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Aktualne zagadnienia gospodarcze 
przemysłu naftowego 

Reierat wygłoszony na VI. Zjeździe Naitowym w Krośnie, w październiku 1932 r. 

Jestem szczęśliwy, że wypadło mi mówić o 
„Aktualnych zagadnieniach gospodarczych prze- 
mysłu naftowego, a więc o wszystkich naszych 
bolączkach, w obecności tak dostojnych człon- 

ów naszego społeczeństwa. 
Na wstępie mego przemówienia zwracam się 

jednak do obecnych Kolegów - Nafciarzy z proś- 
bą aby uważnie wysłuchali i skontrolowali po- 
szczególne tematy mego referatu. Czynię to dla- 
tego, bo bardzo być może, że ta część z pośród 
nas, która pracuje w dziedzinie polityki przemy- 
Słowej i w charakterze głównych dyrektorów, 
czy to poszczególnych przedsiębiorstw, czy or- 
ganizacyj, znajduje się tylko w pośrednim kon- 
takcie z właściwemi warsztatami pracy, i zatra- 
cą czasem perspektywę, konieczną dla oceny fak- 
tów i swej własnej działalności. Skoro od kilku- 
nastu lat robi się mimo zmieniających się form 
I problemów mniej więcej to samo, to popaść 
Można w rutynę i nastrój psychiczny, który Fran- 
cuzi tak Świetnie określają mianem: „deforma- 
tion professionelle*, 

Trudno by przemówienie moje, po referatach 
tąk wybitnych znawców, nie poruszyło tematów 
borTuszanych i przez nich. Są jednak w przemy- 
Śle naftowym sprawy, o których warto mówić 
częściej, choćby się nawet trzeba powtarzać. 

ciałbym też naświetlić niektóre kwestie ina- 
czej, niż to mógł uczynić p. Dyrektor Departa- 
inentu Peche, jako reprezentant Rządu. 

ą W przemyśle naszym zagadnienia wiecznie 
aktualne, aktualne chronicznie, a są i takie, któ- 
rych aktualność zaostrza się okresowo, i o tych 
włąśnie chciałbym mówić. 

sk będę więc mówić o programie wiertniczym 
> sploatacyjnym, o smutnym stanie naszego 

Przemysłu, o tem, że nasze rynki naturalne co- 
raz się ścieśniaj 

towej; wybiorę tylko kilka tematów, które moiem 
skromnem zdaniem są dla nas najaktualniejsze. 
Będę się starał rzucić na ekran parę spraw naj- 
ważniejszych, i oświetlić specjalnie te punkty, 
których obronę uważam za najważniejszą, a roz- 
wiązanie ich za decydujące dla przyszłości na- 
szego przemysłu. 

Wiemy o tem, że wiercenia nasze odbywają 
się w warunkach złych i wiemy o tem, że pra- 
cujermmy w sytuacji gospodarczo katastrofalnej. 
Nie chciaibym jednak, abyśmy winę za wszystko 
co się dzieje składali tylko na te dwie przyczy- 
ny, abyśmy sobie przez to nie ułatwiali sprawy. 

Sądzę, że wielką część złego w: dzisiejszej sy- 
tuacji przypisać należy dawnym błędnym posu- 
nięciom i to zarówno naszym własnym posunię- 
ciom gospodarczym jak też posunięciom Rządu, 
i wystarczy, że przypomnę Panom tylko jedno 
stowo: reglamentacja. Wszyscy Panowie wiedzą 
wiele złego w pierwszych latach samodzielności 
państwowej wprowadziła do przemysłu nafto- 
wego reglamentacja. | 

Przyszedł rok 1927 j pierwszy Minister Kwiat- 
kowski spostrzegł się, że stan dezorganizacji na- 
szego przemysłu prowadzi do iego zaniku. 

Powołał on do życia Syndykat Przemysłu Naf- 
towego, o którego wadach i zaletach nie będę 
mówił, skoro określił je tak trainie p. Minister 
Szydłowski. Wcale nie zamierzam jako kierow- 
nik Syndykatu chwalić tego, cośmy zrobili. Je- 
żeli jednak tylko jedna rzecz z zamierzonych 
przez Ministra Kwiatkowskiego została zreali- 
zowana, jeżeli udało się ustabilizować cenę ro- 
py z bardzo małemi tylko wahaniami i wstrzy- 
mać krzywą spadającej produkcji ropnej — a to 
rzeczywiście się stało — to jest to ogromną za- 
sługą w dziejach powojennych naszego przemy- 
słu naftowego. 
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Ale były i błędy , w organizacji Syndykatu. 
Organizacja nie obięła wszystkich trzech grup 
przemysłu naftowego, obięta tylko wielki prze- 
mysł, pozostawiając poza Syndykatem czystych 
producentów i małe rafinerje. Ale czy można 
z tego powodu czynić nam zarzuty. O ile chodzi 
o fakt sam w sobie, zarzut ten jest słuszny, za- 
pytuję jednak, czy ktoś z nas mógłby stwierdzić, 
że mała produkcja, albo małe rafinerie były kie- 
dykolwiek skłonne do organizacji, i dojrzałe wcze- 
Śniej, niż dziś, po tej pięcioletniej pracy Syndy- 
katu i po tych całorocznych wysiłkach, o któ- 
rych wspomniał 'mój przedmówca Minister Szy- 
dłowski. 

W tei chwili mamy ten błąd naprawić. Każda 
organizacja, o ile chodzi o przemysł naftowy, ma 
tylko sens o tyle, o ile — jak to powiedział p. Dy- 
rektor Peche — jej główną zasadą jest umoc- 
nienie naszej produkcji. Skoro dobrowolna orga- 
nizacja, mająca ten cel na oku, nie doszła do 
skutku, ustawa musiała tę sprawę załatwić. Usta- 
wa miała być pomocą dla produkcji. Miała ona 
cały dochód, jaki z przemysłu się otrzymuje, prze- 
kazać kopalnictwu naftowemu, po potrąceniu ko- 
sztów przeróbki i zbytu. 

Chciałbym pozwolić sobie na małą dygresię 
ekonomiczną. Jeżeli mowa o tem, że trzeba jak 
najwięcej dać producentowi ropy, to zastanów- 
my się przez chwilę, jakie są tego możliwości. 
Są dwa filary wszelkiej kalkulacji przemysłowej. 
Pierwszy to granica dolna, to wytrzymałość 
producenta, drugi to granica górna, wytrzynia- 
tość konsumenta, ;le dwa filary łączy łuk, po 
którym przesuwa się punkt ceny. Jest niesły- 
chanie trudno określić ten punkt przecięcia, 
w którym wytrzymałość łuku nie jest naruszo- 
na, i w którym utrzymuje się równowaga. Każde 
przeciążenie wytrzymałości produkcji doprowa- 
dza do zaniku produkcji, każde przeciążenie wy- 
trzymałości konsumenta prowadzi do zmniejszo- 
nej konsumcji, i w konsekwencji przyczynia się 
do kurczenia produkcii. 

Jeżeli więc wszędzie problem ten jest tak nie- 
słychanie trudny, to ' jakże zawiły jest on 
w przemyśle naftowym, gdzie wogóle nie jesteś- 
my iw stanie określić co to jest koszt produkcji 
100 kg ropy. Nikt nie znalazł jeszcze formułki, 
która dałaby odpowiedź na to pytanie. 

Jeżeli więc w przemyśle naftowym zagadnie- 
nie to jest specjalnie trudne, to powinniśmy ze 
szczególną troską uważać, aby nie naruszać 
równowagi wewnętrznej przemysłu. Powinniś- 
my baczyć na to, aby równowaga między po- 
szczególnemi gałęziami tego przemysłu rzeczy- 
wiście prowadziła do tego celu, który powinien 
przyświecać każdej organizacji, a mianowicie 
aby dochód szedł do kopalnictwa naftowego. 

Teza ta uświęcona została w preliminariach 
umownych między producentami czystymi 
a przemysłem wielkim — 0 czem wspominał 
już p. Minister Szydłowski. W rzeczywistości 
ma przemysł rafineryjny oddać produkcji 
wszystko, co osiągnie z utargu po potrąceniu 
kosztów przeróbki i zbytu. 

Zastanówmy się przez chwilę, czy ustawa 
z marca 1932 r. zrealizowała ten cel. Mam co 
do tego poważne wątpliwości. 
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Ustawa wprowadza uprzywilejowanie zakła- 
dów technicznie słabszych. Jeżeli pewna część 
zakiadów przeróbczych otrzymuje stanowisko 
uprzywilejowane, polegające na tem, że mieć 
będzie prawo ulokowania w granicach ochrony 
celnej większej części swej produkcji, niżby to 
wypadało z jei rzeczywistej przeróbki, to wy- 
nika z tego prosta konsekwencja, że resztą prze- 
mysłu otrzyma ze 100 kg przeróbki ropy mniej- 
szy utarg, niżby na nią proporcionalnie wypa- 
dało. Wynika z tego, że gorzej potraktowana 
większa część przemysłu będzie mogła płacić 
mniej za ropę, niż w wypadku, gdyby uprzywi- 
lejowania tego nie było. 

Drugą konsekwencją tego stanu jest uniemo- 
żliwienie obniżki cen produktów w kraju, gdyż, 
skoro utarg większej części przemysłu — z po- 
wodu zmniejszonego zbytu w kraju i zwiększe- 
nia deficytowego eksportu — jest i tak już mały, 
to trudno, aby w tych warunkach ceny jeszcze 
obniżać, jeśli obniżka nie ma się odrazu odbić 
fatalnie na cenie ropy. Stwarza to bardzo nie- 
przyjemny argument u opinji publicznej i prowa- 
dzi do zmniejszenia konsumcji, co jest druzą 
przykrą konsekwencją tego stanu, spowodowa- 
nego ustawą, który niestety przez ostatnio wy- 
dane rozporządzenia nie został zmieniony. Roz- 
porządzenie poszło bowiem jeszcze dalej niż 
ustawa. 

Jeżeli dodany tu uprzywilejowanie niepotrze- 
bujących tego bynajmniej, nawet naiwiększych 
u nas gazoliniarń, które pozwoli im na zwiększe- 
nie udziału w zbycie krajowym — to tą samą 
metodą, jaką udowodniłem przedtem szkodli- 
woŚć uprzywilejowania słabszych technicznie 
przedsiębiorstw rafineryjnych, udowodnić tem 
bardziej mogę szkodliwość takiego kroku w od- 
niesieniu do przedsiębiorstw gazolinowych. 
A szkoda ta jest równa, o ile nie większa przez 
to, iż nawet moralnego uzasadnienia w tym 
wypadku doszukać się nie można. | 

Trudno w ramach referatu przeprowadzać do- 
wód rachunkowy, ale zdaje mi się, że łańcuch 
logiczny. tego co powiedziałem jest zamknięty. 

Oprócz naturalnego zmniejszenia zbytu, oprócz 
złej koniunktury w eksporcie, oprócz niesłusz- 
nego uprzywilejowania pewnej części warszta- 
tów przeróbczych, grozi nam zgodnie z przysło- 
wiem, że „nieszczęście nie przychodzi nigdy sa- 
mo', atak ze strony innej gałęzi gospodarstwa 
krajowego, iaką jest rolnictwo. | 

Mam na myśli spirytus. Napór spirytusu, na 
przemysł naftowy, na odebranie rynku benzynie, 
a więc zinniejszenie możliwości sprzedażnych 
benzyny, która przedstawia podstawowy ele- 
ment kalkulacyjny w naszym przemyśle > jest 
niesłychanie silny. 

Że względu na krótkość czasu, jaki mi pozo- 
stał, pozwolę sobie przytoczyć Panom tylko pa- 
rę uwag, kilka stwierdzonych tez. Przeprowa- 
dzone przez nas szczegółowe badania wyka- 
zały: 

1) że nigdzie na Świecie nie wprowadzono 
przymusu spirytusu napędowego tam, gdzie 
istnieje własny przemysł naftowy, 
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2) że ilość spirytusu napędowego, spożytego 
na głowę mieszkańca w Polsce, jest wprawdzie 
mała, jednak przeliczona na jeden samochód, 
największa ze wszystkich krajów, . które mie- 
szankę wprowadziły, ze względu na szary ko- 
niec, jaki pod względem automobilizmu wśród 
Państw cywilizowanych zajmujemy, ' 

3) że straty Skarbu Państwa z powodu po- 
datku konsumcyjnego od benzyny, jak i koniecz- 
ności dopłat do spirytusu napędowego, będą bar- 
dzo poważne, 

4) że wartość techniczna i ekonomiczna mie- 
szanki spirytusowo - benzynowej jest gorsza, 
i stanowi dla konsumenta nowe obciążenie, . 

5) że gospodarstwa rolne, niezwiązane z go- 
rzelnictwem nie odniosą tu żadnej korzyści, 

6) że korzyść dla reszty rolnictwa nawet ze 
znacznego, jak na nasze warunki, zbytu spiry- 
tusu napędowego jest minimalna w stosunku do 
trwałych szkód, wyrządzonych przez to odpor- 
ności obronnej kraju, i przemysłowi naftowemu. 

W całym swoim referacie nie przytaczałem 
cyfr, w obawie, aby nie zaciemniać przez to jego 
treści, uważam jednak za bardzo celowe poda- 
nie Panom w odniesieniu do spraw spirytuso- 
wych czterech charakterystycznych dat: 

Ilość ' gospodarstw gorzelniczo - rolniczych 
w Polsce wynosi 1.400, ilość gospodarstw rol- 
nych z gorzelnictwem zupełnie niezwiązanych 
3,200.000. 

Ziemniaki zużyte na wyprodukowanie spiry- 
tusu na cele napędowe, w największej dającej 
Się na naszym rynku skonsumować ilości, wyno- 
Sić mogą 1/2 do 1% polskiej produkcji ziemnia- 
Ów, podczas gdy ziemniaki, psujące się corocz- 

nie z przyczyn atmosferycznych i innych wyno- 
szą 3 do 5%. 

Jakkolwiek korzyści z wprowadzenia miesza- 
nek są dla rolnictwa minimalne, to jednak wszy- 
stkie te twierdzenia, których dowód w każdej 
chwili może być przeprowadzony, nie zdołały 
zmniejszyć naporu spirytusu. 

Najsmutniejszym, o ile chodzi o czynnik spo- 
łeczny, w naszym przemyśle, jest fakt, że uprzy- 
wilejowane przedsiębiorstwa, t. j. małe rafine- 
rie i wielkie gazoliniarnie dają niestety najsil- 
niejszą podporę zagrażającemu całości naszego 
przemysłu spirytusowi i konkurującemu z na- 
SZym przemysłem benzolowi. 

Chcę przejść do trzeciej sprawy niesłychanie 
aktualnej, to jest sprawy nowelizacji funduszu 
drogowego, polegającej na wprowadzeniu nowe- 
80 obciążenia benzyny, obciążenia, równającego 
SIĘ Wraz z podatkiem konsumcyjnym wartości 
Samego produktu. Nowelizacja ta przewiduje ob- 
ciążenie jednego litra benzyny kwotą 20 £groszy, 
ODrocz dotychczas pobieranego podatku konsum- 
cyjnego, wynoszącego na litrze ' 12 groszy. 

prawdzie rozporządzenie to, względnie nowe- 
la, nie przewiduje obciążenia tym podatkiem 
wytwórcy benzyny, jednakowoż nie ulega kwe- 
stjii że rozpocznie się walka między produkcją 
a konsumentem o to, kto ma ten ciężar ponosić. 
Nie ulega też kwestii, że nasz automobilizm nie 
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ma możności ponosić jeszcze obciążeń dodatko- 
wych, związanych z funduszem drogowym, 
i z przymusem używania nieekonomicznego pa- 
liwa spirytusowego. Do czego więc to prowa- 
dzi? Prowadzi wraz ze złym ; stanem / dróg, 
z ogólnem zubożeniem, wadliwą polityką komu- 
nikacyjną, o ile chodzi o autobusy, i z cłem pro- 
hibicyjnem na samochody, do demotoryza- 
cji Polski. 

Jest w tej chwili najwyższy (czas, aby bić 
w dzwony na alarm. Demotoryzacja kraju jest 
dla nas klęską, klęską dla Państwa, a dla prze- 
mysłu naftowego w szczególności, 

2 
Ład 

Reasumując te trzy powyższe sprawy powie- 
działbym, że dążyć musimy do rewizji uprzy- 
wilejowania części przemysłu naftowego kosz- 
tem całej reszty, bronić się przed paliwem za- 
stiępczem i walczyć z 'demotoryzacją. Rozwią- 
zanie tych spraw będzie miało decydujące zna- 
czenie dla przyszłości naszego przemysłu. Oba- 
wiam się — ponieważ zbyt często używa się 
frazesów, kiedy się mówi o przyszłości prze- 
mysłu — aby to moje powiedzenie nie było rów- 
nież uważane za frazes. Chodzi naprawdę © na- 
szą przyszłość. 

Kto ma rzetelną chęć zbadania prawdy i przy- 
stąpi do poruszonych tu spraw bezstronnie i zba- 
da wszystkie dostępne materjały cyfrowe, ten 
dojdzie do przekonania, że niema w tem prze- 
sady, jeżeli mówię o decydującym wpływie roz- 
wiązania tych Spraw na przyszłość przemysłu 
naftowego. i 

Kończąc, chciałbym Panom odczytać dwa 
ustępy z książki napisanej wtedy, kiedy nie 
istniał jeszcze przemysł naftowy, kiedy jeszcze 
Łukasiewicza nie było — z książki W. Surowiec- 
kiego, pomocnika hrabiego Feliksa Pomian Łu- 
bieńskiego, p. t. „O upadku przemysłu ii miast 
w Polsce*, wydanej w roku 1810 w Warszawie. 

Autor zajmuje się tam rozwiązaniem podob- 
nych zagadnień, jakie miałem zaszczyt poruszyć 
w mojem przemówieniu, i we wstępie tak po- 
wiada: 

„Jak do końca 16-go wieku kwitnęły u nas 
wszystkie rodzaje przemysłów, tak po tej 
epoce musiały koniecznie gasnąć, 

Z upadkiem przemysłu upadło znaczenie 
narodu; nieszczęsna ta zmiana tem jest bo- 
leśniejsza, że Polacy, jak się okazuje, sami 
byli jej sprawcami. Nie traćmy jednak mę- 
stwa, po takowej stracie pozostaje nam ta 
pociecha, że możemy być szczęśliwymi: nie- 
wyczerpane źródła naszej ziemi, leżące do- 
tąd po większej części w zaniedbaniu, mają 
to wszystko, co jest potrzebne do dobrego 
bytu'. / 

W następnych rozdziałach zajmuje się autor 
konfliktem rolnictwa z przemysłem; stwierdza, 
że rolnictwo narzeka tylko na wysokie ceny 
w przemyśle, a samo popełnia wielkie błędy: go- 
spodarcze, i wzywa rząd do uporządkowania 
sytuacji między przemysłem a rolnictwem, i mię- 
dzy poszczególnemi działami przemysłu. Wzywa 
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rząd do pomocy w organizacji. Oczywiście na- 
leży zważyć kiedy się to działo, że inne były 
wtedy pojęcia © organizacji i inne pojęcia o prze- 
myśle. Bo cech to nie kartel, a rzemieślnik, czy 
mały przemysłowiec, to nie wielka kopalnia, czy 
rafineria. 

Chciałbym Panom odczytać te zdania: 

„Jeśli w kraju tym przemysł rękodzielny 
nie doświadcza takowych | dobrodziejstw 
i względów; jeśli zostawiony własnemu lo- 
sowi, musi sam pasować się z nawijającemi 
się przeszkodami; jeśli rząd niebaczny nie wi- 
dzi w nim nic więcej, iak tylko źródło swo- 
ich dochodów, nie dziw, że tam nikczemnie- 
je, upada i gaśnie iw końcu. Po takiej stra- 
cie, cóż za los spotyka zwyczajnie nieszczę- 
Śliwy jego naród? Oto ten: że przy naij- 

Inż. Marjan SZYDŁOWSKI 
Warszawa 
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większych dostatkach płodów natury, nie 
mogąc nigdy opędzić własnych potrzeb, 
zawsze żyje w niedostatku i ubóstwie, za- 
wsze stęka pod niezmiernym ciężarem 
swych wydatków. Źródła zwyczajnych je- 
go bogactw, pochłaniając zwolna oszczędzo- 
ne dawniej fundusze, «wysychają jedne po 
drugich i nie zostawiają po sobie, jak tylko 
smutne Ślady przeszłej swej obfitości. To 
zdanie jest prawdziwe, 'bo doświadczenie 
własne aż nadto nam go dowiodło". . 

Tak, zdanie to jest prawdziwe, bo doświad- 
czenie tego dowiodło. Napisano to 120 lat temu. 

Jestem przekonany i nie wątpię, że wszyscy 
Panowie wraz ze mną są przekonami, że w Pol- 
sce odrodzonej dla tej sytuacji miejsca nie bę- 
dzie. 

Problem organizacji przemysłu naftowego 
Reierat wygłoszony na VI. Zjeździe Nattowym w Krośnie, w październiku 1932 r. 

W grudniu ub. r. na Zjeździe Naftowym wy- 
głosiłem referat o i'sprawach organizacyjnych 
przemysłu naftowego. Wyraziłem wówczas na- 
dzieję, że gdy za rok znów się ziedziemy, dobro- 
wolna organizacja przemysłu będzie faktem do- 
konanym, przyczem będzie ona całkowitą, a więc 
obejmującą produkcię, przeróbkę, handel wew- 
nętrzny i zewnętrzny. Jako dalszy etap pracy 
przewidywałem rozpoczęcie dyskusji nad całym 
szeregiem postulatów, niezbędnych do wprowa- 
dzenia (w życie polskiego programu naftowego, 
postulatów, które imożna urzeczywistnić tylko. 
wspólnym wysiłkiem. 

Od tego czasu uczyniliśmy bardzo znaczny 
wysiłek organizacyjny, zbliżyliśmy się bardzo 
poważnie do końca naszych prac, niemniej jed- 
nak pozostaje jeszcze cały iszereg większych 
i mniejszych trudności do przezwyciężenia, za- 
nim zamierzony cel osiągniemy. 

