest w okresie zimowym 
objawem normalnym, to jednak wzrost zapasów 
benzyny w czasie od 22 listopada 1930 r. do 21 
marca 1931 r. jest nieproporcjonalnie duży, wy- 
nosi bowiem aż 28%. 

W ten sposób obecne zapasy benzyny w Sta- 
nach Zjednoczonych A. P. są jeszcze wyższe niż 
zapasy zeszłoroczne o tym czasie, które iuż 
uchodziły za niezmiernie wysokie. 

Budowa nowych rafineryj we Francji. Według 
oficjalnych komunikatów 4 francuskie Towarzy- 
stwa zamierzają przystąpić do budowy rafineryj 
olejów mineralnych. A mianowicie: firma „Com- 
pagnie Industrielle des Petroles* w Paryżu za- 
kupiła parcelę o powierzchni 20 ha obok miei- 
scowości Frontignan pod budowę rafinerii. „„So- 
ciete des Raffineries de Petrole de la Gironde* 
w Paryżu otrzymała koncesję na 60 ha terenu 
w Bec dambes pod budowę urządzeń dystyla- 
cyjnych i krakowych, o rocznej zdolności prze- 
róbczej 28.000 cystern. W Brest uzyskała firma 
„5. A. Brest Port Petrolier* w Paryżu koncesję 
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na założenie rafinerji o aparaturze dystylacyjnej 
i krakowej. Również „Unipetroles S. A.* (towa- 
rzystwo naukowe dla rozwoju przemysłu rafine- 
ryinego we Francji) czyni starania o uzyskanie 
koncesji krajowej na 7 ha w La Pallicen, gdzie 
zamierza zbudować rafinerię o rocznej zdolności 
przeróbczej 19.000 cystern. 

Koncesia na rurociąg z Mossolu do Haity. W lu- 
tym br. podpisany został w Jerozolimie układ 
koncesyjny na budowę rurociągu z Mossulu do 
zatoki Akko w pobliżu Haify. Układ ten podpisał 
z iednej strony pełnomocnik rządu angielskiego 
dla Palestyny, z drugiej zaś Towarzystwo Iraq 
Petroleum Company. Koncesja przewidziana jest 
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na okres 70 lat od chwili ukończenia całego urzą- 
dzenia tłoczniowego, po którym to czasie część 
urządzenia, położona na angielskim obszarze 
mandatowym, przypaść ma na własność państwa 
palestyńskiego. 

Analogiczna umowa podpisana została odnośnie 
do budowy linii kolejowej z Bagdadu do Haify, 
która finansowana iest również przez Iraq Pe- 
troleum Company. Jednym z warunków obydwu 
tych umów jest uzyskanie przez wymienione 
Towarzystwo w przeciągu trzech lat zezwoleń 
na budowę od tych państw, przez które prze- 
biegać ma zarówno rurociąg jak linia kolejowa. 

Przez budowę tych połączeń uzyska Francja 
spełnienie postulatu o który oddawna walczyła. 
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ZŁOTE MEDALE ZŁOTY MEBAL 
ZA 

ka MOTOR 
MORSKI 

Poznań Poznań 
9 1929 1930 

NOWOCZESNE MOTORY ROÓPOWE 
bez wtrysku wody do cylindra 

PEWNE W RUCHU 

TANIE W PRACY 

MOTORY OD 3, KM DO 60 KM 
PRZEMYSŁOWE — ROLNICZE — MORSKIE 

KOMPLETNE ZESPOŁY OŚWIETLENIOWE 
sprzężone bezpośrednio z prądnicami za pomocą 
sprzęgieł elastycznych, lub z napędem pasowym 

AGREGATY Z POMPAMI — PRZENOŚNE KOMPRESORY 
DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH 

TOL. FRRRYKI MOTOROLI 

TEL. 10-24-40 

Jest do odstąpienia patent względnie licencja 
z polskiego patentu firmy Deutsche Gold- und 
Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler 

Nr. 4679 na: 

„Sposób otrzymywania połączeń 
hetereo-cykiowych?”. 

Wiadomości udzielą: | 
CZEMPIŃSKI i SKRZYPKOWSKI, 
Rzecznicy patentowi, 
Warszawa, Krucza 48. 

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja 
z polskiego patentu firmy Carbide and Carbon 
Chemicals Corporation 

Nr. 4936 na: 

„Sposób wytwarzania gazoliny 
i oczyszczania mieszanin 
węglowodorowych. 

Wiadomości udzielą: 
CZEMPIŃSKI i SKRZYPKOWSKI, 
Rzecznicy patentowi, 
Warszawa, Krucza 48. 
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