Mówiąc o konieczności utworzenia całkowitej 
organizacji przemysłu, streszczę rw kilku słowach 
polski program naftowy, obszernie i ściśle Pa- 
nom przedstawiony przez mego przedmówcę, dy- 
rektora Departamentu Górniczo - Hutniczego, p. 
Czesława Pechego. : 

Do podstawowych jego zagadnień należy: u- 
trzymanie produkcji ropy na wysokości, potrze- 
bnej do pokrycia zapotrzebowania krajowego w 
produktach naftowych, z nadwyżką kilkunasto- 
procentową. Nadwyżka ta, przeznaczona na eks- 
port, ma tworzyć konieczną rezerwę, niezbędną 
ze iwzględu na zmienność produkcji. 

Przekonanie się w najbliższych kilku latach 
przy pomocy wierceń poszukiwawczych na nie- 

zbadanych dotychczas terenach, czy Polska po- 
siada złoża ropne, pozwalające produkować ten 
Surowiec po cenie niższej, bardziej zbliżonej do 
zagranicznej. Innemi słowy, czy posiadamy ropę 
w głębokości płytszej i przy dużo większej prze- 
ciętnej wydajności otworów jwiertniczych. Wy- 
nik poszukiwań nie przesądza, czy nowe odkryte 
złoża będziemy eksploatowali, względnie (w ia- 
kim terminie i rozmiarach. : 

Jakkolwiek reprezentujemy dziś 0,33% Świa- 
towej produkcji ropy, to jednak większość nas 
pamięta te czasy, gdy udział Polski w świato- 
wej produkcji ropy dochodził do 5*/2%. | 

Przeszłość Borysławia, nowe tezy geologów, 
wskazujące na konieczność poszukiwań na nie- 

'zbadanem dotychczas przedgórzu karpackiem po- 
zwalają mieć umotywowaną nadzieję nawierce- 
nia nowych obfitszych złóż naftowych, a tem sa- 
mem dźwignięcia produkcji ropy ii zmniejszenia 
kosztów jej eksploatacji. Zbadane już na Podkar- 
paciu złoża naftowe, wymagające tylko jntensyw- 
niejszych wierceń, pozwolą na utrzymanie pro- 
dukcji na poziomie koniecznym do pokrycia kon- 
Ssumcji krajowej, z rezerwą, przeznaczoną na 
eksport. 

Wszyscy dobrze orjentujemy się w niebezpie- 
czeństwie, jakie kryje 'w sobie fakt zmniejszania 
się ilości otworów wiertniczych, a tem samem 
ilości odwiercanych metrów na odkrytych iuż 
złożach naftowych. Dla wykazania jednak zależ- 
ności produkcji od odwierconych metrów, 
przypomnę kilka liczb, ilustrujących tę zależ- 
ność odnośnie do Polski i Stanów Ziednoczo- 
nych. 
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Polska 

Ilość odwierconych imetrów w latach 1920 —31 
Rok Ilość szybów Ilość szybów Ilość odwierco- 

wierconych w ruchu nych metrów 

1920 Z10 2.131 59.207 
1921 323 2.257 76.811 
1922 306 2:60 89.250 
1923 295 2.358 94.667 
1924 200 2.292 101.301 
1925 192 2.244 80.895 
1926 205 2.389 87.251 
1927 209 2.506 104.026 
1928. -- AZT 2.624 100.101 
1929 157 2.754 98.891 
1930 142 2.909 117.034 
1931 106 2.976 16.231 

Wydobycie ropy w latach 1920 —31 w tonnach. 

1920 165.020 1926 196.087 
1921 104.870 1927 122.596 
1922 113.100 1928 742.996 
1923 137.180 1929 674.689 
1924 770.792 1930 662.763 
1925 811.929 1931 630.483 

A) POSKa — 1931r. 

1) Przeciętna produkcja jednego szybu czyn- 
nego 211,8 tonn rocznie, 

2) Na 10 tonn iwydobytei ropy przypada 1,2 
odwierconych metrów. 

B) Stany Zjednoczone — 1931 r.: 
1) Czynnych szybów 328.200, | 
2) Nowych szybów iodwiercono 19.848, z cze- 

go 10.745 produktywnych, 3.006 gazowych i 6.097 
suchych. 

3) Przeciętna produkcja jednego szybu czyn- 
nego 400 tonn rocznie. 

4) Na 10 tonn wydobytej ropy przypada 0,8 
odwierconego metra. 

Przeciętna głębokość szybów naftowych wy- 
nosi: Pensylwania 525 m, Kalifornia 500—700 m. 
Rosja: Surachany 600 m, Groźny 600—900 m. Ru- 
munija: Prahowa 150—800 m, Dambowitza 400— 
500 m. Polska: Borysław - Tustanowice 1.500 — 
4.000 m, Zachodnia Małopolska 400—700 m, 
Wschodnia Małopolska 700—1.000m. . 

Tak przedstawia się sytuacja na złożach od- 
krytych. Na złożach naftowych, jeszcze nie od- 
krytych, mamy w 1932 r. w fruchu 112 otworów 
boszukiwawczych, z czego 8 wierconych przez 
wspólną organizację „Pionier*, a tylko 4 przez 
poszczególne towarzystwa, 

2 liczb tych wynika, że niebezpieczeństwo 
spadku produkcji jest duże i tylko racjonalna po- 
lityka naftowa, ustabilizowana na szereg lat, za- 
bewniająca producentowi odbiór ropy ii maksy- 
malną możliwą cenę, może temu grożącemu spad- 
kowi produkcji zapobiec. 

lak pokrótce ujęty program naftowy da się 
zrealizować tylko przez wspólną 'organizację 
przemysłu, całkowitą, świadomą swego celu, 
skupiającą wszystkie wysiłki dla konsekwent- 
nego przeprowadzenia swych zamierzeń. Jak 
zrealizować ten ideał? | 
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Wiemy wszyscy dobrze, jak niezwykle trud- 
nem zagadnieniem jest doprowadzenie do orga- 
nizacji całkowitej w przemyśle naftowym. Struk- 
tura przemysłu naftowego utrudnia w dużej mie- 
rze problem organizacyjny. Należy sobie uprzy- 
tomnić, że poszczególne działy, a iwięc produkcja, 
przeróbka i handel, przez szereg lat pracowały 
oddzielnie. Wpłynęło na to kształtowanie się 
nieraz rozbieżnych interesów zi celów. Rozbież- 
ność tę potęguje fakt, że zdolność przeróbcza za- 
kładów rafineryjnych jest dwukrotnie wyższa od 
obecnej produkcji surowca. Jednocześnie spoży- 
cie wewnętrzne jest niskie. 

Każda organizacja przemysłowa przechodzi 
cały szereg ewolucyj od konwencyj, normują- 
cych ilość produkcji, przeznaczonej do zbytu na 
rynku wewnętrznym dla poszczególnych człon- 
ków oraz normujących ceny na rynku wewnętrz- 
nym — do zwartych organizacyj, syndykatów, 
normujących nietylko powyższe cele, ale obejmu- 
jących sprzedaż produkcji na rynku 'wewnętrz- 
nym, a w dalszym etapie i zagranicznym. Prze- 
mysł naftowy produkcyjno - rafineryjny od cza- 
su odzyskania naszej niepodległości przeszedł 
poszczególne fazy, przemysł surowcowy wcho- 
dzi w tym momencie w pierwszy okres organi- 
zacyjny. 

Nie będę charakteryzował okresów organiza- 
cyjnych początkowych; zatrzymam się tylko przy 
dziś trwającym jeszcze Syndykacie Przemysłu 
Naftowego, by 'wykazać jego dobre i złe strony. 

Dzisiejszy Syndykat został utworzony z po- 
czątkiem 1928 r. przy wybitnym współudziale 
b. Ministra Przemysłu i Handlu, p. inż. Fugen- 
jusza Kwiatkowskiego, ioraz dzisiejszego Mini- 
stra Poczt i Telegrafów, p. inż. Ignacego Boer- 
nera, ówczesnego naczelnego dyrektora Pań- 
stwowych Zakładów Naftowych. Czas trwania 
został określony na lat 5, t. j. do 30-g0 kwietnia 
1933 r., bez możności wcześniejszego rozwiąza- 
nia, z wyjątkiem ewentualnej jednomyślnei 
uchwały członków. Syndykat określił swoje 
główne cele w sposób następujący: 

1) uporządkowanie rynku krajowego, 
2) zwiększenie konsumcji krajowej, 
3) kooperacja na rynku eksportowym, 
4) użycie części dochodów, osiągniętych 

przez uporządkowanie rynku zarówno krajowe- 
go jak eksportowego, na cele eksploracyjne. 

W związku z tym ostatnim punktem Syndykat 
powołał do życia [-wo Wiertnicze „Pionier*, z 
kapitałem 15 milionów złotych, mające za za- 
danie (odwiercenie w lokresie 5-cioletnim całego 
szeregu otworów poszukiwawczych. Był to bez- 
spornie duży krok naprzód w dziedzinie organi- 
zacji przemysłu naftowego i niech mi będzie wol- 
no na tem miejscu podnieść wielkie zasługi, jakie 
ci dwaj Ministrowie .przemysłowi 'naftowemu 
oddali. 

Organizatorzy Syndykatu, tworząc go w okre- 
sie dobrej koniunktury eksportowej, nie przewi- 
dzieli jednak, że konjunktura ta może ulec rady- 
kalnej zmianie j nie zorganizowali Syndykatu na 
zasadach równych praw i obowiązków , dla 
wszystkich członków. 

Wysokość udziału większości członków Syn- 
dykatu w kontyngentach krajowych była obli- 
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czana na podstawie ruchomego klucza wytwór- 
czościowego, lo znaczy, że im więcej odnośne 
przedsiębiorstwo wytwarzało, tem ibardziej ro- 
sły jego możliwości udziażu w dostawach kra- 
jowych. Stan ten nie nastręczał żadnych (wątpli- 
wości tak długo, iak długo rosło spożycie 'wew- 
nętrzne, pokąd ceny eksportowe nie zaiamały 
się gwałtownie, a na rynku wewnętrznym nie po- 
jawili się liczni outsiderzy. 

Kilku członków Syndykatu 'wymówiło sobie 
specjalne przywileje, czy to jw postaci stałych 
kluczów, niezależnych od wytwórczości, czy też 
w. postaci zagwarantowanego udziału w dosta- 
wach krajowych. 

Korzystne warunki, wytworzone przez orga- 
nizacię Syndykatu, zostały wykorzystane przez 
grupę Średnich i matych zakładów. Kupując ro- 
pę po cenie, kalkulowanej na podstawie utargu 
krajowego i eksportowego za produkty naftowe, 
ewentualnie nieco wyższej, rzuciły swą produk- 
cię bez ograniczeń na rynek wewnętrzny. Spo- 
wodowało to coraz trudniejszą sytuację grupy, 
której kontyngent był oparty na kluczu rucho- 
mym. Grupę tę outsiderzy wyciskają z opłacal- 
nego rynku wewnętrznego, co ją zmusza do eks- 
portu, przynoszącego coraz większe straty. 

W tej sytuacji Syndykat okazał się bezsilnym. 
Pomimo oczywistych strat swych członków, nie 
zdołał doprowadzić do porozumienia z outside- 
rami, z nielicznemi wyjątkami. 

Syndykat nie potrafił również unormować pro- 
blemu ropnego i zapewnić odbioru całej .pro- 
dukcji czystych producentów po cenie możliwie 
najwyższej, bez wywoływania na tem tle czę- 
stych konfliktów. Wejście na rynek krajowy za- 
stępczych Środków napędowych, jak spirytusu 
i benzolu, skomplikowało i tak trudne położenie. 

Mimo wspomnianych błędów organizacyjnych, 
działalność Syndykatu była dla przemysłu raczei 
dodatnią, zwłaszcza w dziedzinie centralizacji 
handlu wewnętrznego, i częściowo zewnętrz- 
nego. W tem miejscu należy przypomnieć zorga- 
nizowanie wspólnej sprzedaży parafiny. Powo- 
łane do życia przez Syndykat ;l-wo „Pionier'* 
posunęło w pewnym może jeszcze nieznacznym 
stopniu prace nad rozwiązaniem problemu zba- 
dania nowych złóż ropnych 'w iPolsce. 

Pomimo tych zasług błędy organizacyjne przy 
tworzeniu Syndykatu nie pozwoliły mu przepro- 
wadzić całego szeregu reform, koniecznych dla 
uzdrowienia przemysłu naftowego. Wywołało to 
niezadowolenie, Jednakże, mimo, że rozsadzany 
jest od wewnątrz, ' a podminowywany od ze- 
wmnątrz — mojem zdaniem powinien dotrwać do 
chwili powołania do życia nowej organizacji, al- 
bowiem okres bezorganizacyjny odbiłby się bar- 
dzo niekorzystnie na całym przemyśle .nafto- 
wym, a zwłaszcza na produkcji surowca. , 

W. dotychczasowym imym wywodzie scharak- 
teryzowałem dwa momenty: jasno określony: pro- 
gram ii błędy organizacyjne obecnego Syndykatu, 
które nie pozwoliły mu na opanowanie sytuacji. 
Wobec tego rok temu rząd zainicjował rozpoczę- 
cie nowych prac nad powołaniem do życia nowej 
dobrowolnei organizacji przemysłu naftowego. 

Chcąc uniknąć interwencji, a pragnąc jaknaj- 
szybciej realizacji (zamierzeń, rząd powierzył mi 
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zaszczytną misię imęża zautania, którego zada- 
niem było pokierowanie nowemi pracami organi- 
zacyjnemi. Wytyczne, jakiemi kierować się mia- 
łem w mei pracy, ustalone przez p. Ministra 
Przemysłu i Handlu byty następujące: organiza- 
cja miała objąć kopalnictwo, rafinerie i handel 
produktami naftowemi. Miała zapewnić pełny od- 
biór ropy, przyczem tylko odbiór od kopalń, na- 
leżących do organizacji, a wyznaczać przydział 
również rafinerjom, należącym do 'organizacii. 
Kontyngenty przydziału krajowego miały u- 
względniać faktyczną zdolność przeróbczą oraz 
produkcję własnych kopalń. Hlandel produktami 
naftowemi, zarówno w hurcie jak w detalu, miał 
być scentralizowany, ze specjalnem uwzględnie- 
niem handlu Środkami napędowemi płynnemi, 
jak benzyna, gazolina oraz mieszanki spirytuso- 
we. Ponadto miała organizacja przeznaczyć wy- 
datniejsze fundusze na Sp. Akc. „Pionier'*. 

Rozpocząwszy mą pracę, zdawałem sobie do- 
kładnie sprawę z piętrzących się trudności. Dą- 
Żżąc do usunięcia ich, stanąłem od pierwszej chwi- 
li na stanowisku, że nowa organizacja musi być 
oparta na równych zasadach dla wszystkich, z 
pominięciem jakichkolwiek przywilejów dla po- 
szczególnych członków. 

Jako najważniejszy problem do rozwiązania 
wytknąłtem sobie wyszukanie systemu, któryby 
zapewnił czystym producentom każdomiesięcz- 
ny odbiór wyprodukowanej przez nich ropy oraz 
możliwie naiwyższą cenę. Uznałem za konieczne 
wprowadzenie do systemu rozdzielczego surow- 
ca pomiędzy zakłady przetwórcze przynajmniej 
jednego elementu stałego, a takim elementem mo- 
gło być tylko oznaczenie zdolności wytwórczej 
każdego zakładu przez neutralnego znawcę, 

Bardzo obszerna ankieta wykazała powszech- 
ne uznanie potrzeby całkowitej organizacji i uza” 
sadniła wysunięte przezemnie projekty organi- 
zacyjne. 

Na ogólne życzenie zainteresowanych opraco- 
wał bardzo precezyinie profesor Politechniki, p. 
dr. Stanistaw Pilat, zdolność przeróbczą każdego 
zakładu przetwórczego, stojąc od początku na 
tem stanowisku, że techniczne oznaczenie zdol- 
ności przeróbczej każdego zakładu nie może być 
uważane za jedyną podstawę praktycznego ure- 
gulowania zagadnień, związanych ze sprawą 
przeróbki ropy w rafinerjach. 

Przedłożony przezemnie projekt organizacyj- 
ny A. obejmował t. zw. wspólnym rezerwoarem 
ropnym całą produkcię ropy w jPolsce, należącą 
zarówno do czystych producentów, jak produ- 
centów rafinerów, oraz przydział tej ropy mię- 
dzy zakłady przetwórcze na następujących za- 
sadach: :ze wspólnego rezerwoaru ropnego miało 
być wydzielone każdemu przedsiębiorstwu rafi- 
neryjnemu 30—40% jego własnej produkcji jako 
dodatkowy kontyngent — pewnego rodzaju pre- 
mija za posiadaną własną ropę; reszta pozostałej 
ropy miała być rozdzielona pomiędzy poszcze- 
gólne zakłady na podstawie zdolności przerób- 
czej tychże, przy zmniejszającej się skali pro- 
centowej przydziału, uzależnionej od wielkości 
zakładu. = 

Projekt ten nie odpowiadał iw pierszym okre- 
sie dyskusyjnym całej grupie producentów rafi- 
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nerów, albowiem naruszał jei dotychczasowe 
twardo bronione stanowisko jw organizacji „wła- 
sna 'mawiercona ropa nie może być ;odda- 
na do zaopatrywania innych zakładów*. Nie 
odpowiadał również grupie czystych rafineryj, 
albowiem premjował własną produkcję ropy. Po 
całym szeregu dyskusyj znalazł jednak uznanie 
znakomitej większości producentów rafinerów 
oraz całej grupy czystych producentów ropy, nie 
stał się jednak podstawą porozumienia. Osobiście 
sądzę, że był on najracjonalniejszy. 

Porozumienie nastąpiło na podstawie projektu 
Wkg (litery te oznaczają współtwórców pro- 
jektu — dr. Wygard, dr. Kreisberg ioraz gwaran- 
cje minimalne). Projekt ten przyjął zasadę, że 
każdy zakiad ma prawo przerabiać całą iposia- 
daną iwłasną ropę. Następnie został on oparty 
z jednej strony na gwarancjach : minimalnych 
przydziału ropy, a z drugiej strony zapewnił po- 
ważne korzyści dla tych firm, które same wier- 
cą i dochodzą do takich ilości ropy, które mi- 
nimalne gwarancje przekraczają, dając tem sa- 
mem zachętę do przeprowadzania wierceń. Przy- 
jęty w dniu 12 marca przez dzisiejszych człon- 
ków Syndykatu, normował jednocześnie zasady, 
odnoszące się do: ; | 

1) odbioru ropy od czystych producentów, 
2) zagwarantowania słusznej przeciętnej ceny 

producentom ropy, 
3) ustalenia przydziału kontyngentu ropy dla 

poszczególnych zakładów przeróbczych, 
4) ustalenia kontyngentu produktów nafto- 

wych, przeznaczonych do: zbycia na rynku we- 
wnętrznym i zagranicznym. 

Przez przyjęcie tego projektu doszło ido poro- 
zumienia w grupie idzisiejszych członków Syndy- 
katu, z wyłączeniem Państwowych Zakładów 
Naftowych, które do tego porozumienia w tym 
momencie nie przystąpiły, zastrzegając sobie de- 
cyzję na końcowy okres prac organizacyjnych. 

Trudności w pertraktacjach z Średniemi i ma- 
iemi zakładami, nie należącemi do dzisiejszego 
Syndykatu, polegały głównie na tem, że zakła- 
dy te, nie należąc dotychczas do organizacji, nie 
potrafiły się nigdy wmyśleć 'w konieczność pe- 
wnych ofiar na rzecz całości. Jednocześnie duże 
przedsiębiorstwa nie zawsze rozumiały sytuację 
1 potrzeby tych zakładów. Powstające dysonan- 
se nasuwały obawę, czy uda się doprowadzić do 
dobrowolnej ' organizacji, bez ingerencji rządu 
Ww drodze ustawodawczej. 

Grupie producentów ropnych przedłożyłem 
brzy współpracy p. Dr. Kielskiego projekt Sto- 
Warzyszenia Producentów Ropy, do którego 
miał należeć każdy producent ropy, oraz projekt 
onwencji ropnej, t. j. umowy, która miałą być 

zawarta między Syndykatem Przemysłu Nafto- 
wego a Stowarzyszeniem Producentów. . Kon- 
wencja ta przewidywała odbiór ropy czystych 
producentów w wysokości do 20% ponad dzi- 
SIEJSZĄ produkcję oraz cenę tejże, ustaloną na 
podstawie mających się Ściśle oznaczyć ele- 
mentów. 

Grupa czystych jproducentów ropy, która ak- 
ceptowała od pierwszego momentu projekt orga- 
Nizacyjny A., zaatakowała bardzo mocno pro- 
jekt Wkg., na podstawie którego doszło do poro- 
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zumienia w grupie producentów 'rafinerów ji czy- 
stych rafinerów. (Projekt ten bowiem 'odrzucał 
koncepcję wpólnego rezerwoaru ropnego. ' 

Wobec narastających w czasie pertraktacyj 
trudności, rząd, w przewidywaniu niemożności 
osiągnięcia dobrowolnego porozumienia wszyst- 
kich grup, wniósł do Sejmu projekt ustawy 
w sprawie regulowania stosunków w przemyśle 
naftowym. Projekt ten przewidywał daleko idą- 
ce kompetencje Ministra Przemysłu i Handlu 
w dziedzinie organizacji przemysłu naftowego, 
dając mu prawo wydawania rozporządzeń i za- 
rządzeń, regulujących cały szereg problemów, 
a przytoczę tylko najważniejsze — regulowanie 
cen oleju skalnego, regulowanie obrotu olejem 
skalnym, ustalanie przydziału kontyngentów ole- 
ju skalnego dla poszczególnych zakiadów prze- 
róbczych, ustalanie globalnych : kontyngentów 
produktów naftowych, przeznaczonych do zby- 
cia zarówno na rynku wewnętrznym jak zagra- 
nicznym, tworzenie przymusowej organizacji 
przemysłu naftowego, obejmującej bądź jego ca- 
tość, bądź poszczególne działy, z wyłączeniem 
handlu wewnętrznego produktami naftowemi. 

Z bardzo małemi wyjątkami uznał przemysł 
naftowy potrzebę zarządzeń gospodarczo-praw- 
nych 'tej ustawy o charakterze raczej ramowym, 
poddając nieznacznej krytyce ten lub inny szcze- 
gół, zależnie od swego indywidualnego zaintere- 
sowania. 

Nie podnosząc tych zastrzeżeń, muszę zwró- 
cić uwagę na trudności, jakie mogą wyniknąć 
w razie konieczności korzystania z. ustawy, spo- 
wodowane wyłączeniem handlu wewnętrznego 
produktami naftowemi. Organizacyjnie trudnym 
jest do ujęcia przymusowy eksport produktów 
naftowych bez przymusowej względnie dobro- 
wolnej organizacji wewnętrznej, 

Wyrażając w czasie mych pertraktacyj kilka- 
krotnie opinię o konieczności wydania ustawy, 
regulującej stosunki w przemyśle naftowym, 
uznałem w momencie, gdy projekt ustawy: zo- 
stał uchwalony przez Sejm, misję za ukończoną 
i poprosiłem p. Ministra Przemysłu i Handlu 
o zwolnienie mnie iz tejże. Okres mej pracy uwa- 
Żżam za okres wstępny, który przyczynił się do 
wyjaśnienia wielu spornych problemów, skon- 
solidowania wszystkich zainteresowanych czyn- 
ników w przemyśle i utrwalił wśród nich prze- 
konanie, że tylko pełna i na racjonalnych zasa- 
dach powołana organizacja zapewnić może prze- 
mysłowi naftowemu lepszą przyszłość. 

Od (chwili przyjęcia mej rezygnacji ze zleco- 
nej mi misji przez p. Ministra Przemysłu i Han- 
dlu, bezpośrednio akcję doprowadzenia do do- 
browolnej względnie przymusowej organizacji 
objął z ramienia 'p. Ministra Przemysłu i Handlu 
dyrektor Departamentu Górniczo-Hutniczego, p. 
Czesław Peche. Z wielkiem znawstwem zagad- 
nień naftowych, iz (dużą dozą wyrozumiałości, 
nie żałując. osobistego trudu, ; rozpoczął pracę 
przy współudziale swych najbliższych współ- 
pracowników — naczelnika Wydziału Naftowe- 
go, p. inż. H. Friedberga, oraz komisarza dzi- 
siejszego Syndykatu, p. radcy Wrangla. Na zwo- 
łanej przez p. Ministra Przemysłu i Handlu kon- 
ferencji dnia 18-go kwietnia 1932 r. reprezen- 
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tanci poszczególnych grup, po 'sprecyzowaniu 
swego stanowiska, | wypowiedzieli się za ko- 
niecznością powołania ido życia nowej icałkowi- 
tej organizacji przemysłu. Po długotrwałych per- 
traktacjach ii po przeprowadzeniu akcji medja- 
cyjnej i arbitrażowei podpisany został dnia 19 
maja 1932 r. statut Syndykatu Producentów 
Ropy, ft. i. zrzeszenia ezystych producentów, 
przyczem jako podstawę przyjęto statut, opra- 
cowany przez p. Dr. Kielskiego. Jako główny 
cel wytknął ' sobie ten Syndykat zastępstwo 
i obronę interesów imaterjalnych właścicieli ko- 
palń ropy. Przedewszystkiem zastrzegł (sobie 
prawo ustalania cen ropy oraz zawierania umów 
z Syndykatem Rafineryjnym. 

Powołanie do życia organizacji czystych pro- 
ducentów po dwudziestokilkoletniej przerwie, 
organizacji . może jeszcze niezupełnie zwartej, 
wywrze bezspornie bardzo dodatni wpływ na 
dalszy rozwój stosunków w przemyśle nafto- 
wym. Nie mogę na tem miejscu nie wspomnieć 
o ofiarnej pracy nad doprowadzeniem organiza- 
cji do skutku, przez nas wszystkich tak bardzo 
cenionego, prezesa Krajowego ;lowarzystwa Na- 
ftowego, p. Władysława Długosza, oraz preze- 
sa Związku Polskich , Przemysłowców Nalto- 
wych, p. inż. Władysława Dunki de Sajo. W ten 
sposób został zorganizowany równorzędny par- 
tner do pertraktacyj iz przyszłym Syndykatem 
Rafineryjnym o odbiór ji cenę ropy. 

Pertraktacje o ustalenie wzajemnych praw 
i obowiązków odnośnie do oddawania i odbioru 
ropy oraz sposobu oznaczania jej ceny, prowa- 
dzone przy 'współudziale obustronnych komisyj 
technicznych, zakończone zostały dnia 9 lipca 
1932 r. Ustalony został stosunek pomiędzy Syn- 
dykatami Rafineryjnym i Producentów Ropy 
i oparty na następujących głównych zasadach, 
z których najważniejsze przytaczam: 

1) Syndykat Rafineryjny obowiązuje się do 
odbierania całej ' czystej produkcji wszystkich 
marek ropnych, z tem zastrzeżeniem, że łączna 
ilość ropy, obiętej tem zobowiązaniem, nie prze- 
kroczy łącznej produkcji czystych producentów 
z r. 1931, powiększonej o 20%; wzajemnie pro- 
ducenci zobowiązują się dostarczać caią swą 
produkcję do granic powyższej maksymalnej 
wysokości wyłącznie Syndykatowi Rafineryj- 
nemu. ł 

2) Ustala się, iż każdorazowa cena ropy: opar- 
ta będzie na wydajności każdej marki ropnej 
i na przeciętnym utargu krajowo-eksportowym 
za produkty naftowe, mniej koszty przeróbki. 

Umowa powyższa jweszła w życie z dniem 
1 sierpnia 1932 r. i ma wiązać oba Syndykaty 
na okres trwania przyszłego Syndykatu Rafi- 
neryjnego; podpisana ona została tymczasowo 
przez poszczególnych przyszłych członków no- 
wego Syndykatu. Na okres przejściowy do (dnia 
31 grudnia 1932 r. zostały ustalone ceny wyższe 
niż to wypada z kalkulacji ceny ropy. ' | 

Na podstawie powyżej wyszczególnionych za- 
sad został Ściśle określony sposób każdorazo- 
wego , oznaczania cen dla ropy standardowej 
marki Borysław, a analogicznie do powyższych 
zasad uregulowano szczegóły, dotyczące cen 
marek 'specjalnych. 
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Zorganizowanie czystych producentów i za- 
warcie umowy między Syndykatem ;)Producen- 
tów a członkami przysziego Syndykatu Rafine- 
ryjnego było bezspornie najtrudniejszem i naj- 
ważniejszem zagadnieniem 'w całokształcie pro- 
blemu organizacyjnego. 

Wskutek zawarcia 'tej umowy na odrębnych 
zasadach niż w. '| uzgodnionem porozumieniu, 
osiągniętem w marcu b. r., musiato ówczesne 
porozumienie być poddane rewizji, a raczej mu- 
siało być zawarte nowe porozumienie. Po dłu- 
gich również pertraktacjach w (drodze mediacji 
p. Dyrektora Czesława Pechego doszto do pod- 
pisania porozumienia w grupie producentów ra- 
finerów łącznie z Państwowemi Zakładami Naf- 
towemi, bez współudziału jednego przedsiębior- 
stwa. ' i 

Oznaczony został wyjściowy kontyngentowy 
klucz ropny; oznaczony został sposób przydzia- 
łu ropy na klucz powyższy; własna ropa przy- 
dzielona została do przeróbki zakładom, posia- 
dającym tę ropę; kontyngenty produktów kra- 
jowych dzielone być mają między poszczególne 
przedsiębiorstwa wedle stosunku tabelarycznej 
wytwórczości ropy, wprowadzonej do rafinerii; 
przewidziana została copółroczna rewizja klu- 
cza wyjściowego od stycznia 1934 r.; przewi- 
dziane zostały: warunki, pod jakiemi poszczególni 
członkowie Syndykatu mają prawo żądania re- 
wizji umowy w każdym terminie. | 

Nowa umowa syndykacka, opracowana na 
tych zasadach, miała wejść w życie dnia 1-go 
listopada. W wypadku. powstawania spornych 
kwestyj w czasie układania umów szczegóło- 
wych, zgodzono się na oddanie tychże pod arbi- 
traż dyrektora Departamentu Górniczo - Hutni- 
czego w terminie najpóźniej do dnia 16-go paź- 
dziernika. 

Przez zawarcie wyszczególnionych dwóch 
umów najważniejsza część pracy organizacyjnej 
została przeprowadzona i brakło tylko uregulo- 
wania problemu Średnich i małych zakładów ra- 
fineryjnych. 

Jasnem jest, że przy zdolności przeróbczej 
zakładów rafineryjnych, przekraczającej prawie 
o 100% naszą produkcję, trudno jest obdzielić 
wszystkie zakłady surowcem tak, by mogły one 
wykorzystać swą zdolność przeróbczą i praco- 
wać z umiarkowanym zyskiem, nie obciążając 
zbyt wysokiemi kosztami przeróbki ceny su- 
rowca. ' 

W umowie, zawartej między producentami ro- 
py a członkami przyszłego Syndykatu, zostały 
przyjęte koszty przeróbki możliwie najniższe, kal- 
kulowane przy miesięcznej przeróbce 4.000 — 
6.000 tonn przez rafinerje z dobrą aparaturą, a 
to głównie ze względu na cenę ropy. Amorty- 
zacja zakładów ma być uwzględniona dopiero w 
przyszłości, gdy nastąpi poprawa dzisiejszej 
przeciętnej ceny ropy przez zwyżkę 'cen pro- 
duktów eksportowych. 

W tej sytuacji jest koniecznością unierucho- 
mienie całego szeregu małych zakładów, pracu- 
jących na przestarzałej aparaturze, przy równo- 
czesnem oddaniu przez 'właścicieli tych zakiadów 
koncesji za racjonalną odpłatą. Wskazanem jest 
by kilka małych i Średnich zakładów oddało 
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swój przydział surowca do przeróbki w więk- 
szych zakładach, płacąc za koszty przeróbki unor- 
mowaną ściśle kwotę. Wskazanem jest również 
utrzymanie w ruchu w przyszłości, gdy produk- 
cja ropy przekroczy stan dzisiejszy, kilku Śred- 
nich zakładów posiadających aparaturę, dorów- 
nującą zakiadom większym. 

Chcąc uregulować problem Średnich i małych 
zakładów z uwzględnieniem całego szeregu ich 
indywidualnych dezyderatów 'w drodze pertrak- 
tacyj z każdą poszczególną rafinerią, poruczył 
dyrektor Departamentu, p. Cz. Peche, prowadze- 
nie tych pertraktacyj p. dr. Kreisbergowi, który 
poświęcił rozwiązaniu tego zagadnienia , wiele 
czasu i trudów. Czy droga indywidualnych per- 
traktacyj bez przyjęcia pewnych zasad, wiążą- 
cych dla wszystkich przy oznaczaniu poszcze- 
gólnych kontyngentów, wychodzących z global- 
nego kontyngentu przydziału surowca dla obec- 
nych outsiderów, jest słuszną, nie chcę na tem 
miejscu tej otwartej dziś jeszcze kwestii przesą- 
dzać. 

Pertraktacje ze średniemi i małemi zakładami 
nie zostały ukończone w terminie, w którym 
ustawa sejmowa przewidywała wydanie przez 
rząd rozporządzenia, powołującego do życia przy- 
musową organizację obrotu zagranicznego, t. i. 
do dnia 12-go października b. r. 

Pomijając już ten ustawą przewidziany ter- 
min, ingerencja rządu stała się koniecznością wo” 
bec niemożności dojścia do dobrowolnego poro- 
zumienia, wskutek oporu jednego wielkiego za- 
kładu produkcyjno - rafineryjnego oraz całego 
szeregu średnich i małych zakładów, a wydane 
rozporządzenie spotkało się u znakomitej więk- 
szości przemysłu z należytem zrozumieniem 
1 uznaniem. 

Rozporządzenie to powołuje do życia przy- 
musową organizację zagranicznego obrotu han- 
dlowego olejem skalnym i produktami naftowe- 
mi pod nazwą „Polski Eksport Naftowy*. Ucze- 
Stnikami tej organizacji są wszystkie znajdujące 
Się na terytorium Rzeczypospolitej przedsiębior- 
Stwa naitowo - rafineryjne i gazolinowe. Rozpo- 
rządzenie daje możność opracowania statutu or- 
ganizacji przez zainteresowanych i zatwierdze- 
nia tego statutu przez Ministra Przemysłu i Han- 
dlu; dopiero gdyby zainteresowani nie potrafili 
izgodnić statutu, rozporządzenie przewiduje wy- 
danie statutu przez Ministra Przemysłu i Handlu. 
Należące do organizacji przedsiębiorstwa nafto- 
WO - rafineryjne oraz gazolinowe obowiązane są 
Wydzielać dla eksportu z wszystkich wytwa- 
izanych przez siebie produktów określony pro- 
cent tej wytwórczości, oznaczany co pół roku 
zgóry. Wydzielone ilości nie mogą być zbywane 
w Kraju, tylko muszą być ioddane do sprzedaży 
na rynku zagranicznym, 

Oznaczone zostały pewne zmniejszenia pro- 
centowe wydzielonych na eksport produktów 
dla. przedsiębiorstw rafineryjnych o łącznej wy- 
twórczości do 6.000 tonn rocznie każde. Ozna- 
czone zostały opłaty, na podstawie których 
przedsiębiorstwa rafineryjne o łącznej wytwór- 
czości do 6.000 tonn rocznie każde będą mogły 
Się zwalniać od obowiązku eksportu. Oznaczone 
zostąły również opłaty, na podstawie których 
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mogą się zwalniać od eksportu przedsiębiorstwa 
gazolinowe o łącznej wytwórczości do: 6.000 tonn 
rocznie każde. Opłaty te maią za cel popiera- 
nie wiertnictwa naftowego przez : tworzenie 
funduszu wiertniczego. 

Rozporządzenie to nie przesądza w miczem 
możności zawarcia dobrowolnej 'organizacii ca- 
tego przemysłu naftowego i nie narusza w ni- 
czem równowagi stron 'pertraktujących, t. i. 
członków dzisiejszego Syndykatu Naftowego ©0- 
raz grupy outsiderów. Na iwypadek niedojścia po- 
rozumienia do skutku, a niewkroczenia przez 
rząd na drogę przymusowej organizacji wew- 
nętrznej, daje możność skromnej egzystencji Śred- 
nim i małym zakładom, lo ile walka w okresie 
bezorganizacyjnym nie będzie zbyt zaostrzona. 

Rozporządzenie to wykazało, że rząd idzie 
konsekwentnie po linii wytkniętego celu — do- 
prowadzenia do całkowitej organizacji przemy- 
Słu, a reprezentanci przedsiębiorstw naftowych, 
orjentując się obecnie, jak będzie wyglądała ich 
sytuacja w przyszłości, powinni zmodyfikować 
swoje dezyderaty i uczynić konieczny ostatecz- 
ny wysiłek dla doprowadzenia do końca tak 
długo i mozolnie prowadzonych pertraktacyj. 
Trwający obecnie do końca kwietnia Syndykat 
Przemysłu Naftowego daje możność pertrakto- 
wania nie w okresie walki, ale iw okresie względ- 
nie uporządkowanych stosunków. Daje możność 
przedyskutowania i uzgodnienia całego szeregu 
dotychczas nieuzgodnionych zagadnień, z któ- 
rych najważniejszemi są: zagadnienie handlu we= 
wnętrznego, a głównie racjonalizacja sprzedaży 
pompowej, zagadnienie mieszanek, zagadnienie 
funduszu wiertniczego oraz dalsza rozbudowa 
działalności T-wa „„Pionier*. 

Prace organizacyjne nie mogą się skończyć 
z chwilą podpisania umów, regulujących i sta- 
bilizujących wprawdzie najżywotniejsze proble- 
my każdego przedsiębiorstwa; pozostanie jesz- 
cze do opracowania, przedyskutowania i wpro- 
wadzenia w życie cały szereg niemniej 'ważnych 
problemów. 

Zająłem Panom wiele czasu dla scharaktery- 
zowania zagadnień organizacyjnych. Jakkolwiek 
są one bardzo poważne, nie mogą one przysła- 
niać całkowicie naszego horyzontu. Istnieją 
wszakże zagadnienia techniczne — a racjonalne 
rozstrzygnięcie ich może mieć ogromny wpływ 
na przyszłość przemysłu naftowego w Polsce. 

Na pierwszy plan wysuwa się problem orga- 
nizacji badań geologicznych. Należy doprowa- 
dzić do kolaboracji Państwowego Instytutu Gie- 
ologicznego, który ma za zadanie przeprowadze- 
nie ogólnego geologicznego zdjęcia terenów, z 
Karpacką Stacją Geologiczną, która dotychczas 
z wielką znajomością rzeczy, oddając bardzo 
duże usługi przemysłowi, pełni służbę geologicz- 
ną naftową. Zasilony opłatami fundusz wiertni- 
czy może będzie mógł poświęcić pewne kwoty 
na jej wydatniejsze subsydjowanie. 

Z zagadnień szczegółowych należy wymienić 
następujące: 

Wobec konieczności obniżenia kosztów pro- 
dukcji ropy, bezspornie zbyt u nas wysokich, a 
wynikających z rozdrobnienia przemysłu i ma- 
tych wydajności otworów, należy dążyć do zra- 



Str. 554 

cjonalizowania i znormalizowania urządzeń tech- 
nicznych oraz metod pracy w przemyśle nafto- 
wym. Należy dążyć do wprowadzenia zasad nau- 
kowej organizacii we: wszystkich dziedzinach 
przemysłu naftowego, Należy pamiętać o racjo- 
nalnej gospodarce złożem ropnem i gazowem, by 
jaknajmniej marnować ten tak drogi i potrzebny 
dla państwa surowiec. Należy utworzyć przy cen- 
tralnej organizacji przedsiębiorstw proponowaną 
przez IV. Ziazd Naftowy stałą Komisję Nauko- 
wio - Przemysłową, złożoną z przedstawicieli 
władz górniczych oraz instytucyj badawczych 
i przemysłu. 

Kończąc moje przemówienie, chciałbym jed- 
no zaznaczyć: 

Dzisiejsze znakomite zgromadzenie, zaszczy- 
cone udziałem cztonków rządu, ogrom pracy, 
którą pokrótce scharakteryzowałem, wszystko 

Dr. Tadeusz MIKUCKI 
Krajowe Tow. Naftowe, Lwów 
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to dowodzi, że sprawa przemysłu naftowego w 
Polsce wyrasta ponad przeciętne znaczenie war- 
sztatu produkcyjnego. Z pojęciem przemysłu nai- 
towego, wiążą się doniosłe względy polityczne, 
względy obrony państwa, względy fundamentu 
rozpoczynającej się komunikacji powietrznej, 

"Wahania koniunktury nie mogą przysłonić nam 
powagi zagadnienia, że w przemyśle naftowym 
kraj nasz posiada skarb, którym musi rozumnie 
i przezornie gospodarować. i 

Dziś, gdy na całym Świecie piętrzą się trud- 
ności i wre w zaostrzonej formie walka o byt 
ludzkich zbiorowisk, zdajemy sobie sprawę, że 
nasze problemy są fragmentem wielkiego cało- 
kształtu. Mimowoli uroczystość 'dzisiejszą oce- 
niam jako raport, zdawany z sytuacji na naszym 
odcinku. Sądzę, że raport ten możemy zdawać 
wszyscy bez uczucia fałszywej skromności z du- 
mą dobrze spełnionego obowiązku. 

Mieszanki spirytusowe a przemysł naftowy 

W „Gazecie Handlowej" Nr. 263 z dnia 16 listo- 
pada b. r. opublikowany został artykuł p. t.: 
„Problem stosowania mieszanek spirytusowych* 
podpisany literami „„Inż. T. W.*, polemizujący 
z moim artykułem, ogłoszonym w zeszycie 
Nr. 20 „„Przemysłu Naftowego*. 

Nie mogę pozostawić polemiki tej bez odpo- 
wiedzi, argumenty bowiem wytoczone przez p. 
Inż. 1. W. nie są niestety przekonywujące. Na 
jc swego artykułu zarzuca mi p. Inż. T, W., 
że celem udowodnienia niższości mieszanek spi- 
rytusowych wybrałem dosyć dowolnie wyjątki 
z imemorjałów francuskich i niemieckich organi- 
zacyj automobilistów, a „tego rodzaju krytyka, 
operująca wyjątkami z całości, zawsze wypadnie 
druzgocąco'. Na zarzut ten odpowiem, że publi- 
kacja, na którą głównie się powołtywałem t. i. 
referat p. t. „Une charge nouvelle pour l automo- 
bile”, jest wydawnictwem ogólnie . dostępnem, 
i każdy przekonać się może, czy zarzut, który 
mię spotkał, jest słuszny. Już samo brzmienie 
tytułu tej pracy („Nowe obciążenie samochodu'') 
wskazuje, że mieszanki spirytusowe, — a o nich 
wyłącznie w tej pracy jest mowa, — uważane 
są za coś przykrego, ciążącego nieznośnie na 
automobiliźmie. Każdy, kto publikację tę jprze- 
czytał, przyzna, że jest ona jednym wielkim 
aktem oskarżenia, skierowanym przeciwko przy- 
musowemu obciążaniu dzisiejszego automobili- 
zmu tą namiastką. 

W dalszym ciągu swego artykułu powołuje 
się p. Inż. T. W. na autorytet Komisji Technicz- 
nej Automobilklubu Polski. Nie przeczę, że 
w obecności i przy interwencji tej Komisji od- 
byto kilka rajdów na mieszance ispirytusowej, 

i że wyniki tych rajdów skwalifikowane zostały 
przez wymienioną Komisję, wątpię jednak, aby 
kilka takich przejazdów, odbytych na poszcze- 
gólnych wozach, przesądzić mogło w jakimkol- 
wiek kierunku całokształt zagadnienia miesza- 
nek spirytusowych. Nie mogę przytem odmówić 
równego autorytetu ,Międzynarodowemu Biuru 
Konstruktorów Samochodowych w Paryżu, które 
jest właśnie autorem wspomnianej w poprzednim 
ustępie publikacji, w wysokim stopniu dla mie- 
szanek nieprzychylnej. . 

Fakt, że niektóre instytucje rządowe, a także 
samorządowe używają mieszanek napędowych 
zamiast benzyny, nie jest wogóle argumentem 

przekonywującym. Oprócz instytucyj, które wy- 
mienia p. inż. I. W., jest szereg innych, które 
także stosują mieszanki. I tak n. p. Warszawa 
używa w swych autobusach miejskich różnych 
mieszanek, pomimo głośnych protestów ludności, 
która doprowadzona do rozpaczy trującemi wy- 
ziewami tych autobusów nazwała „szlakami 
śmierci ulice, przez które przejeżdżają samo- 
chody miejskie. Gremijalne petycje mieszkańców, 
by autobusy miejskie przeszły z powrotem na 
czystą benzynę, pozostały W dotychczas 
nieuwzględnione. 

Okoliczność, że ten lub ów automobilista wy- 
dał o mieszankach spirytusowych sąd przy- 
chylny, także niczego nie dowodzi. Argumentem 
przekonywującym bezwzględnie o wyższości 
mieszanek byłby iedynie fakt używania jej przez 
ogół automobilistów, który jednak od niej kon- 
sekwentnie stroni. Znane są przytem powszech- 
nie metody, jakiemi wszędzie posługuje się dzi- 
siejsza reklama: przysyła się mianowicie kon- 
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sumentowi jakiś produkt bezpłatnie, lub za mini- 
malną opłatą, celem wypróbowania go. W jakiś 
czas potem przychodzi list z zapytaniem, co kon- 
sument o danym produkcie sądzi. Jeśli na list 
ten niema odpowiedzi, pisze się drugi, lub posyła 
nawet przedstawiciela fabryki z osobistą wizytą. 
Cóż ma zrobić konsument? (Czując się zobligo- 
wanyim wobec fabryki, a niejednokrotnie dla mi- 
łego spokoju odpisuje, że „produkt okazał się 
bardzo dobry”. I oto później, nieraz ku wielkiemu 
swemu zdziwieniu, widzi taki konsument swój 
list wydrukowany wraz z innemi odpowiedziami 
na luksusowym nieraz papierze, w pięknie 
oprawnem wydawnictwie, — a wszystko to ra- 
zem jest niczem więcej, jak zwykłą kupiecką 
reklamą. Daleki jestem od chęci uogólniania tych 
wypadków, spotykaiem się jednak niejednokrot- 
nie z korzystnemi dla mieszanek opiniami auto- 
mobilistów, którzy sami w życiu codziennem 
posługują się wyłącznie czystą benzyną i o Sto- 
sowaniu mieszanek iwe wiasnych wozach nawet 
nie myślą. . 

Dalej twierdzi autor artykułu, że „rzecz to 
znana, iż wprowadzenie ,wszelkich innowacyj 
Spotyka się prawie zawsze i wszędzie z niedo- 
wierzaniem'. O ile chodzi właśnie o ogół auto- 
mobilistów, to twierdzenie to jest chyba zupełnie 
nieuzasadnione. Zaryzykuję wręcz przeciwną 
tezę, a mianowicie że ;wiaśnie autoinobiliści przyj- 
mują z dużem zainteresowaniem każdą nowość 
i starają się ją szybko. wypróbować. Wszak 
orjentują się (oni doskonale w coraz to nowych 
modelach i typach wozów, potrafią w lot ocenić 
ich dobre i zie właściwości, zdają sobie natych- 
miast sprawę z wartości każdego nowego wy- 
nalazku i każdej innej zdobyczy technicznej, — 
niezrozumiałem by więc było, gdyby nie zorjen- 
towali się 'w majbardziej istotnem dla każdego 
automobilisty zagadnieniu, t. j. ;w wartości pa- 
liwa, Przyłączyłbym się raczej do twierdzenia p. 
inż, T. W., które wypowiada na inner miejscu, 
„że na szczęście okres wstępnych prób i do- 
Świadczeń jest już (daleko poza nami, i obecnie 
własności techniczne mieszanek spirytusowych, 
zarówno jak ich skiad, zostały w wyczerpujący 
sposób zbadane”. Tak jest, automobiliści znają 
już niewątpliwie wartość mieszanek spirytuso- 
wych, bo mieli dosyć czasu, by je wszechstron- 
nie zbadać, — i jeśli ogół automobilistów mie- 
szanek nie używa i używać nie chce, to jest to 
najlepszym dowodem, że nie widzi w nich żadnej 
dla siebie korzyści. | 

W sposób bardzo nieśmiały polemizuje autor 
artykułu z przeprowadzonym przezemnie dowo-- 
dem, że benzyna jest tańsza od imieszanek. Nie 
będę przytaczać tu nowych cyfr, odpowiem jed- 
nak p. inż. T. W. prostym, a zaczerpniętym z ŻY- 
cia argumentem. Jesteśmy wszyscy Świadkami, 
że dzisiaj, w okresie ogólnego kryzysu gospo- 
darczego, przedewszystkiem tani i tylko tani, 
choćby mawet lichy produkt, może liczyć na ja- 
kie takie powodzenie. Skoro mieszanki są tań- 
sze, — jak twierdzi autor, — a ponadto jeszcze 
lepsze od benzyny, to dlaczego ogół automobi- 
listów upiera się przy tem, by płacić więcej, i to 
za gorsze paliwo? | 
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Pan inż. IT. W. jest — zdaje się — zwolenni- 
kiem przymusu stosowania mieszanek, tak przy- 
najmniej, jeśli nie bezpośrednio z treści, to w każ- 
dym razie z ducha jego artykułu wynika. Otóż 
przypomnieć należy, że wszelki przymus w ży- 
ciu gospodarczem jest wogóle lekarstwem bar- 
dzo . wątpliwej wartości. Wydając przepisy, 
wprowadzające przymusowo takie czy inne „do- 
brodziejstwa' czynić się to winno z całą ostroż- 
nością. Uzasadniony jest n. p. przymus ubezpie- 
czania od ognia budowli po wsiach, bo wiadomo, 
że chłopstwio nasze jest jeszcze na ogół zbyt 
ciemne, by samo rozumiało korzyści płynące. 
z takiego przymusu. Swiat automobilowy orjen- 
tuje się jednak znakomicie w każdem zagadnie- 
niu, które dotyczy techniki i ekonomji eksploa- 
tacji samochodu, — wszelkie zatem przymusowe 
narzucanie paliwa wbrew woli ogółu byłoby 
nieuzasadnione i stwierdzałoby tylko niższość 
inieszanek. 

W tem miejscu podkreślić również muszę, że 
pomaganie w drodze zarządzeń przymusowych 
jednej gałęzi produkcji, t. j. w tym wypadku go- 
rzelnictwu, kosztem gnębienia drugiej, t. j. prze- 
mysiu naftowego, uważaćby należało za krok 
błędny i prejudykat zasadniczo niebezpieczny. 

Twierdzi też p. inż. 1. W., że co do niektórych 
spraw byłem błędnie poinformowany, ia miano- 
wicie, że zmuszanie Syndykatu Frzemysłu Naf- 
towego do „„dobrowolnego* przejmowania Sspiry- 
tusu od Monopolu, celem używania go do mie- 
szanek, „nie miało jednak 'miejsca*. Trudno mi 
z tym zarzutem na tem miejscu polemizować, — 
ale skoro szanowny Autor sądzi, że Syndykat 
przejmuje rzeczywiście z własnej i nieprzymuszo- 
nej woli miliony litrów spirytusu, by robić z miego 
mieszankę, to może zechce mi wyjaśnić, jaki 
interes tego rodzaju transakcja przedstawia dla 
Syndykatu? Wszak jasną jest rzeczą, że każdy 
litr spirytusu, sprzedany dla celów napędowych 
w kraju, wypiera z niego benzynę. Czyżby dla- 
tego Syndykat przejmował milionowe ilości spi- 
rytusu, by iwłasną benzynę eksportować z olbrzy- 
mią stratą dla swoich przedsiębiorstw ? 

Jest przecież jpubliczną tajemnicą, że ten „do- 
browolny odbiór* polega na tem, iż za każdym 

' razem grozi się przemysłowi naftowemu ustawo- 
wym przymusem mieszanek. Mogę poinfor mo- 
wać p. inż. T.|W., że z nową, całkiem świeżą pro- 
pozycją tego rodzaju, spotkał się przemysł naf- 
towy przed bardzo niedawnym czasem. 

Przechodząc z kolei do dalszego omawiania 
wspomnianego artykułu, pozwalam sobie zacy- 
tować następujące zdanie: „Nie wdając się na- 
wet w dalszą polemikę na temat wyższości Spi- 
rytusu lub mieszanek spirytusowych nad ben- 
zyną, jako paliwa napędowego, bezstronny widz 
nie może im odmówić ,prawa „do 
współzawodnictwa w szeregu innych 
paliw do napędu samochodów. Jak wyglądałby 
postęp wogóle, gdyby ludzkość ; poniechała 
usitowań szukania nowych dróg, :.w różnych 
dziedzinach przemysłu? Zupełna racja. Niema 
nikogo 'w przemyśle naftowym, ktoby chciał 
zahamować ten postęp. Jeśli gdzie, to wła- 
śnie w przemyśle naftowym wartość tego postępu 
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oceniana jest należycie, i Śmiało możemy powie- 
dzieć, że gdyby nie racjonalizacja i postęp tech- 
niczny, zastosowany we wszystkich działach 
naszej gałęzi produkcji, to przemysł naftowy mie 
byiby dzisiaj zdolny do życia. A jeśli panu inż. 
W. chodzi o współzawodnictwo, to stwierdzić 
również należy, że przemysł naftowy nie tylko 
się od współzawodnictwa ze spirytusem nie 
uchyla, ale z całą gotowością do walki konku- 
rencyjnej wystąpi. Walczyć jednak o nasze isnie- 
nie pragniemy na zasadzie równych praw i rów- 
nych obowiązków, tak, by walka ta była na- 
prawdę współzawodnictwem, a nie jego parodią. 
Jeśli więc chodzi o cenę spirytusu, to powinna. 
ona być w. ten sposób skalkulowana, by spirytus 
napędowy nie ukazywał się na rynku po cenach 
niższych od jego kosztów produkcji, co zgóry 
uniemożliwiałoby benzynie wszelką konkurencję. 
Dalej, jeśli współzawodnictwo to ma być na- 
prawdę walką lojalną, to należy zrównać wszel- 
kie podatki i obciążenia obydwu produktów. 
Benzyna płaci, jak wiadomo, wysoki podatek 
konsumcyjny, — isłuszność nakazywałaby obło- 
żyć takim samym (podatkiem spirytus napędowy, 
albo znieść go dla benzyny. Projektowany jest 
bardzo wysoki podatek od benzyny na rzecz 
Funduszu Drogowego, — niechajże ten podatek 

Inż. Władysław KOŁODZIEJ 
Mech. Stacja Dośw. Pol. Lwowskiej 
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opłaca i spirytus, jeśli mamy stworzyć dla tego 
współzawodnictwa równe szanse. Eksportujemy 
dziś około 50% benzyny zagranicę, po cenach nie 
pokrywających nawet kosztów surowca, — 
niechże i przemysł gorzelniany eksportuje w tym 
samym procencie swój produkt, a wtedy wa- 
runki tego współzawodnictwa będą choć w przy- 
bliżeniu równe. Używam z całą świadomością 
określenia, że i wtedy jeszcze sytuacja obydwu 
przemysłów będzie wyrównana tylko w przy- 
bliżeniu, przemysł naftowy bowiem ponosi 
jeszcze szereg różnych ciężarów nieznanych 
w innych gałęziach produkcji, jak „udziały brut- 
to", które zmuszają producenta do oddawania 
bezpłatnie 20% surowca właścicielowi terenu, 
specjalne podatki od produkcji surowej i t. p. 

Współzawodnictwa na tych warunkach prze- 
mysł naftowy się nie lęka, i żywi pełne przeko- 
nanie, że wyjdzie z tej walki zwycięsko. Gdyby 
się jednak okazało, że mieszanka spirytusowa 
jest lepsza i tańsza od benzyny, — jak to twier- 
dzi p. inż. W., — i gdybyśmy wbrew oczekiwa- 
niom ponieśli w tej walce porażkę, to wytwo- 
rzona wtedy sytuacja byłaby wynikiem zwy- 
cięstwa prawdziwego postępu, a nie jego nega- 
cją, którą jest niewątpliwie stosowanie przy- 
musu. 

Błędy w oznaczeniu powietrza w gazie ziem- 
nym z próbek pobranych aspiratorem 

(Reierat wygłoszony w Stow. Pol. Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu), 

Dokończenie. 

Wyniki pomiarów porównawczych wykonanych 
w Daszawie (S. A. Gazolina). 

Na eksperymentalnym rurociągu S. A. Gazoliny 
w Daszawie zmontowano awie dysze Prandtl'a 
z rurkami U i miernik Askania, W rurach pomia- 
rowych przed dyszami umieszczono termometry. 
Przepływ i ciśnienie gazu regulowano dwoma 
zasuwami, umieszczonemi na początku i na końcu 
rurociągu. Jedną z dysz mierzono małe, drugą 
większe przepływy gazu ziemnego z szybu Ba- 
siówka. Wykonano trzy grupy pomiarów, z tego 
pierwszą grupę przy ciśnieniu gazu około 200 mm 
rg, drugą przy ciśnieniu około 700 mm Hg i trze- 
cią przy ciśnieniu około 1300 mm Hg. W każdej 
grupie wykonano po kilka do kilkanaście pomia- 
rów, przy różnych przepływach gazu. Czas jed- 
nego pomiaruwynosił od 15 do 30 min, zależnie 
od przepływu gazu i określony był koniecznem 
do dokładnego odczytu wychyleniem wskazówek 
licznika Askanii. Każdy pomiar przeprowadzono 
w ten sposób, że po ustaleniu się warunków (tem- 

peratury i ciśnienia) odczytywano równocześnie 
licznik Askanii, różnicę ciśnień i ciśnienie statycz- 
ne na rurkach U danej dyszy. Następnie w odstę- 
pach od 1 do 5 minutowych, zależnie od wahań 
wody względnie rtęci w rurkach, odczytywano 
tylko różnicę ciśnień i ciśnienie statyczne. W po- 
łowie pomiaru odczytywano temperaturę gazu i 
temperaturę otoczenia. Stan barometru odczyty- 
wano przed rozpoczęciem pomiaru w danym dniu 
i po skończeniu. 

Różnica odczytów licznika Askanii pomnożona 
przez 25.000 i podzielona przez czas pomiaru 
w minutach dawała wprost przepływ gazu 
w m*/min. przy temperaturze otoczenia i ci- 
Śnieniu barometrycznem. 
"Z odczytów na rurkach U i termometrze, oraz 

z ciśnienia barometrycznego i znanej gęstości ga- 
zu obliczono przepływ gazu według dyszy. Prze- 
pływ ten redukowano następnie na warunki oto- 
czenia i porównano z przepływem według Aska- 
nii. Zamieszczona niżej tabela I. zawiera kofńco- 
wę wyniki pomiarów. 
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Tabela I. 

w Daszawie (S. A. Gazolina). 

I grupa pomiarów. 

Przepływ gazu ziemnego 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY" 

Wyniki pomiarów porównawczych wykonanych 

Ciśnienie gazu 
L.p. w mśjmin przy temp. otocze- Różniea w rurociągu w 

nia i ciśnieniu barom. mm Hg. 

Myszy Askanii -bozwględna olo 
1 SE GI3 003 783500 ok. 200 
> TORO To 02] 05 rx 280 %'0k,200 
3 BĄ 25 20M 22108 20K 200 
4 9. Jos2 "7-016 7-100 Ok 200 
5 pn 181 4046 1.265 ok. 200 
6 21,00 21,30 0,30 +-1,43 ok. 200 
7 25,03 25,20 +0,17 -+0,68 _ ok. 200 

II. grupa pomiarów. 

8 501 508 -+0,07 +014 ok. 700 
9 0890. 808. <—0002 > 2-B00--w0k 700 

10 11,25 1141 +016 -+1,42 ok. 700 
11 11,39 11,60 -- 0,21 41,84 ok. 700 
12 p. 703-011 -= 0.07 --. ek. 700 
13 13,85 13,85 0,00 0,00 _ ok. 700 
14 17,38 17,88 +0,50 +2,88 _ ok. 700 
15 330 20287 P148 610 0k..700 
16 26,86 27,20 + 1,34 5,00 _ ok. 700 

IIEŁ grupa pomiarów. 

17 A 7760 102]. 02800 -0K71200 
18 Boż Bł ŁOM FrIMH.. 0k l) 
19 11,20 1140 +0,20. +1,78 _ ok. 1300 
20 13,06 13,23 017 +10 _ ok. 1300 
21 15,93 1616 +0,23 +1,44 ok. 1300 
22 16,15 16,15 0,00 0,00 _ ok. 1300 
23 20,04 20,58 +0,54 -+2,64 ok. 1300 
24 28,75 29,95 --1,20 +4,17 _ ok. 1300 
25 29,10 30,00 0,90 3,10 _ ok. 1300 

Jak widać z tabeli I, różnice między wskaza- 
niami dyszy i miernika Askania w zakresie prze- 
pływów od około 8 m*/min do 21 m*min zamy- 
kały się w granicy + 3%. Przy przepływach 
mniejszych niż 8m*/min, względnie wyższych 
niż 21 m*/min, różnice dochodziły do około + 5%; 
Na różnice te składają się błędy pomiaru dyszą, 

tóre mogą dochodzić do + 3% i biędy miernika 
Skania. Wyniki powyższe ogłosiło Laborator- 
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na odcinku obiegowym rurociągu, doprowadza- 
jącego daszawski gaz ziemny do Rafinerii Dros. 
Do przewodów, łączących kryzę Askanii z iej 
aparaturą wtórną, włączono rurki U do mierzenia 
ciśnienia statycznego gazu i różnicy ciśnień. 
Układ urządzenia w Polminie różnił się tem od 
układu w Daszawie, że kontrolę wskazań Askanii 
oparto na tej samej kryzie, na której pracowała 
Askania. 

W czasie od 12-go stycznia 1931 do 12-go listo- 
pada 1931 wykonano 5 grup pomiarów. W. kwiet- 
niu 1931 stwierdzono wadliwe funkcjonowanie 
miernika, spowodowane złem osadzeniem mem- 
brany. We wrześniu 1931 miernik wrócił z na- 
prawy i próby kontynuowano. W każdej grupie 
wykonano po kilka pomiarów, przy różnych prze- 
piywach gazu. Czas jednego pomiaru wynosił od 
6 do 16 minut. Pomiary przeprowadzono w spo- 
sób podobny jak w Daszawie z tem, że różnicę 
ciśnień, ciśnienie statyczne i temperaturę gazu 
odczytywano w odstępach od 1 do 2 minutowych; 
ponadto stała badanego miernika wynosiła 
20.000. Zamieszczona niżej tabela II. zawiera 
końcowe wyniki pomiarów. 

Tabela II. 

Wyniki pomiarów porównawczych wykonanych 
w Drohobyczu (Polmin). 

I. grupa pomiarów (przed zepsuciem), 12. I. 1931. 
Przepływ gazu ziemnego Ciśnienie gazu 

MB W m3/min przy temp. oto- Różnica w rurociągu w 
czenia i ciśnieniu barom. mm Hg. > 
według kryzy według 

i rurek U Askanii bezwzględna So 

1 5,20 5,09 — 011 — 2,12 
2 10,83 11,12 -+- 0,29 + 2,60 400—700 
3 16,90 17,25 +: 0,35 + 2,05 

Il. grupa pomiarów. 

4 24,30 24,20 —,10 — 0,40 
5 18,80 _ 18,80 0,00 0,00 400—700 
6 19,00 18,80 — 0,20 — 1,05 
;( 23,06 23,06 0,00 0,00 

III. grupa pomiarów (po naprawie) 22. IX. 1931. 

Jum Maszynowe na kursie gazowym we Lwowie. 
dyskusji nad wynikami podniesiono ze strony 

uczestników kursu, na podstawie doświadczeń 
w Rumunii, że błędy miernika rosną z czasem, 
dochodząc nawet do 50%, 

Wyniki pomiarów porównawczych wykonanych 
w Drohobyczu (Polmin). 

Tow. Askania - Werke w Berlinie oddało Me- 
chanicznej Stacji Doświadczalnej nowy egzem- 
Dlarz miernika Askania, celem przeprowadzenia 
prob na okoliczność, że dokładność wskazań As- 
AMI utrzymuje się trwale niezależnie od czasu 
JEgO pracy. Nadesłany miernik, różniący się od 
miernika badanego w Daszawie tylko specjalnym 
oczyszczaczem do czyszczenia gazu oddzielo- 
nego, zmontowano w stacji pomiarowej Polminu, 

8 22,95 23,20 3-020 di 
ż 17,55 18,00 -- 0,45 "2,6 

10 7,30 1,27 — 0,03 — 0,4 400—700 
11 5,36 5,40 -- 0,04 -- 0,8 

IV. grupa pomiarów, dnia 29. IX. 1931. 
16,70 
10,50 
5,08 
2,61 
1,76 

13,10 

16,35 
10,70 
5,00 
2,57 
7,86 

13,30 

= (400 
-- 0,20 
— 0,08 
— 0,04 
4 0,40 
-- 0,20 

—>2] 
+ 1,2 
=D 
—15 
+ 1,3 
+ 1,5 

400—700 

400—700 

V. grupa pom.arów, dnia 12. IX. 1931. 

22,60 
14,70 

9,37 
(BEL 

13,40 
18,85 

22,20 
14,65 
9,40 
1,92 

13,40 
18,50 

— 0,40 
— 0,05 
-- 0,03 
UO 
— 0,00 
— 0,35 

— 1,8 
— 0,3 
rA3 
a) 

0,0 
— 19 

400-—700 
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Jak widać z tablicy II. różnice między wskaza- 
niami kryzy z rurkami U a wskazaniami Askanii, 
przy przepływach od około 5 do około 24 m*/min, 
za 5-cio miesięczny okres pracy miernika, zamy- 
kały się w granicy od —2,1 do T 2,6%, przyczem 
nie znaleziono zależności między wielkością bię- 
dów ia czasem pracy. 

Wyniki pomiarów porównawczych wykonanych 
w Borysławiu (Małopolska). 

Wyniki pomiarów porównawczych w IDasza- 
wie i Drohobyczu, wykonane na odwodnionym 
gazie daszawskim, wskazywały, że w praktycz- 
nych warunkach pomiaru zachodzi istotnie pro- 
porcjonalność między przepływem w rurociągu 
a przepływem gazu oddzielonego. Jeżelibyśmy 
zatem gromadzili oddzieloną część gazu przez 
pewien czas, to skład tej próbki powinien być 
równy składowi gazu, który za czas jej pobie- 
rania przeszedł przez rurociąg. W tym (też kie- 
runku szły próby przeprowadzone w kotłowni 
kopalni Marja - Elżbieta, będącej własnością Tow. 
Małopolska, na tym samym mierniku, który ba- 
dano w Polminie. 

Na rurociągu, doprowadzającym gaz do kotło- 
wni kopalni Maria - Elżbieta, zmontowano odci- 
nek obiegowy z rur o Średnicy wewnętrznej 158 
mm. 'W odcinku tym wbudowano kryzę Askanii. 
Kryzę tę połączono równolegle z miernikiem As- 
kania przez specialny oczyszczacz gazu i z rur- 
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czono zbiornik i aspirator zwykły. Z zawartości 
tlenu w próbkach chwilowych obliczono zawar- 
tość powietrza i dla każdej zawartości powietrza 
obliczono gęstość mieszaniny, zakładając, że przy 
zawartości tlenu bliskiej 13% płynie gaz odga- 
żolinowany, przy zawartości tlenu bliskiej zeru 
płynie gaz daszawski, zaś przy Średnich warto- 
ściach tlenu płynie mieszanina obu gazów. 

Odczytywaną różnicę ciśnień i temperaturę 
gazu, oraz obliczone absolutne statyczne i gęstość 
mieszaniny nanoszono na papier milimetrowy. 
Odpowiadające sobie 'w czasie wartości z uzy- 
skanych w ten sposób wykresów podstawiono 
we wzór na przepływ mieszaniny gazowej. Wy- 
liczone wartości na przepływ nanoszono na pa- 
pier milimetrowy. Uzyskany w ten sposób 'wy- 
kres ' przepływu mieszaniny planimetrowano 
w odcinkach 15 minutowych i porównywano 
z odnośnemi przepływami mieszaniny według 
Askanii. | 

Z wykresów przepływu mieszaniny i z wykre- 
sów zawartości powietrza obliczono przepływ 
czystego gazu. Średni przepływ czystego gazu 
porównywano z przepływem wyliczonym Z 
średniego przepływu mieszaniny według Askanii 
i zawartości powietrza w zbiorniku, oraz z prze- 
pływem wyliczonym w aspiratorze zwykłym. 

Pomiary przeprowadzono w grudniu 1931 r. 
i w styczniu 1932. 

a wyniki pomiarów zestawiono w ta- 
beli III. 

Tabela III. 
Średni przepływ czystego gazu 

w m3/min 

tów > a 
SP IODK TAGE Lyfagpieatać 
chwilowych Askanii ra zwykłego II-—I 

ję 5,65 9,08 6,00 — 1,24 
IL. 3,22 3,19 — — 0,93 

II. 3,64 3,76 3,33 4 400 

kami U. Uiście oddzielonego przez Askanię gazu 
połączono ze zbiornikiem (gazometrem) napełnio- 
nym wodą. Górną część zbiornika obciążono, aby 
zapewnić dostateczną różnicę ciśnień imiędzy 
przestrzenią przed kryzą a wnętrzem zbiornika. 
Na tym samym odcinku zmontowano zwykły 
aspirator jedno - naczyniowy; ponadto nawier- 
cono otwory do mierzenia temperatury gazu ii do 
pobierania doraźnych próbek gazu. 

Mierzony gaz był mieszaniną gazu odgazolino- 
wanego z gazem daszawskim. Zależnie od chwi- 
lowego zapotrzebowania, ilość gazu daszawskiego 
a tem samem zawartość powietrza zmieniała się 
w śzerokich granicach. 

Przepływ gazu przez odcinek pomiarowy re- 
gulowano zasuwą, starając się o inny przepływ 
dla każdego pomiaru. Podczas pomiaru odczyty- 
wano co minutę ciśnienie statyczne gazu, różnicę 
ciśnień i temperaturę gazu, co 5—15 minut po- 
bierano chwilową próbkę gazu i badano zawar- 
tość tlenu, co 15 minut odczytywano licznik As- 
kanii. W chwili skończenia pomiaru, podobnie jak 
i w chwili zaczęcia, włączono względnie wyłą- 

Zmiany podczas pomiarów 

Roz DOSC ady 
przepływu mie- zawartości gazu 
szaniny m3/min 0/6 

UI-—-I od do od do 

=> 02 4,42—12,35 44,1—57,2 
— 5,86— 9,82 34,3—69,0 

— 8,5 5,05— 9,48 32,0—68,1 

Zawartość gazu w mieszaninie oddzielonej 
przez Askanię pokrywa się zawartością wyłliczo- 
ną z przepływu mieszaniny i chwilowych zawar- 
tości tlenu w rurociągu; różnice leżały w grani- 
cach błędów, możliwych przy oznaczaniu zawar- 
tości gazu z próbek chwilowych, pobieranych 
w dość dużych odstępach czasu (od 5 do 15 mi- 
nut). Błędy Aspiratora zwykłego, wynikające 
z nieproporcjonalnego pobierania próbki, 'wahały 
w danych warunkach w granicy od —8,5% do 
-|-6,2%. Jest zrozumiałem, że przy większych 
zmianach przepływu i szerszych granicach zmian 
zawartości powietrza w gazie ziemnym, n. P. 
w warunkach pomiaru gazu z szybów tłokowa- 
nych, błędy te były znacznie większe. 

zę 

Spółce Akc. „Gazolina*, Grupie Francuskich 
Tow. Naftowych „Małopolska, oraz .Państwo- 
wej Fabryce Olejów: Mineralnych „Polmin* skła- 
damy na tem miejscu podziękowanie za bezpłat- 
ne wykonanie urządzeń pomiarowych i udziele- 
nie pomocy przy wykonywaniu pomiarów. 

] 
w " 
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Komisja dla spraw mierzenia gazu ziemnego 
Borysław — Lwów 

Normy mierzenia przepływu gazu ziemnego 
zapomocą dysz i kryz 

Dokończenie. 

Aneks 
Zalecone wymiary odcinków pomiarowych, dysz i kryz. 

Przykład 2. 
Wybór zwężki. 

Dane: 
średnica rurociągu . ; ; d D =10,5 em 
skład i stan mieszanki taki sam, jak w przykładzie 1). 

spodziewany przepływ gazu - : .. . .. . Vo,780 => 3 do 8 m$3/min. 

Przeliczenie: 
(wybiera się najpierw zwężkę dla dolnej granicy przepływu, 
następnie kontroluje warunki dla największego przepływu). 

Obliezenie średnicy najmniejszego przekroju zwężki dla 
przepływu Vo,760== 8 m$/min, 

przyjmuje się: różnicę ciśnień (conajmniej) . : o == 50 mm sł. wody 
(tymezasowo) spółczynnik przepływu . . . . . Gl 

spółczynnik rozprężenia |. : : : s-1 
hp = 0,011 d?3. J——— V'o,760 „0 © € JE T, 

50 . 825 >>0UCE. 3 . ; 13 Joss . 288 

SE o" W 2..02000,0 : d == 4,57 em 
stosunek zwężenia _. . .. . AE Oli = (4,57,10,5)3 == 0,19 
Jeżeliby stosunek zwężenia wypadł poza Kakóó m m = 0,05 

do 0,50, wtedy należy wstawić odcinek pomiarowy 
o mniejszej względnie większej średnicy, niż średnica 
rurociągu. 

Z tablicy II wybrano dyszę o a d=4 par. a sto- 
sunek zwężenia. . == (4,0/10,5)? = 0,145, 

; . 760 8 : 0,843 10% 
l b < . —— =a = — iczba Reynoldsa . fp= 0,28 Dr 0,28 10,5 14 48 000 

stąd spółczynnik przepływu z rys. 6 ssa ; SEM 0 ==(,992 
Ponieważ Średnica dyszy oraz spółczynniki a i e są mniejsze 

od przyjętych, więc różnica ciśnień h będzie nieco 
większa od przyjętej do obliczenia. 

Sprawdzenie dla największego przepływu Vo,760 = = 8 m$/min. 

TOZMIGA GJDIEB 00, Sap Ria 232) h = 610 mm sł. wody 
: 2 h 825 obliczone ze wzoru 8 —= 0,011 . 1 . 1. 16. za 288 

8. 0,843 . 105% li ; e . . e e == : > —— iczba Reynolds a Hp = 0,28 10,5. 1,4 128 500 

stąd spółczynnik oną a 2 ry) > granicz- 
nej) z rys. 11 . ; a == 0,993 
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stosunek różnicy ciśnień h do ciśnienia absolutnego P, 
%.. 208) — 0.054 
5 NIDD0 0 

stąd stosunek rozprężenia € z rys. 14 . : ; : == U,UBT 
różnica ciśnień h po uwzględnieniu spółczynników a i €: 

8 2 
R ST == 668 mm sł. w. 

0,011 0,992. 0,967 . 16 1,84 
spirala Glómierna z Tys. 04 WYNOSE s 00,300 0. 150% | 

czyli 497 mm st. wody . , == 36,5 mm sł. rtęci A 
i i 

O ile warunki miejscowe nie pozwalają na następną wielkość dyszy i powtórzyć rachunek. | 
powyżej obliczoną stratę ciśnienia, należy wybrać Wtedy jednak różnica ciśnień dla dolnej granicy x 

00 przepływu może być już bardzo mała, tak że ze 
U względu na dokładność pomiaru trzeba będzie | 
3 ; Sa użyć mikromanometru do pomiaru różnicy ciśnień 
ę 80 SARE lub wbudować równolegle odcinek pomiarowy , 
s Ę oda > o mniejszej średnicy i użyć go do pomiaru ma- | 
DB CZ łych pr ów. | ; 0 R > | ych przepływów | ! 
a: R Wybór dyszy ułatwia rys. 74. Przedstawia on 
z: przepływy w m3/min., przeliczone na 09 C i 760 mm 

0 sł. rt. dla dysz zaleconych w tabeli II. Przepływy | 
3 te są obliczone dla różnie ciśnień h = 50, 250, 500 i 

20 i 700 mm sł. wody przy założeniu, że mieszanka | 
; składa się w połowie (50'/,) z gazu ziemnego | 

0 o gęstości s=0,7 i w połowie z powietrza, oraz, | 
L 1 i 1 i > © „ O O OJ e | Ó a SZ i 

0 04 0 00 Z 057% że ciśnienie absolutne mieszanki przed dy ą | 
Ra: A PD, =5825 mm sł. rtęci, temperatura zaś mieszanki | 

> | przed dyszą £, = 109C. Z rys. 74 można wybrać | 
Rys. 64. bezpośrednio dyszę dla spodziewanego przepływu. 

Trwała strata ciśnienia w normalnych dyszach i kry- W razie odbiegających warunków wskazane jest | 
zach, wyrażona w procentach różnicy ciśnień h. sprawdzenie rachunkiem wybranej dyszy. 

) s OO ah 

/ 3 [0448mm| £30900|/00 | poS= 42 | JB 
0 (00 | 33 |46 [65 > 

> U 80 |20 [26 40 IV, 280 0 hiena 0 AUBA graniczna 
sA HO ZIE | —— 60 GimiosaR=| ssh p:250| | RA 50 R] a =p | ama RR aa 

BR > ad e ps 7 | | japo laj oz" 
— 5: za EJ IEEE: SE 

= [0405 SPEND i 60 : Nm SE = LEŃ JAY anczno pA) EN ża GR GATA O 1— 

= + BE» REM DZE PW SREREĆ | 0/5 RARE PO waR) NSZZÓĆ 

| REP ZE Sam e R ZA RABA => ATE ŻAŁŁACA4 PA 
60|—-|23]| © 

5 [00 laika | Y t- mn | ; : Żak BE UE: | 

a i E 4 EZ : 1500 2>|, ARRZĄC | 4 
o R E< > Roa aĘ j Ą 

F4 35 A 250 Rami patos | 
30 sA >= 2 55 

= 25 4 > SĘ 
>= 20 EĆ) | 8-0 7.0 0 m2 j 

Kro D/M, 4 

> Ę 5. [ S25mm| p na ga Przedljw przeż dysze normale 
SA SE EP, ZET dlo rurociągów D 525,00, kdam 

> REŻ VB zs g Sa p BR > db różne cwineń od h:50 cb h:T0Orm sł w, i 
NE 20 YA ZÓ Z i Mieszanka gazu Ziermiego z powtelrzern w słos 11 | 

24 5 L) z * % Sęsłość wzgl gozu:Q7 temp przed dyszą 14:10 
ZEŃ 2 Leń ż, Śęsłość wzgl mes? .QÓ3 ashaós pzed dzą p:óWn Sie 

PR > awe W 4 0-290 8 7 m 5 7027 
„irala cśmerio w proceańh rózucy chneń_ M .z60 MPY/ain. 

R = Z 
RI > 5 

| md DE ik ZE 0. K AK 
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W sprawie oleju izolacyjnego 
W jednym z zeszytów „Przeglądu Elektro- 

technicznego” znajdujemy referat, oświetlający 
ze stanowiska konsumenta Sprawę produkcji 
i stosowania olejów transiormatorowych. Reierat 
ten zamieszczamy poniżej w dostownem 
brzmieniu, 

Znaczenie, jakie dla elektrotechniki wysokich 
napięć posiadają oleje izolacyjne, jest coraz więk- 
sze, wobec tego sprawa uregulowania drogą nor- 
malizacji olejów pod względem iakościowym 
1 gatunkowym oraz przepisowym słusznie jest 
traktowana jako zadanie, które w najbliższej 
przyszłości musi być ostatecznie rozwiązane. 

Na łamach polskich czasopism elektrotechnicz- 
nych kwestja ta, mojem zdaniem, nie znalazła 
dotychczas dostatecznego oświetlenia, głos za- 
bierali głównie chemicy (Dr. St. Namysłowski 
i Dr. St. Suknarowski). Elektrotechnicy, aczkol- 
wiek sprawa ta najbardziej ich obchodzi, znacz- 
nie mniej się wypowiadali, a poważny artykuł 
inż. T. Czaplickiego w zeszycie marcowym „,Prze- 
glądu Elektrotechnicznego* r. ub. daje jedynie 
przegląd prac, dotyczących olejów izolacyjnych 
na terenie międzynarodowym. Pozwalam sobie 
przeto zabrać głos w tej sprawie. 

Odpowiedniej jakości olej izolacyjny — to wa- 
runek podstawowy długotrwałej i niezawodnej 

pracy transformatora. Nic też dziwnego, że od- 
dawna starano się drogą przepisów ustalić wy- 
magania, których określenie, drogą prób, możli- 
wie dokładne, zapewniałoby wyniki, jakie można 
osiągnąć przez zastosowanie tego lub innego 
oleju. Trudność zadania polega między innemi na 
tem, że niesposób jest na podstawie jednej choćby 
bardzo wysokiej właściwości (np. neutralności 
pod względem kwasowym) sądzić o innych nie- 
mniej ważnych cechach. 

Dzięki temu ustalono szereg warunków, ja- 
kiemi są kwasowość, izolacyjność, punkt zapłonu, 
płynność, zawartość wody i zanieczyszczeń it.d. 

Szereg tych warunków, których liczba nor- 
malnie sięga dwunastu, dostatecznie wskazuje 
nietylko na wymagania, jakie są stawiane olejowi 
izolacyjnemu, lecz zarówno i na trudność ich 
ujęcia. W wyniku tego stanu rzeczy wymagania 
i płynące z nich przepisy, przyjęte iw różnych 
krajach, wykazują nieraz znaczne odchylenia. 
Jeżeli wreszcie uwzględnić, że metod badania jest 
wiele i że główną ich usterką jest często niezgo- 
dność wyników nawet dla tego samego oleju, 
to stąd wniosek, że nie mamy dostatecznie pew- 
nego sprawdzianu, z pomocą którego w dotych- 
czasowym stanie techniki i metod badania moż- 
naby ustalić liczby, charakteryzujące 'w sposób 
pewny wszystkie własności oleju. Weźmy np. 
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ciężkość właściwą, jedną z tych iwielkości, które 
łatwo i Ściśle dają się określić; otóż jedne prze- 
pisy stawiają jej granice dość wąskie, podczas 
gdy inne uważają ją za sprawę drugorzędną. 

Z drugiej zaś strony sprawa bardzo ważna, 
która coraz większego nabiera znaczenia, a okre- 
Śla się mianem starzenia się oleju, co pozostaje 
w związku ze smołowaniem i utlenianiem się iego, 
nastręcza wielkie trudności w przedstawieniu 
liczbowem, nasuwając zatem szereg wątpliwości. 

Jeżeli się zważy, że trudno jest odstąpić od 
którego z dziś przyjętych i ustalonych wymagań, 
jakie są stawiane olejom izolacyjnym, gdyż po- 

wstawały one nie odrazu, lecz w wyniku wielo- 
letnich badań, uwarunkowanych coraz wyższemi 
wymaganiami, stawianemi ze strony techniki 
wysokich napięć, — to uzasadnioną staje się 
dążność ze strony wytwórców tych olejów, od- 
biorców, jak również i komitetów normalizacyj- 
nych, aby drogą ograniczenia .klas i gatunków 
olejów izolacyjnych pochodzenia mineralnego do 
możliwie najmniejszej liczby, sprawę tak bardzo 
złożoną uprościć. i 

Temu poglądowi dał wyraz p. Dyrektor A. 
Fofiman w przedmowie do broszury Dr. St. Na- 
mystowskiego o olejach izolacyjnych, mówiąc: 
„Należy przeto dążyć do wprowadzenia w na- 
szych przepisach dwu rodzajów oleju, gdyż jest 
to zagadnienie z punktu widzenia naszej gospo- 
darki bardzo ważne. Ma on tu na myśli oleje 
dla urządzeń pracujących na 'wolnem powietrzu 
oraz dla ustawionych w pomieszczeniach zam- 
kniętych. Autor zaś wymienionej broszury uzu- 
pełnia tę myśl uwagą, że „każdy kraj powinien 
starać się o wprowadzenie przepisów, najbardziej 
mu odpowiadających. 

Pozostawiając narazie na boku sprawę usta- 
lania właściwości fizycznych i chemicznych oleju 
izolacyjnego jako podstaw kwalifikacyjnych, za- 
interesujemy się sprawą bliższego określenia, 
jakie oleje winny być przyjęte przez nasze prze- 
pisy normalizacyjne, stając na płaszczyźnie tak 
trainie przez cytowanych powyżej autorów za- 
iętej. 

Oleje izolacyjne poza podstawowemi właści- 
wościami, do jakich przedewszystkiem zaliczyć 
należy wysoką zdolność izolacyjną oraz możliwie 
największą neutralność w stosunku do tworzywa, 
używanego w -budowie transformatorów, winny 
posiadać również dużą odporność na utlenianie, 
które, jak jto już wyżej zaznaczyliśmy, jest rw pro- 
cesie starzenia się oleju czynnikiem decydują- 
cym. W oleju, który szybko utlenia się, powstają 
nowe produkty, tak zwane „produkty starzenia 
się', składające się zasadniczo z wolnych i zwią- 
zanych kwasów, i zachodzi rozszczepianie mniej 
odpornych węglowodorów, a olej staje się coraz 
ciemniejszy, często mętny, dochodzący wreszcie 
do barwy czarno-brunatnej, W małych ilościach, 
oglądany pod światło, słabo prześwietla ciemno- 
bronzową barwą. Jednocześnie (i to w stopniu 
tem wyższym, im olej staje się ciemniejszy), 
występuje w nim gąszcz prawie czarny, konsy- 
stencji, zbliżonej do smarów półstałych (towotu, 
wazeliny) oblepiający grubszemi, im niżej są po- 
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łożone, warstwami, części wewnętrzne transfor- 
matora, utrudniając lub zgoła wstrzymując cyr- 
kulację oleju, jaka się winna odbywać w kana- 
łach między poszczególnemi częściami uzwojeń. 
W wyniku wymiana ciepła, jaka ma zachodzić 
pomiędzy uzwojeniami a olejem, ulega tak znacz- 
nemu ograniczeniu, że trwałość izolacji uzwojeń 
dzięki miejscowym przegrzaniom pogarsza się do 
tego stopnia, że oczyszczenie uzwojeń i zamiana 
oleju stają się środkiem najczęściej spóźnionym. 
W niemniejszym stopniu groźne jest występujące 
równolegle obniżenie się wartości izolacyjnej tak 
zepsutego oleju wskutek powstawania kwasów, 
jak to wyżej wspomniano. Dwa te czynniki pro- 
wadzą iw sposób nieunikniony do zwarć w uzwo- 
jeniach, rujnując ostatecznie transformator. Za- 
bezpieczenia i różne systemy sygnalizacyjne 1aj- 
częściej zawiadamiają o niebezpiecznym stanie 
transformatora, gdy on stał się już mniej lub wię- 
cej groźnym iaktem. £ powiedzianego wynika, że 
starzenie się oleju pociąga za sobą poważne na- 
stiępstwa, a tam, gdzie drogą trwałej i umiejętnej 
kontroli nie dopuszcza się do wspomnianych wy- 
żej konsekwencyj, olej z konieczności musi być 
wymieniany i to oczywiście tem częściej, im 
większa jest jego skłonność do starzenia się. Po- 
ciąga to za sobą zwiększenie kosztów eksploata- 
cyjnych. Należy zatem dążyć do stosowania ta- 
kich olejów izolacyjnych, które są otrzymywane 
z rop, składających isię głównie z najbardziej od- 
pornych węglowodorów rzędów zamkniętych, 
czyli grupy metanowej. Te oleje, jako w wysokim 
stopniu wytrzymałe pod względem starzenia się, 
warunkują mniej częstą potrzebę wymiany, a za- 
tem zmniejszają wydatki na eksploatację. Oleje 
tego rodzaju są również odporniejsze na tworze- 
iie związków z metanami, co jest zrozumiałe, 
jeśli uwzględnić, że zjawisko starzenia zachodzi 
w nich znacznie powolniej, a 'co za tem idzie 
i znacznie powolniejsze jest również powstawa- 
nie kwasów, które głównie z metalami tworzą 
w transtormatorze niebezpieczne dla jego trwa- 
łości związki. 

Oleje te otrzymuje się z rop o podstawie para- 
finowej, która, jak to ogólnie wiadomo, na tere- 
nach naftowych Polski występuje w znacznie 
większych ilościach, niż ropa o podstawie nafte- 
nowej. Produkowanie olejów izolacyjnych z ropy 
parafinowej ma przeto doniosłe znaczenie gospo- 
darcze. Posiadają one, jak to już podkreślono, 
wysokie zalety w odporności na utlenianie się, 
lecz jednocześnie skutkiem zawartości parafiny 
krzepną w stosunkowo wyższych temperaturach, 
aniżeli oleje, zawierające głównie węglowodory 
nienasycone grupy naftenowej. Lekkie frakcie 
takich rop pozwalają otrzymać oleje o niskim 
punkcie krzepnięcia, lecz najczęściej ich odpor- 
ność chemiczna na reakcje, zachodzące w trans- 
formatorach, a przedewszystkiem utlenianie, na- 
ogół jest niższa od analogicznej właściwości ole- 
jów, otrzymanych z rop o podstawie parafinowei. 

Zachowanie się olejów parafinowych i nafte- 
nowych pod wpływem niskich temperatur jest 
niejednakowe, to zn., że pierwsze nietylko krzep- 
ną w wyższych temperaturach, lecz jednocześnie 
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zgęszczanie się ich pod wpływem 'zimna, zacho- 
dzi szybciej i jest bardziej nagłe, aniżeli ma to 
miejsce w olejach naftenowych. ' 

Krzywe, podane na rys. 1 (zapożyczone z dzie- 
ła Dr. Hansa Stagera, Elektrotechnische 
Isoliermaterialien) dostatecznie to charakteryzują. 
Krzywa kropkowana stanowi uzupełnienie, przed- 
stawiające „krzepnięcie olejów parafinowych, 
jakie otrzymuje się w produkcji krajowej. Oko- 
liczność szybkiego krzepnięcia przy stosunkowo 
wysokich temperaturach, właściwa olejowi pa- 
rafinowemu, nasuwa przypuszczenia odnośnie 
obaw miejscowego przegrzania w transformato- 
rze lub 'też częściowego rozkładu oleju. Cytowany 
wyżej autor podaje na podstawie skrupulatnych 
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badań, przeprowadzonych przez „Brown-Bo- 
veri*, wyniki scharakteryzowane krzywą, Uwi- 
docznioną na rys. 2, które dobitnie wykazują, że 
przypuszczenia te są nieuzasadnione. Krzywa 
przedstawia przebieg temperatury drutów oOpo- 
rowych elementu grzejnego, jaki , pogrążano 
w skrzyni transtormatorowej, zawierającej zmar- 
znięty przy 11”C olej parafinowy. Badany olei 
posiadał 'punkt zagęszczania przy plus 4 C. Ob- 
ciążenie oporów elementu grzejnego w opisanem 
doświadczeniu dobierano tak, że druty miały 
niezmiennie temperaturę wyższą o 60 € od 
temperatury otaczającego powietrza. Jak wynika 
z rys. 2, teraperatura w przeciągu około pięciu 
minut osiąga swe maksimum, t. j. 77 Ć, poczem 
bardzo szybko spada, utrzymując się nadal na 
tej wysokości. 

Z rop krajowych można otrzymywać dwa pod- 
stawowe gatunki olejów izolacyjnych. Oleje 
0 wyższym punkcie krzepnięcia, t. j. około —5 Ć, 
1 znacznej odporności na starzenie się, oraz oleje 
O niskim punkcie krzepnięcia, leżącym Średnio 
około —30?C, mniej w tym względzie odporne. 

Wypada jednocześnie zauważyć, że postępy, 
osiągnięte w ostatnich czasach przez rafinerje 
krajowe, spowodowały możność otrzymywania 
olejów, których jpunkt krzepnięcia leży niżej, niż 
to wskazaliśmy i obecnie oleje z ropy metanowej 
dają się otrzymać o punkcie krzepnięcia —10C, 
a pochodzące z ropy naftenowei nawet —55'C. 
W ten sposób oleje produkcji krajowej uległy, że 
się tak wyrazimy, „udoskonaleniu* i czynić mogą 
zadość daleko posuniętym wymaganiom. Chodzi 
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zatem o ustalenie, z punktu widzenia technicznego 
przedewszystkiem, skoro się ma możność doko- 
ywania wyboru w szerokich granicach, który 
z tych olejów imoże być proponowany, jako prze- 
pisowy i włączony do norm P. K.E.? 

Wobec zaznaczającej się w ostatnich czasach 
dążności do ustalenia jednego tylko oleju o niskim 
punkcie krzepnięcia, nasuwa się bardzo poważne 
pytanie, czy takie ujęcie odpowiada w zupełności 
naszym warunkom? Odpowiedź musi wypaść 
przecząco głównie z dwu względów. Jak to mó- 
wiliśmy uprzednio, większość rop polskich — to 
ropy o podstawie parafinowej, z których otrzy- 
mywanie olejów o krzepnięciu poniżej —10 C nie 
daje się osiągnąć. Drugi wzgląd, to fakt, który 
postaramy się uzasadnić, że niema podstaw tech- 
nicznych, aby dla wszystkich wypadków stawiać 
warunek niższego punktu krzepnięcia oleju. 

Jak wiadomo, transformatory ze względu na 
warunki pracy dzielimy na transformatory, pra- 
cujące na powietrzu i w pomieszczeniach zam- 
kniętych. Pierwsze, wystawione na bezpośrednie 
działanie atmosiery, poza pewnemi właŚciwo- 
Ściami konstrukcyjnemi, odpowiadającemi tym 
warunkom pracy, winny być napełniane olejem, 
niekrzepnącym w niskich temperaturach, jakie 
w naszym klimacie występują w okresie zimy. 
Sądzić należy, że przy uwzględnieniu najniższych 
temperatur, jakie zdarzają się w czasie ostrej 
zimy w najchłodniejszych połaciach naszego 
kraju, wystarczyłyby oleje o punkcie krzepnię- 
cia —30C. Inaczej rzecz się przedstawia dla 
transformatorów, ustawionych w pomieszczeniach 
zamkniętych, co do których, jak poucza doświad- 
czenie, nie zdarzają się temperatury, nawet przy 
braku ogrzewania pomieszczeń i w czasie przerw 
w pracy transformatorów, niższe, aniżeli oko- 
ło BD. 87 ą 

Bardzo surowa zima 1928/29 roku, w czasie 
której temperatury około —30' C nie należały do 
rzadkości, jest tem doświadczeniem, które znako- 
micie potwierdza nasze wywody odnośnie krzep- 
nięcia oleju w transformatorach, znajdujących się 
w pomieszczeniach zamkniętych. Wiele z nich 
napełnionych było olejem o wyższym punkcie 
krzepnięcia, a można stwierdzić na tej podstawie, 
że oleje tego gatunku w znacznych ilościach są 
sprzedawane i używane do napełniania transior- 
matorów, a jednocześnie wypadki zamarzania 
wyżej wymienionych instalacyi nie są znane, 
a o ile miaty miejsce, ani uszkodzeń, ani przerw 
w ruchu nie spowodowały. Widzimy, że obawy 
stąd płynące, a często wysuwane jako zarzut 
w stosowaniu olejów grupy metanowej o wyż- 
szym stopniu krzepnięcia, są płonne i mało uza- 
sadnione. Należy przytem uwzględnić, że w nie- 
jednym wypadku występowaty również oleje, 
których punkt krzepnięcia był powyżej zera. 

Aczkolwiek powietrzne stacie transformatoro- 
we są chętnie stosowane ze względu na korzyści, 
płynące z braku budynków, i niema żadnych 
powodów do przyjmowania, aby ich rozwój miał 
być ograniczony, (raczej przeciwnie), mimo to 
trudności, jakie nazbyt często powstają ze wzglę- 
du na warunki miejsca, nakazują sądzić, że stacje 
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transformatorowe, umieszczone w budynkach 
zamkniętych, nadal występować będą i, jak do- 
tychczas ma to miejsce, mogą liczebnie przewa- 
żać. Liczyć się zatem wypada, że dwie te grupy 
transformatorów, t. j. powietrznych oraz prze- 
znaczonych do pomieszczeń zamkniętych, 'w przy- 
szłości zawsze będą występowały. A ponieważ 
warunki pracy dla jednych i drugich są zasadniczo 
pod względem temperatury odmienne, niema do- 
statecznych podstaw, aby dla tych różnych wa- 
runków , stosować jeden tylko gatunek oleju 
o znacznie niższym punkcie krzepnięcia, aniżeli 
to jest rzeczywiście niezbędne. Do transformato- 
rów wewnętrznych zaliczyć należy jeszcze trans- 
iormatory kopalniane, pracujące pod ziemią, gdzie 
Średnie temperatury otaczającego powietrza leżą 
około r8'C. Zalecanie i utrzymanie dla licznej 
rzeszy tych oraz wewnętrznych transformatorów 
oleju o punkcie krzepnięcia znacznie niższym, 
niż tego istotnie warunki wymagają, przeczyłoby 
podstawowej zasadzie racjonalnej gospodarki — 
czynnika, który w żadnym razie, a szczególniej 
w naszych warunkach zaniedbywany być nie po- 
winien. Wypływa to z okoliczności, że oleje z ro- 
py metanowej są tańsze od olejów, otrzymywa- 
nych z ropy naftenowej, przyczem pierwsze, jak 
to już podkreśliliśmy, jako odporniejsze w sta- 
rzeniu się, a przeto dłużej spełniające swe zada- 
nie, w ostatecznym wyniku w eksploatacji wy- 
padają taniej. 

Pierwszorzędnego znaczenia jest kwestja bez- 
pieczeństwa transformatora w zrozumieniu pew- 
ności jego pracy zależnie od wartości oleju, ia- 
kim dla izolowania i chłodzenia został napełniony. 
Zachodzi przeto pytanie, czy wyższy punkt krzep- 
nięcia, np. 5' C, dość powszechny dla olejów gru- 
py metanowej, nie jednoczy się z innemi jego 
właściwościami w zrozumieniu ujemnem? Jak 
wynika z zestawienia kilku olejów, najczęściej: 
u nas 'w handlu spotykanych, a podanych w niżej 
zamieszczonej tablicy (liczby zaczerpnięte z ofert 
firm, dostarczających oleje), podstawowe wyma- 
gania są spełniane i główna różnica sprowadza 
się do różnic punktu krzepnięcia. 

Firma Marka Ciężar Lepkość Punkt 
gatunk. zapłonu 

Karpaty Galkar 890 4—6/20 160—-175 
143 905 

Polmin Izol 892 4,5 145 
V"O-G. Transform. 889 4,6 172 

Oil A. 
vo U. OJEEB: 894 2,5—3,0 145 

2069 

Czy nie zachodzą wreszcie jakieś inne okolicz- 
ności, skłaniające do stosowania jednego tylko 
oleju i to wyłącznie o niskim punkcie krzepnięcia ? 
Z punktu widzenia technicznego odpowiedź wy- 
pada nietylko przecząco, lecz nakazuje stosować 
olej dla danego celu najodpowiedniejszy. Dawało 
się słyszeć zarzuty, że ustalenie dwu grup ole- 
jów może być niewygodne, że nie jest wykiu- 
czone tworzenie mieszanin dwu różnych olejów 

Zeszyt 22 

wskutek nieświadomości lub też omyłek. Zarzu- 
tów takich nie można uznać za poważne. Wia- 
domo bowiem, że szkodliwe jest nietylko miesza- 
nie dwu różnych gatunków o niejednakowych 
punktach krzepnięcia, lecz nawet mieszaniny ble- 
jów, należących do jednej grupy, dają ujemny 
wynik w sensie pogorszenia własności, wyraża- 
jących się głównie zmniejszeniem odporności 
mieszaniny na wpływy destrukcyjne. Z tego 
punktu widzenia transformator, napełniony ole- 
jem niewiadomego gatunku, w razie potrzeby nie 
powinien być w żadnym razie dopełniany olejem 
innym, a b. jest wskazane, by olej całkowicie 
uległ zmianie. Odbiorcy, a więc głównie elek- 
trownie, które ze względów na trwałość swych 
urządzeń i pewność ruchu muszą zwracać dosta- 
teczną uwagę na prawidłowe zastosowanie ole- 
jów, bez trudu zdołają stworzyć takie warunki, 
aby personel wykonawczy karygodnych błę- 
dów, w sensie mieszania różnych gatunków ole- 
jów, nie czynił. A wypadki, gdzie w grę wcho- 
dzić może gruba nieświadomość lub celowa zło- 
Śliwość, nie mogą w tym względzie stanowić 
dostatecznego powodu dla normalizacji olejów 
w jednym tylko kierunku. Można byłoby przy- 
toczyć wiele przykładów, których nikt nie kwe- 
stjonuje, a uzyskały one aprobatę komitetów 
normalizacyjnych, choćby sprawa napięć i odpo- 
wiednich do nich żarówek i t. mp. 

Aczkolwiek wychodzi to poza ramy niniejsze- 
go artykułu, warto zauważyć, że sprawy cha- 
rakteru ogólnego, jak możności eksportowe, 
produkcyjne i t. p. w niczem nie doznają 
uszczerbku, gdy ustalone zostaną dwa gatunki 
olejów izolacyjnych: o wyższym i niższym 
punkcie krzepnięcia. Dwa te gatunki odpowiadać 
będą zarówno producentom, bo dotychczas je 
wytwarzają bez trudności, jak i odbiorcom, gdyż 
niesłusznem byłoby od nich wymagać, aby w wy- 
padkach, gdy tego potrzeba nie zachodzi, li tylko 
dla idei jednolitości stosować mieli oleje droż- 
sze, a zarazem mniej trwałe. Odpowiadać to bę- 
dzie wreszcie wytwórniom transformatorów. 
Staje się więc słusznem, aby producenci olejów 

Punkt Liczba Liczba Wytrzyma- 
krzepnięcia terowa zesmalania łość V/em 

— 50 st. 0,05 0,10% 100.000 
0,08 

— 30 st. — 0,1% 80.000 
RSE — — *) 55.000 

— 40 st. — = *) 55.000 

mineralnych, główni ich odbiorcy — elektrownie 
oraz wytwórcy transformatorów uzgodnili swe 
stanowiska w tej sprawie i ostatecznie wypowie- 
dzieli się za wprowadzeniem do norm dwu olejów 
transformatorowych: 

1) oleju o punkcie krzepnięcia —5" C, prze- 
znaczonego dla transformatorów w pomieszcze- 
niach zamkniętych, oraz 

Aj 
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2) oleju o punkcie krzepnięcia —30 C dla 
transformatorów, ustawionych na wolnem po- 
wietrzu. Ten olej również stosowany być inoże 
do wyłączników olejowych, pracujących na po- 
wietrzu. 

Wreszcie wspomnimy w zakończeniu, Że żi 
strony polskiej do międzynarodowej komisji ole- 
jów izolacyjnych został w swcim czasie zgio- 
szony wniosek, wypowiadający się za utrzyma- 
niem dwu typów olejów, a w 1227 r. na konfe- 
rencję Wielkich Sieci zgłoszono referat podob- 
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nież sprawę ujmujący. Ponieważ sprawa ta do- 
tychczas ostatecznie rozstrzygnięta nie została, 
a z drugiej strony na gruncie międzynarodowym 
wysuwana jest na picrwszy plan ważna kwestia 
trwalości olejów izolacyjnych, to słusznem jest 
uważać, że Polska nazewnątrz nic ma powodów 
do zmiany zajętego stanowiska, gdyż zaintere- 
sowana jest również w dużym stopniu produ- 
kowaniem oiejów trwalszych (metanowych), co, 
jak staraliśmy się wykazać, najzupełniej odpo- 
wiada potrzebom i warunkom wewnętrznym. 

Sprawa wprowadzenia przymusu cecho- 
wania 

Do początku bieżącego roku stosowane były 
do pomiarów ilości gazu ziemnego niemal wy- 
łącznie rurki spiętrzające. Wobec stwierdzenia 
poważnych odchyleń i błędów, jakie daje ta me- 
toda, zwrócono uwagę na inne sposoby, a Spe- 
cjalnie na metodę pomiaru gazu zapomocą dysz 
i kryz. Wyłoniona przez III. Zjazd Naftowy Ko- 
misja dla spraw mierzenia gazu ziemnego, zba- 
dawszy wszechstronnie powyższe zagadnienie, 
uznała metodę zwężenia przekroju za najbardziej 
odpowiednią do mierzenia ilości gazu. Stanowi- 
sko Komisji potwierdzone zostało rozporządze- 
niem Wyższego Urzędu Górniczego w Krako- 
wie (z dnia 27 stycznia 1931 r.), które uznaje 
metodę zwężenia przekroju za pomocą zwężek 
jako zasadniczą metodę pomiaru gazu. Rówio- 
cześnie opracowała wspomniana Komisja normy 
dla zwężek, które w październiku b. r. wydane 
zostały drukiem jako „Normy mierzenia pcze- 
pływu gazu ziemnego za pomocą dysz i kryz'''). 
Normy te zalecone zostały przez Wyższy Urząd 
Górniczy w Krakowie do stosowania przy wY- 
konywaniu pomiarów gazu ziemnego. 

Przeznaczone do pomiaru gazu ziemnego 
zwężki nie podlegają przymusowi legalizacii. 
Ostatnio interesować się zaczął sprawą stoso- 
wania zwężek Okręgowy Urząd Miar we Lwo- 
wie j przygotował projekt przymusowej ich le- 
galizacji. Dlatego też Stowarzyszenie Polskich 
Inżynierów Przemysłu Naftowego zajęło się tą 
Sprawą, i zwołało w maju b. r. konierencję, na 
której omówione zostało w zarysach zagadnienie 
przymusowego cechowania dysz i kryz; na kon- 
ierencji tej wyłoniono specjalną Komisję dla 
Szczegółowego rozpatrzenia powyższej Sprawy. 
Komisja odbyła kilka posiedzeń, na których roz- 
patrzono szczegółowo wszystkie dodatnie it uje- 
mne strony zamierzonego zarządzenia. Na pod- 
stawie przeprowadzonej dyskusji i wyłonionych 

') Normy te są do nabycia w Krajowem Towarzy- 
stwie Naftowem we Lwowie i w Stowarzyszeniu Pol- 
Skich Inżynierów P. N. w Borysławiu, w cenie 3 zł. 
za egzemplarz. 

ZWĘŻEeK 

wniosków wydało Stowarzyszenie następującą 
opinię w sprawie projektu przepisów o obowiąz- 
ku legalizacji dysz i kryz (zwężek), służących do 
pomiaru ilości gazu ziemnego: 

„Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Prze- 
mysiu Naftowego w Borysławiu, rozpatrzywszy 
z technicznego punktu widzenia kwestię celowo- 
Ści, oraz korzyści, względnie skutki ujemne wpro- 
wadzenia przymusu urzędowego cechowa- 
nia (sprawdzania, legalizacji) zwężek, t. i. dysz 
i kryz pomiarowych dla gazu ziemnego, wyDO- 
wiada się na podstawie orzeczenia Komisji Ga- 
zowej, w składzie: inż. M. Karpiński (przew.), 
inż. W. Kamiński, inż. M. Kocko, inż. A. Landes, 
inż, 1. Piątkiewicz, inż. 1. Pituła, inż. S. Psarski, 
inż. l. Reguła, inż. J. Rybicki, inż. J. Wojnar, 
inż. M. Sierosławski, przeciw wprowadzeniu 
w życie tego przymusu, jako niecelowego i nie- 
pożądanego, a opinię tę uzasadnia w następuiją- 
cy sposób: 

[. Na pomiar obiętości czystego gazu ziem. 
nego zwężeniem przekroju (zwężka) składa 
się pomiar strat ciśnienia wywołanych zwę- 
żeniem, pomiar gęstości medjum, tempera- 
tury, ciśnienia statycznego i barometrycz- 
nego, zawartości CO», powietrza i azotu, 
oraz stopnia wilgotności medjum, kontrola 
szczelności urządzenia pomiarowego i prze- 
wodów, i t. d. Otrzymanie w wyniku tego 
pomiaru objętości czystego gazu ziemnego, 
przechodzącego przez zwężkę, sprawdzoną 
i zamontowaną w sposób bezwzględnie pra- 
widłowy, wymaga w całem tego słowa zna- 
czeniu fachowo przygotowanej siły, zdolnej 
nie tylko do wykonania pomiaru, ale i skon- 
trolowania wszelkich przy pomiarze stoso- 
wanych aparatów i urządzeń. Aparaty zna- 
ne i dotychczas stosowane, a służące do re- 
jestracji względnie pomiaru wyżej podanych 
wielkości i danych, koniecznych do oblicze- 
nia objętości czystego gazu, oraz same me- 
tody pomiaru tych wielkości, wykazują błę- 
dy kilka a nawet kilkanaście razy większe 
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(np. pomiar procentowej ilości czystego ga- 
zu w przepływającem medjum, lub średni 
ciężar gatunkowy medjum), jak błąd popeł- 
niony dyszą, którei spółczynnik określono 
przy pomocy tak mało precyzyjnego przy- 
rządu, jak sprawdzony przymiar. 

II. Dysze i kryzy (zwężki), wykonane we- 
dług norm, pozwalają na określenie spół- 
czynnika przepływu na podstawie obliczenia 
w sposób zupełnie dokładny i bez żadnych 
trudności. Badania H. Richtera, ogłoszone 
w czasopiśmie „Forschung auf dem Giebiete 
des Ingenieurwesens* x(t. 2, Nr. 11 z listopa- 
da 1931 r.) wskazują, że nawet duża zmiana 
krzywizny przelotu dyszy wpływa w ma- 
łym stopniu na spółczynnik przepływu, jeżeli 
zachowana została ' ciągłość krzywizny 
i gładkość jej powierzchni. Nawet w Niem- 
czech, gdzie ustawa pod względem lezali- 
zacji wszelkich mierników jest bardzo ry- 
gorystyczna, dysze i kryzy nie podlegają 
przymusowi legalizacji (przez oficjalny 
Urząd Miar). 

III. Legalizacji podlegać ma według pro- 
jektu jedynie samo narzędzie miernicze 
(zwężka), nie podlegałby natomiast cecho- 
waniu odcinek pomiarowy, którego dobór 
i odpowiednie zamontowanie wpływa znacz- 
nie na rzetelność pomiaru. Żle wmontowana 
lub nieodpowiednio dobrana zwężka dawać 
będzie, mimo urzędowej cechy, wyniki fał- 
szywe. 

IV. Czasu trwania cechy nie da się na 
razie określić wobec braku w tym kierunku 
wystarczających doświadczeń. Jak z jednej 
strony ważność cechy zwężki nieuszkodzo- 
nej, czyli takiej, której kształt geometryczny 
nie uległ zmianie, jest trwałą i powtórne iej 
cechowanie jest niecelowe, tak z drugiej stro- 
ny uszkodzenie zwężenia powoduje zmianę 
jej spółczynnika ji konieczność jej matych- 
miastowej wymiany. 

V. Przymus cechowania wszystkich zwę- 
żek naraziłby przemysł naftowy na znaczne 
koszty bez żadnych : dla niego korzyści, 
a przy konieczności stosowania aparatów 
rejestracyjnych uniemożliwiłby eksploatację 
objektów o nieznacznej produkcji, których 
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np. w Zagłębiu borysławskiem, mamy znacz- 
ną i stale powiększającą się ilość. 

Wypowiadając się zdecydowanie przeciwko 
przymusowi legalizacji wszystkich zwężek, słu- 
żących do pomiaru gazu ziemnego, z przyczyn 
wyżej podanych, — nie negujemy potrzeby dzia- 
łalności instytucji względnie urzędu, któryby na 
życzenia jednej ze stron, zainteresowanych 
w obrocie gazem ziemnym, sprawdzał nadesłane 
zwężki, a nawet całe sporne urządzenie pomia- 
rowe. 

Stosowanie liberalizmu w sprawdzaniu zwę- 
żek — jak to dotychczas ma miejsce — i pozo- 
stawienie stronie zainteresowanej, posiadającej 
dostatecznie fachowo : przygotowane siły dla 
przeprowadzania pomiarów, decyzji czy i kie- 
dy winna oddać do sprawdzenia zwężkę, czy to 
do instytucji rządowej czy też innej upoważnio- 
nej do tego — umożliwi zastosowanie zwężki, ja- 
ko dziś najodpowiedniejszego urządzenia pomia- 
rowego, wszędzie tam, gdzie praktycznie się 
ona nadaje. Trudności, na jakie napotyka wpro- 
wadzenie zwężenia przekroju jako urządzenia 
pomiarowego we wszystkich prawie przedsię- 
biorstwach naftowych, nawet w obecnych wa- 
runkach, t. i. bez kosztów dodatkowych, zwią- 
zanych z okresowem sprawdzaniem ich, a tylko 
w związku z dużemi kosztami samego wykona- 
nia tak zwężek, jak i odcinków pomiarowych, 
dowodzi niezbicie, że ewentualne wprowadzenie 
przymusu legalizacji tych urządzeń, a co zatem 
idzie, zwiększenie istniejących kosztów, nie tyl- 
ko nie przyczyni się do wprowadzenia zwężek 
jako narzędzia mierniczego, ale przeciwnie, 
w wysokim stopniu wprowadzenie ich opóźni, 
a może nawet zupełnie uniemożliwi. 

Przeciwko przymusowi legalizacji zwężek 
przemawia również fakt, że cały obrót gazem 
ziemnym w ilościach, które mogą być mierzone 
zwężką, odbywa się pomiędzy przedsiębiorstwa- 
mi przemysłowemi jako kontrahentami, z których 
każde ma swych fachowo przygotowanych za- 
stępców, kontrolujących obliczenie oraz całe 
urządzenie pomiarowe, które zatem osądzić mo- 
gą zawsze czy w danym wypadku zachodzi po- 
trzeba sprawdzenia narzędzia mierniczego przez 
urząd czy instytucję, upoważnioną do legali- 
zacji. 

A 

jA 
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DZIAŁ GOSPODARCZY 

-Hiandel naftowy w Polsce 

W ostatnich czasach pojawiają się coraz. czę- 
Ściej na łamach prasy artykuły polemiczne na te- 
mat „bezwzględnego rugowania* z handlu pro- 
duktami naftowemi tzw. handlarzy hurtowników, 
którzy w tej dziedzinie pracują od szeregu lat i 
„prowadzą interes ten jeszcze po swoim o©jcu 
czy dziadku'. Głosy, podnoszące się w obronie 
tej gałęzi handlu, właśnie w ichwili największego 
przesilenia gospodarczego, nabierają szczególnej 
wagi teraz, kiedy konieczność stosowania ra- 
cionalizacji w przemyśle naftowym doprowadza 
do reorganizacji całego przemysłu, a także do- 
tychczasowego kartelu. 

Chcąc ułatwić zrozumienie tego bądź co bądź 
zawiłego zagadnienia, i znaleść odpowiedź na 
pytanie, czy, i o ile organizacja kartelowa wpły- 
nęła już i konsekwentnie 'zdążać zamierza do 
wyniszczenia wzgl. zubożenia handlarzy nafto- 
wych w Polsce, a zarazem dać możliwie dokład- 
ny obraz rozwoju handlu naftowego u nas. — 
musimy cofnąć się do czasów przedwojennych, 
kiedy poszczególne dzielnice ziem polskich wcho- 
dziły w skład trzech państw zaborczych, różniąc 
się od siebie pod każdym względem, jeśli chodzi 
o naftę, t. zn. jej wydobywanie, a w konsekwen- 
cji i handel tym artykułem. 

Zależnie od tego, czy dana dzielnica zaopatry- 
wana była w produkty naftowe krajowe, czy im- 
portowane kształtuje się rozwój handlu naftowe- 
go w różny sposób. 

W Małopolsce, od zaczątku handlu temi pro- 
duktami nie wytworzył się nigdy typ handlarza- 
hurtownika, któryby trudnił się odsprzedażą na- 
prawdę hurtową. Ze względu na korzystne geo- 
graficzne rozmieszczenie rafineryj na całem pra- 
wie terytorjum Małopolski, handlarze ci, dla bra- 
ku miejscowych organizacyj sprzedażnych firm 
naftowo-producenckich, utrzymywali bezpośred- 
ni kontakt z rafinerjami, zakupując w nich po kil- 
ka beczek przeważnie nafty, rzadziej benzyny. 
Dzięki korzystnemu rozmieszczeniu rafineryj, ca- 
ły niemal zabór austrjacki odbierał naftę w mie- 
wielkich partiach, przeważnie po kilka lub kilka- 
naście beczek, przyczem często odbierano towar 
furmankami, rozsprzedając większą część tegoż 
po drodze. Skutkiem takiej manipulacji, kupcy 
nie odczuwali nigdy potrzeby urządzania skła- 

ów czy też rozlewni, tembardziej, że prawie ca- 
tą ilość dowiezionej nafty rozsprzedawali wyłącz- 
nie litrowo przez sklepy spożywcze, które byty 
istotnym składnikiem ich systemu sprzedaży. 
Prawie każdy z tych odbiorców traktował han- 
del naftą jako interes uboczny, i prowadził go 
przeważnie tylko celem utrzymania swojej kli- 
jenteli, której dostarczał 'w pierwszym rzędzie 
artykułów spożywczych i codziennego użytku, 
albo używał mafty do handlu wymiennego za pro- 
dukty rolne, będące przedmiotem dalszej od- 

sprzedaży. Stan ten utrzymał się z bardzo ma- 
łemi wyjątkami do dzisiaj. Nieliczni tylko han- 
dlarze, i to prawie wyłącznie w większych o- 
środkach zbytu, i bardziej od rafineryj oddaleni, 
zmieniali dotychczasowy system handlu w kie- 
runku powiększania urządzeń i obrotów o cha- 
rakterze hurtowym. 

W b. Kongresówce kształtuje się handel pro- 
duktami naftowemi w czasie przedwojennym zu- 
peinie odmiennie. Znaną jest rzeczą, że rosyjski 
przemysł naftowy reprezentował poważną pro- 
dukcię, co nie pozostawało bez znacznego wpiy- 
wu na obrót sprzedażny produktami naftowemi 
w Kongresówce. Położenie zagłębia naftowego 
w iBaku, które zaopatrywało zabór rosyjski w 
naftę, wymagało ze względu na znaczne odda- 
lenie swoje i niejednokrotnie ciężkie warunki re- 
gularnego dowozu, zwłaszcza porą zimową, go- 
spodarki planowej, związanej z inwestycją po- 
ważnych kapitałów, jak też sprawnej organiza- 
cji i sprężystości w prowadzeniu handlu produkta- 
mi naftowemi. Pomijając najrozmaitsze obostrze- 
nia, czy utrudnienia, jakie ówczesne władze 
stosowały przy wydawaniu patentów, upoważ- 
niających do prowadzenia handlu hurtowego, — 
pozwolić sobie mogły mna działalność w tej ga- 
tęzi przemysłu jedynie jednostki silne finansowo, 
a więc albo same firmy rafineryjne, albo specjal- 
nie powołane do tego celu spółki akcyjne, o du- 
żym kapitale zakładowym i zaopatrzone w od- 
powiednio wysoki kapitał obrotowy. Skutkiem 
trudności komunikacyjnych, iak też bardzo 
znacznego oddalenia od zagłębia naftowego, nie 
ograniczał się handel hurtowy do odbioru iwa- 
gonowego, i był nie jednokrotnie zmuszony do 
odbierania i dłuższego magazynowania po kilka- 
dziesiąt, a nawet kilkaset «wagonów nafty. To- 
war ten sprowadzany był do składów central- 
nych, i magazynowany w wielkich zbiornikach, 
a stąd dopiero rozprowadzano go jna składy 
mniejsze do dalszej dystrybucji. le mniejsze skia- 
dy, które miały za zadanie dalszy zbyt nafty, 
pozostawały przeważnie w rękach tych samych 
właścicieli, do których należały wielkie instala- 
cje, i prowadzone były we własnym zarządzie 
lub przez poddzierżawców. Zdarzało się jednak, 
że w pewnych rejonach rozsprzedażą detaliczną 
zajmowali się kupcy, urządzeni specjalnie ao 
sprzedaży cząstkowej. W szeregu miast ii miaste- 
czek prowincjonalnych powstawały w ten spo- 
sób składy naftowe, wyposażone w zbiorniki 
i rozlewnie mniej lub więcej nowoczesne, a za- 
leżnie od pojemności rynku wytwarza się w tych 
ośrodkach odsprzedawca-hurtownik. Zbywa on 
naitę wprawdzie nie wagonowo, jednak w każ- 
dym razie dokonuje transakcyj po kilka, a cza- 
sem kilkanaście beczek, zależnie od wielkości 
i uprzemysłowienia powiatu, jak też technicz- 
nych imożliwości dostawy i magazynażu. 
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Z chwilą powstania państwa polskiego zmie- 
nia się zasadniczo nakreślona sytuacja. Agendy 
danych firm rafineryinych, jak też wspomnianych 
wyżej wielkich handlowych spółek akcyjnych 
obejmują małopolskie przedsiębiorstwa rafine- 
ryjne. Właściwi handlarze - hurtownicy, których 
jak wspomnieliśmy, było bardzo nie wiele, u- 
trzymują się, a nawet częściowo rozwijają swoje 
organizacje sprzedażne, dzięki niewielkiej już 
teraz odlegiości od zagiębia naftowego, i dzia- 
łają jużto jako handlarze samodzielni, jużto jako 
komisanci dużych firm lub organizacyj nafto- 

wych. | | Bliskość rafineryj i możliwość prowadzenia 
handlu naftowego w nowych warunkach i przy 
użyciu mniejszych kapitałów obrotowych, wy- 
twarza wielokrotnie z dotychczasowego han- 
dlarza - detalisty, typ handlarza - hurtownika, 
który, zatrzymując dotychczasową swoją sprze- 
daż beczkową, czy nawet kilogramową, zaczyna 
trudnić się odsprzedażą coraz większych partyj 
towaru do dalszych powiatów. Hurtowników 
takich jest ciągle niewielu, a kupiecką działalność 
swoją ograniczają, jeśli chodzi o produkty naf- 
towe, wyłącznie ido naity Świetlnej, iako arty- 
kułu pierwszej potrzeby, a tem samem najłatwiej 
zbywanego. Podkreślić należy, że zużycie ben- 
zyny i olejów było w tym czasie stosunkowo 
nieznaczne. Wprawdzie w kilku ośrodkach prze- 
mysiowych, jak n. p. łódzkim, lub białostockim 
konsumcja benzyny, oraz ołejów maszynowyci 
i wrzecionowych, była wcale poważna, jednak 
zapotrzebowanie to pokrywał konsument prze- 
ważnie bezpośrednio u producentów. | 

W poznańskiem, jak też na Górnym Śląsku, sy- 
tuacja na rynku naftowym różni się znacznie i 
zasadniczo od dwu pozostałych zaborów. Nie 
posiadając własnych terenów naftowych, zinu- 
szone były Niemcy do sprowadzania gotowych 
produktów naftowych z zagranicy. Z natury rze- 
czy handlem temi produktami zająć się mogiły 
jedynie firmy zdolne do importu, doprowadzające 
większe 'partje towaru |do kraju i sprzedające go 
następnie detalicznie, przez własne organizacje 
sprzedażne. Jakkolwiek sprzedaż drobnicowa za- 
pewniała sprzedawcom znaczne korzyści, akcji 
tej podjąć się mogły iedynie firmy o poważnyin 
kapitale obrotowym, a więc w pierwszym rzę- 
dzie Światowe firmy rafineryjne, reprezentowa- 
ne przez wiasne organizacje krajowe. 

Jak z tego wynika w dzielnicy tej nie istniało 
wcale zagadnienie samoistnego handlu hurtowe- 
g0 produktami naftowemi, natomiast rozsprze- 
daż drobnicowa zorganizowana tam została dro- 
gą zorganizowania kosztownych urządzeń roz- 
wózkowych. 

Wypada mi tu skreślić, chociaż w paru sło- 
wach, zadanie i wygląd organizacji sprzedaży 
rozwózkowej, która szczególnie dla społeczeń- 
stwa w Małopolsce, jako dotychczas nieznana, 
będzie z pewnością bardzo ciekawa. Firmy naf- 
towo - rafineryjne budują własnym kosztem 
w szeregu miejscowości składy naftowe, skła- 
dające się z kilku lub conajmniej jednego dużego 
zbiornika (12—-20.000 litrów pojemności) i zawie- 
rają na dany okręg umowy zastępczo-komisowe 
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o wyłącznie detaliczną sprzedaż nafty. Odnośny 
rozwoziciel-komisant, którym może być miejsco- 
wy poważniejszy kupiec lub spedytor (w mia- 
stach, gdzie dana firma posiada normalny skład, 
nozwózka prowadzona jest we własnym zarzą- 
dzie), otrzymuje w zarząd inwentarz, składający 
się z potrzebnej ilości beczek żelaznych, jednego 
lub kilku beczkowozów, (obecnie zastępowanych 
samochodami) oraz szereg zbiorniczków różrzej 
wielkości. Zbiorniczki te, zależnie od miejsca 
sprzedaży nafty, czy też innych okoliczności, zo- 
stają ulokowane bezpiatnie w piwnicach lub skle- 
pach sprzedawców-detalistów. Mają one wygląd 
beczki żelaznej, opatrzonej dwoma otworami. Je" 
den z tych otworów, niejednokrotnie opatrzony 
zamkiem lub kłódką (klucz w tym wypadku 
znajduje się stale u konduktora beczkowozu) — 
siuży do napełniania zbiornika, drugi zaś połą- 
czony zostaje z miarą szkianą, ocechowaną i po- 
zostającą pod kontrolą Urzędu Miar. Przez tło- 
czenie pompką ssąco-tłoczącą zostaje płyn prze- 
pompowany do tejże miary, i stąd dopiero przez 
odkręcenie kurka, przelewany do naczynia kon- 
sumenta. Sprzedaż zbiorniczkowa jest dla od- 
sprzedawcy o tyle praktyczna, że nie potrzebuje 
on starać się o dostawę nafty, a dostarczany mu 
automatycznie produkt sprzedaje ze zbiornicz- 
ków bez rozlewania, a temsamem bez strat i bez 
zanieczyszczenia, czy zawaniania zapachem naf- 
ty innych posiadanych do sprzedaży towarów, 
co ma często miejsce przy innego rodzaju mani- 
pulacji sprzedażnej tym produktem. Przez Sto- 
sowanie tego rodzaju sprzedaży, firmy naftowe 
utrzymywały i utrzymują nadal kontakt tylko ze 
sklepikarzami, którym nafta dostarczana jest 
jednorazowo po kilkadziesiąt litrów. Stąd też 
w tej części kraju nie mamy do chwili powsta- 
nia państwa polskiego typu handlarza-pośrednika 
pomiędzy producentem a «detalistą, jak to miało 
miejsce np. w Małopolsce. . 

Że względu na znaczne uprzemysłowienie tej 
dzielnicy, coraz silniejszy rozwija się tam handel 
benzyną i olejami smarowemi. Z powodu znacz- 
nej różnorodności zarówno gatunków, jak i cen 
olejów smarowych, jak też specjalnego rodzaju 
pracujących tam samodzielnych kupców podróżu- 
jących, — których nie należy identyfikować ze 
znanymi nam agentami firm, dokonującymi sprze- 
daży na rachunek, ryzyko i w imieniu swych zle- 
ceniodawców, — wytwarza się tu z czasem ro- 
dzaj kupców roszczących sobie pretensje do mia- 
na „handlarza-hurtownika*. 

laki mniej więcej stan rzeczy obserwujemy 
w poszczególnych zaborach do roku 1918. Sto- 
sunki w handlu naftowym ulegają naturalnie za- 
sadniczym zmianom z chwilą powstania Państwa 
Polskiego, tworzy się bowiem nowy, zamknięty 
i samodzielny obszar celny, oparty, ieśli chodzi 
o naitę, wyłącznie o produkcję małopolską, nie 
zupełnie jeszcze przygotowaną do obięcia no- 
wego rynku zbytu, i nieprzystosowaną do nowych 
warunków pracy. W tym właśnie okresie za- 
Kłócony został normalny rozwój handlu nafto- 
wego wprowadzeniem ŚśŚcisiej „reglamentacji” 
i nałożeniem cen maksymalnych na produkty naf- 
towe. Za pośrednictwem specjalnie utworzonego 
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biura rozdzielczego, otrzymywały wówczas ra- 
finerie kontyngenty, określające ilość produktów 
naftowych, jaką każdy zakład musiał 'w danym 
miesiącu wyekspedjować na rynek krajowy, po 
cenach niezwykle niskich i zgóry określonych. 
Ponieważ ceny te nie odpowiadały normalnej 
kalkulacji kosztów przeróbki ropy, przeto rafi- 
nerje ograniczyły ekspedycję produktów. naito- 
wych na rynek krajowy do wysokości narzuco- 
nych kontyngentów, i lokowały całą nadwyżkę 
produkcji w eksporcie, gdzie otrzymywano ceny 
znacznie korzystniejsze. Otóż w tym czasie kup- 
cy naftowi zasypywali rafinerje zamówieniami, 
starając się wszelkiemi sposobami o uzyskanie 
jak największej ilości nafty. Nie można pominąć 
milczeniem, że dziaty się przytem w rafinerjach 
nadużycia ze strony ekspedjentów, iwydających 
większe ilości produktów jednym handlarzom 
ze szkodą drugich, nafta bowiem sprzedawana 
była iw detalu tylko w bardzo małym odsetku 
po cenach ustalonych, podczas gdy 'większa iej 
część szła na „pasek* po cenach znacznie wyżź- 
szych. Tak więc, wprowadzenie cen maksymal- 
nych iodbiło się niekorzystnie na kieszeni konsu- 
menta i sprowadziło wielu kupców na drogę na- 
dużyć 'i kombinacyj spekulacyjnych, które 
w okresie późniejszej normalnej koniunktury 
spowodowały bankructwo twielu takich handla- 
rzy. Interesy te, jakkolwiek tylko chwilowe, da- 
ły ' jednak licznej rzeszy matych : handlarzy 
asumpt do zapoczątkowania handlu hurtowego, 
o którym wspomnimy jeszcze poniżej. 

Zaznaczyliśmy już, że poszczególne przedsię- 
biorstwa rafineryjne przeimują stopniowo orga- 
nizacje sprzedażne siostrzanych firm 'w Poznań- 
skiem i b. Kongresówce, nie zmieniając zazwy- 
czaj prowadzonej przez nie polityki handlowei. 
Większość firm, nie posiadająca (dotychczas 
własnych organizacyj detalicznych, rozpoczyna 
tymczasem intensywną rozbudowę placówek 
sprzedażnych, zwłaszcza iw większych ośrod- 
kach zbytu, wyposażając je w nowoczesne urzą- 
dzenia, tabór rozwózkowy i t. d. Powstaje iw ten 
sposób w każdem niemal większem mieście, po 
kilka składów naftowych (różnych firm), prze- 
znaczonych do handlu detalicznego. 

Nie wszystkie firmy poświęcają jednak swoje 
kapitały na rozbudowę składów dystrybucyj- 
nych. Niektóre z nich uciekają się do pośredni- 
ków, istniejących już po części w okresie po- 
przednim, t. i. komisantów. Współpraca na wa- 
runkach komisowych przedstawia się 'w przy- 
bliżeniu następująco: 

Przedsiębiorstwa rafineryjne, nie posiadające 
własnych płacówek sprzedażnych, a niezależnie 
od tego i te firmy, które tworząc własne pla-. 
cówki, nie umieściły ich w pewnej miejscowo- 
Sci lub okręgu, — co jest zrozumiałe, gdyż ze 
względu na znaczne koszty, trudno jest otwie- 
rać własne składy we wszystkich miastach i mia- 
steczkach Państwa, — wysyłają towar na skład 
należący do pozyskanego komisanta, z tem, że 
towar ten pozostaje własnością firmy wysyła- 
lącej, i winien być sprzedawany po cenach ii na 
warunkach każdocześnie Ściśle limitowanych. Od 
sprzedaży tych, które muszą być stale i szcze- 
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gółowo raportowane, otrzymuje komisant pewną 
zgóry określoną prowizję. Jest to forma sprze- 
daży bardzo korzystna dla komisanta, gdyż nie 
wkłada on w towar własnego kapitału, nie opta- 
ca podatków, nie ponosi manka do pewnej okre- 
Śloneji wysokości, wreszcie nie ponosi zasadni- 
czo ryzyka handlowego (delcredere), Otrzymuje 
natomiast od wszystkich dokonanych przez sie- 
bie sprzedaży, jakoteż sprzedaży bezpośrednich 
do danego rejonu, prowizię. Jest ona korzystną 
także dla firmy, gdyż stosunek komisowy: umo- 
Żliwia jej zbyt produktów w rejonie, gdzie nie 
posiada własnej organizacji, a niejednokrotnie 
nawet i obok tejże. Warunki umowy komisowej 
nie są we wszystkich wypadkach iednolite. 
Kwestię tę rozstrzygają ' zainteresowane firmy 
indywidualnie, jakkolwiek zasadniczo wymaga 
się złożenia ewikcii hipotecznej ma zabezpiecze- 
nie towaru komisowego i kwot inkasowanych 
za sprzedane produkty, dalej własnego odpowie- 
dnio urządzonego skiadu ze zbiornikami, roziew- 
nią i t, p., przyczem kieruje się też momentem 
znajomości rynku i branży, jaką posiada odnośny 
komisant, W pierwszym rzędzie powstaje zatem 
instytucja komisantów z kupców samodzielnych, 
którzy z różnych przyczyn wolą przejść na sto- 
sunek komisowy, dalej z dotychczasowych po- 
Śśredników, znanych nam z okresu poprzedniego, 
a często i ludzi zupełnie nowych, lokujących swe 
kapitały w tej właśnie dziedzinie handlu, 

Wszystkie powyższe placówki sprzedażne 
pracują na ogół korzystnie i sprawnie tak długo, 
dopóki trwa okres dobrej koniunktury, a zapo- 
trzebowanie krajowe, jak i eksport stale się 
wzmaga, — a z drugiej strony dopóki wypłacal- 
ność odbiorcy jest w większości wypadków za- 
dowalająca. : 

Okres pomyślnej koniunktury nie trwa iednak- 
że długo. Wskutek stopniowego rozluźniania się 
organizacji handlowej przedsiębiorstw rafineryj- 
nych rozpoczynają firmy, przygotowane poprze- 
dnio do znaczniejszych ekspedycyj, walkę kon- 
kurencyjną, nie zwracają już teraz należytej uwa- 
gi na rodzaj zgłaszających się po kupno towaru 
handlarzy. Zmienia. się jednak wybitnie także 
praca tych ostatnich. Podczas gdy poprzednio 
zakupywany towar odsprzedawali oni dalej drob- 
Hicowo, a najwyżej po jednej lub kilka beczek, 
jeśli chodzi o dostawy na wieś lub do reionów 
o złym stanie dróg dowiozowych, to obecnie, 
z powodu zmniejszenia się tych ' sprzedaży, 
a z drugiej strony w związku z nadmierną po- 
dażą i konkurencją, starają się oni dostać wszel- 
kiemi sposobami bezpośrednio do odbiorcy, sprze- 
dając mu towar rozmaitej proweniencji cało- 
lub pórwagonowo do dostawy wprost z irafine- 
rji, zastrzegając dla siebie równocześnie prowi- 
zję, a często i różnicę nadwyżki uzyskanej ceny. 
Ten rodzaj pośrednika ' mnoży się coraz bar- 
dziej, działając na szkodę zarówno konsumenta, 
naciąganego na cenę, jaką tylko da się uzyskać, 
jak i rafinerji, otrzymującej za towar cenę coraz 
niższą. W bardzo krótkim czasie spadają ceny 
produktów naftowych do minimum, chaos po- 
większany stale chęcią zdobycia najmniejszej 
choćby dostawy, a przytem coraz częściej spo- 
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tykana niewypłacalność odbiorców, a tem sa- 
mem, stale rosnący iportfel weksli 'protestowa- 
nych — grozi firmom naftowym zastanowieniem 
ruchu i zaprzestaniem wierceń. 

Wytworzona sytuacja nie uszła uwagi Rządu. 
Ża inicjatywą ówczesnego Ministra Przemysłu 
i Handlu Inż, Kwiatkowskiego, powstaje z koń- 
cem roku 1927 kartel naftowy, mający za zada- 
nie zaprowadzenie ' porządku na rynku nafto- 
wym, kontynuowanie ' pionierskich wierceń po- 
szukiwawczych za ropą, oraz zcentralizowanie 
sprzedaży w kraju i w eksporcie. W wykonaniu 
tych zasad powstaje we wrześniu 1928 roku 
Centralne Biuro Sprzedaży, upoważnione wy- 
łącznie do uskuteczniania hurtowych sprzedaży 
w kraju. Konstrukcja tegoż, oparta została na 
dotychczasowych ' prganizacjach sprzedażnych 
firm rafineryjnych (oraz na handlarzach, którzy 
w okresach poprzednich zaopatrywali się hurto- 
wo iw produkty naftowe, przyczem 'dotychcza- 
sowi komisanci zostali zatrzymani przez firmy 
i traktowani przez IC. iB. S. jako własne organi- 
zacje firm. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że przy okazji ukła- 
dania listy stałych odbiorców Centralnego Biu- 
ra Sprzedaży przeprowadzić musiano selekcję, 
gdyż między ubiegającymi się byli tacy, którzy 
do tej chwili jeszcze pozostali pośrednikami, nie 
rozporządzającymi składem naftowym, ani urzą- 
dzeniem do sprzedaży 'detalicznej. Byli też i ta- 
cy, którzy, korzystając z poprzedniego chaotycz- 
nego okresu, nie wyrównywali poważnych sald 
należnych firmom za (dostarczony towar, jak też 
i szereg kandydatów, ' nie pracujących nigdy 
w tej branży. Na listę odbiorców C. B. S. zo0- 
stali przeto przyjęci po największej części ci, 
którzy z tą dziedziną handlu byli oddawna obzna- 
jomieni, posiadali odpowiednio urządzone skła- 
dy, i wreszcie ci, którzy posiadali skład w takiej 
miejscowiości, w której ze względu na powięk- 
szenie zbytu krajowego, przyjęcie ich było ce- 
lowe. 

Rzecz prosta, że poza kartelem pozostała część 
dotychczasowych handlarzy, a to także i takich. 
których na żądanie tej czy innej firmy, z powo- 
du różnego rodzaju zatargów, Syndykat na listę 
odbiorców przyjąć nie mógł. Tymczasem rozbu- 
dowują się jednak i zaczynają pracować rafine- 
rie „małe, przystosowane do pracy jedynie 
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w okresie dobrej koniunktury, a zbywająceę swo- 
ją produkcję wyłącznie w kraju, tem chętniej, 
że eksport w tym czasie zaczyna być już inte- 
resem wybitnie deficytowym. Rafinerje te, nie 
posiadając żadnych organizacyj sprzedażnych, 
nie ponosząc żadnych cieżarów, ani na rzecz 
wierceń pionierskich, ani na rzecz eksportu, 
a pracując prymitywnie, oddawać mogą pro- 
dukty swoje, jakkolwiek znacznie gorszej jako- 
Ści, po cenach niższych, znajdują przeto chętnych 
nabywców w tych handlarzach, których Syn- 
dykat do swojej organizacji nie wcielił, Zasob- 
niejsi z nich zawierają większe transakcje i skła- 
dają nawet zgóry część pokrycia za towar w for- 
mie zadatku lub nawet udziału w danej rafineriji. 
Wobec okoliczności tych zaczyna się po chwilo- 
wem i bardzo krótkotrwałem uspokojeniu, zna- 
ny nam już z poprzedniego opisu chaos na rynku 
krajowym. I znów jak poprzednio mnoży się fa- 
langa nowych handlarzy „naftowych'*, pracują- 
cych poprzednio w handlu zbożem, drzewem, czy 
też różnemi innemi produktami. Stan ten wpły- 
wa ujemnie na kupców związanych umowami 
z Syndykatem, który żadnych ulg, czy koncesyj 
udzielić im nie może. Wielu dotychczasowych 
odbiorców przechodzi sukcesywnie do współ- 
pracy z małemi rafinerjami, które zdobywają dla 
swoich produktów rynek krajowy w wysokości 
ponad 30%, wobec około 9%::w roku 1927. 

Obecnie stosunki te ulec mają gruntownej sa- 
nacji. Nowa organizacja przemysłu naftowego, 
rozporządzająca dużą ilością własnych składów 
i placówek handlowych, starać się musi o możli- 
wie bezpośrednie dotarcie do konsumenta, z wy- 
eliminowaniem zbędnego i nazbyt kosztownego 
pośrednictwa. Jest rzeczą zrozumiałą, że 'w no- 
wej organizacji uwzględnieni być muszą handla- 
rze współpracujący od dawnych czasów z prze- 
mysłem i rozporządzający 'dobrze urządzonemi 
składami, oraz poważniejszą 'klientelą. Takich 
kupców-hurtowników nie będzie chciał Syndy- 
kat z pewnością pominąć przy układaniu nowe- 
go planu rozdziału produktów naftowych na ca- 
tym obszarze Państwa, — natomiast nie mogą się 
domagać uwzględnienia ci wszyscy, którzy do- 
tychczasowej pracy organizacyjnej zawsze prze- 
szkadzali, 'i którzy istniejącą obecnie organizację 
wykorzystywali 'w sposób nielojalny, jedynie dla 
swojej bezpośredniej i nieuzasadnionej korzyści. 

Jan Piotrowski. 

DZIAŁ PRAWNY 

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA. 

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy 
o opłatach stemplowych ogłoszone zostało jako 
rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 paź- 
dziernika 1932 r. Dz. U. Nr. 99, poz. 842. 

Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 15-go 
grudnia b. r. z tem, że równocześnie traci moc 

obowiązującą rozporządzenie wykonawcze z r. 
1926 Dz. U. Nr. 123, poz. 713, oraz wszelkie prze- 
pisy późniejsze. 

Taryia celna zmieniona została częściowo roz- 
porządzeniem z dnia 31 października 1932 r. Dz. 
U. Nr. 97, poz. 838, z ważnością od dnia 22-go0. 
listopada b. r. 

m. 
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Zmiana dotyczy między innemi pomp głębi- 
nowych z pozycii 167, p. 38a i obejmuje pom- 
py z nieodłączalnymm napędem elektrycznym, jak 
również pompy bez silników elektrycznych, 

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o za- 
robkowym przewozie osób i towarów pojazdami 
mechanicznemi ogłoszone zostało w Dz. U. Nr. 
05, poz. 821. 

Rozporządzenie obostrza naogół warunki 
eksploatacji autobusów i utrudni w chwili obec- 
nej rozwój tej gałęzi komunikacji. 

Rozporządzenie o ruchu autobusów na drogach 
publicznych ogłoszone zostało w Dz. U. Nr. 100, 
poz. 844. 

Rozporządzenie to, normujące szczegółowo 
konstrukcję i wyposażenie autobusów, przyczy- 
ni się niewątpliwie do uporządkowania tej za- 
niedbanej dotychczas kwestii, ogłoszone jednak 
w okresie obecnego kryzysu, wyłączy z eksplo- 
atacji wszystkie prawie kursujące obecnie auto- 
busy, bez możności zastąpienia ich nowemi, i do 
nowych przepisów dostosowanemi wozami. 

Rozporządzenie o lichwie pieniężnej ogłoszone 
zostało w Dz. U. Nr. 98, poz. 841, 

Rozporządzenie to odnosi się do przedsię- 
biorstw trudniących się czynnościami bankowe- 
mi, i ogranicza korzyści majątkowe, osiągane 
z procentów i prowizyj przy wymienionych 
szczegółowo transakcjach pożyczkowych, do 
wysokości 9'/:% w stosunku rocznym. 

Rozporządzenie w sprawie opłat w Naiwyż- 
szym Trybunale Administracyjnym ogłoszone 
zostało w Dz. U. Nr. 100, poz. 843. 

JUDYKATURA I INTERPRETACJA. 

Wystawienie czeku bez pokrycia (w oczeki- 
waniu wpływu sumy na rachunek wystawcy). 

Zasada prawna. Oczekiwany przez wystawcę 
czeku wpływ u trasata z dyskonta weksli w do- 
bie kryzysu nie stanowi uzasadnionej podstawy 
do liczenia na pełne pokrycie w rozumieniu cz. 2 
art. 51 prawa czekowego. 

Wyrok S. N. z dnia 14 czerwca 1932 r. N. II. 
I. K. 618/32. 

Z uzasadnienia: 

W sprzeciwie na wyrok zaoczny sądu grodz- 
kiego 'z dnia 13 listopada 1931 r. obrońca oskar- 
Żonego wnosił o ponowne rozpoznanie sprawy 
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i przesłuchanie w charakterze Świadka M. G. na 
okoliczność, że w okresie terminu płatności cze- 
ku miał on wpłacić większą sumę na rachunek 
oskarżonego; wniosek obrońcy oskarżonego z0- 
stał ponowiony w toku rozprawy głównej w dniu 
10 marca 1932 r., przyczem obrona wnosiła 
o przesłuchanie wspomnianego świadka na ©oko- 
liczność, iż świadek ten stwierdzi, że oskarżony 
miał zdyskontować weksle, otrzymane za tran- 
sakcję, i sumy miały wpłynąć do banku. Sąd 
grodzki wniosek obrony oddalił, przyczem od- 
mowne swe postanowienie zgodnie z. $ 2, art. 49 
k. p. k. uzasadnił, wywodząc, że tego rodzaju 
oczekiwany wpiyw nie stanowi przewidzianej 
w art. 51 prawa czekowego uzasadnionej podsta- 
wy do liczenia na pokrycie, przyczein w uza- 
sadnieniu wyroku sąd dał wyraz przekonaniu, 
że wpływ z weksli w dobie kryzysu jest często 
problematyczny i jako pokrycie do wystawienia 
czeku nie upoważnia. Art. 51 prawa czekowego 
zwalnia wystawcę, : nie mającego pokrycia 
w chwili przedstawienia do wypłaty czeku, je- 
dynie w wypadku, kiedy ustalone zostanie, że 
pokrycia zabrakło z przyczyn od wystawcy nie- 
zależnych przy uzasadnionem w chwili wysta- 
wienia czeku przekonaniu wystawcy o pełnem 
iego pokryciu w dacie przedstawienia do wypła- 
ty (orzeczenie lzby II. S. N. 350/31), za takie zaś 
uzasadnione przekonanie o pokryciu nie można 
uważać, jak to słusznie ustalił sąd wyrokujący, 
w dobie kryzysu oczekiwanego wpływu z dy- 
skonta weksli. Sąd przeto zasadnie zastosował 
do czynu oskarżonego sankcję karną, we wspo- 
mnianym art. 5l prawa 'czekowego przewi- 
dzianą. 

ZWYCZAJE HANDLOWE. 

W handlu naitą przy transakcjach kupna- 
sprzedaży dokonywanych między hurtownikiem 
a detalistą, niema powszechnie przyjętego zwy- 
czaju handlowego, wedle którego sprzedaż nafty 
w oryginalnych beczkach drewnianych miałaby 
następować wedle „brutto-tary i netto ze Świa- 
dectwa przewozowego rafinerii" t. j. wedle kon- 
sygnacji rafinerji. W praktyce transakcje tego 
rodzaju uskutecznia się raczej na podstawie rze- 
czywistej wagi oryginalnej beczki, stwierdzonej 
w chwili wydania beczki z magazynu hurtowni- 
ka. Przy ważeniu beczek w magazynie hurtow- 
nika uwzględnia się w praktyce tylko pełne kilo- 
gramy z pominięciem ilości mniejszych od 11 kg. 
(Izba z H. Lwów, L. 12353, z dnia 20 listopada 
1932 r.). 
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BIEŻĄCE 

„Polski Eksport Naitowy”*. W chwili, gdy od- 
dajemy zeszyt niniejszy pod prasę, dobiega koń- 
ca niezwykle wytężona i żmudna praca nad wy- 
kończeniem statutu nowej organizacji pod nazwą 
„Polski Eksport Naftowy*. Opracowaniem sta- 
tutu zajmuje się, jak wiadomo, komisja, składa- 
jąca się z reprezentantów wszystkich zaintere- 
sowanych w eksporcie , ugrupowań, a 'w szcze- 
gólności pp. Gajla, Schulza, Wandycza, Schutz- 
manna i Skoczyńskiego. . 

Opracowany już prawie w całości projekt sta- 
tutu dzieli się na cztery części: 

część pierwsza obejmuje postanowienia 'wstęp- 
ne i organizacyjne ii określa równocześnie wła- 
dze nowei instytucji i ich zakres działania; 

część druga obejmuje postanowienia dotyczą- 
ce nasy eksportowej, określa zatem, które pro- 
dukty naftowe i w jaki sposób wydzielane będą 
do eksportu; 

część trzecia zajmuje się obrotem handlowym, 
i określa zasady równomiernego zbytu produk- 
tów naftowych w eksporcie i sposobu obliczania 
i stosowania przeciętnej ceny; w tej samej czę- 
Ści określone również zostały postanowienia, 
związane z importem produktów naftowych; 

część czwarta obejmuje postanowienia doty- 
czące nadzoru działalności utworzyć się 'mają- 
cej organizacji eksportowej ze strony Państwa, 
sankcje, oraz postanowienia przejściowe. 

Do uzgodnienia pozostają jeszcze . niektóre 
_kwestje, sporne ze względu na wyłonione w cza- 

sie obrad różnice zapatrywań reprezentantów 
poszczególnych grup. Projekt statutu przedsta- 
wiony zostanie w najbliższych dniach Panu Mi- 
nistrowi Przemysłu i Handlu. 

Odznaczenia. Z okazji Święta Państwowego 
odznaczeni zostali między innymi: 

Zbigniew Biluchowski, dyrektor techniczny P. 
F. O. M. „Polmin'*, za zasługi położone na polu 
pracy w dziedzinie techniki przeróbczej P. F. O. 
M. „Polmin* w Drohobyczu — Krzyż oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, 

Inż. Stefan Dażwański, naczelny dyrektor iP. 
F. O .M. „Polmin* we Lwowie, za zasługi poło- 
żone przy organizacji przedsiębiorstwa P. F. O. 
M. „Polmin* we Lwowie — Krzyż oficerski Or- 
deru Odrodzenia Polski. 

Władysław Fiebert, dyrektor kopalni wosku 
firmy „Borysław* S. A. w Borysławiu, za zasługi 
na polu pracy społecznej — Złoty Krzyż Za- 
sługi. | 

Inż. Dr. Stanisław Jamróz, kierownik Mecha- 
nicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki lwow= 
skiej, za zasługi na polu przemysłu wojennego — 
Złoty Krzyż Zasługi, 

Inż. Adam Kowalski, dyrektor Fabryki „Mecha- 
nicznej w Gliniku Marjampolskim, za zasługi na 
polu pracy społecznej — Złoty Krzyż Zasługi. 

Inż. Józef Kowalczewski, dyrektor S. A. „Ga- 
zolina' w 'Daszawie, iza zasługi na polu pracy 
społecznej — Złoty Krzyż Zasługi. 

Inż. Kazimierz Łodziński, dyrektor kopalni 
Koncernu „Małopolska* w Bitkowie, za zasługi 
na polu pracy społecznej i zawodowej — Złoty 
Krzyż Zasługi. 

Inż. Kazimierz Miński, dyrektor Państwowej 
Szkoły Wiertniczej 'w Borysławiu, za zasługi na 
polu pracy około podniesienia miasta Borysła- 
wia i: pracy pedagogicznej =— Złoty Ktyyż 
Zasługi. 

Kazimierz Rossowski, Komisarz rządowy mia- 
sta Borysławia, za zasługi na polu pracy społecz- 
nej i samorządowej — Złoty Krzyż Zasługi. 

Inż. Mieczysław Wyszyński, dyrektor Koncer- 
nu „Małopolska* 'w Borysławiu, za zasługi na 
polu pracy społecznej i samorządowej — Złoty 
Krzyż Zasługi. 

Inż. Jan Zarański, emerytowany profesor Aka- 
demji Górniczej w Krakowie, za zasługi dla roz- 
woju polskiego przemysłu górniczego — 'Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 

KRONIKA WIERTNICZA. 

ORTEE S0TNACZY MIVORODYLZ 

Mrażnica. 

Nina. — „Małopolska*, Produkcja tego otworu 
z początkiem października wynosiła 6.000 
kg. dziennie. W dniu ll-go października 

wzrosła do okolo 2 cyst., potem stopniowo 
się zmniejszała, tak, że z końcem paździer- 
nika wynosiła już 8.000—9.000 kg. dzienie. 
Gazu 1,5 m*/min. 

Parnas. — „Małopolska*., W październiku tło- 
kowano i podwiercano. Głębokość 1495.30 in. 
w piaskowcu borysławskim. Za październik 
uzyskano 11,59 cyst. ropy. Gazu 4,98 m*/min. 
Pogłębia się w dalszym ciągu. 

Małopolska Bitumen Il. — „Małopolska*. Wier- 
cono. Głębokość z końcem października 
623,30 m. w nasunięciu. Rury 12. 

Metan Il. — „Małopolska, Montowanie nowego 
szybu rozpoczęto w połowie października. 

Sosnkowski. — „Martinage*. Przed strajkiem 
produkcja tego otworu wynosiła około 1,6000 
cyst. dziennie. W pierwszych dniach po 
strajku produkcja ta zanikła zupełnie, na- 
stępnie zaczęła stopniowo wracać, tak, że 
obecnie uzyskuje się 7200 kg. ropy dziennie. 
Gazu 9 m*/min. 

Aldona HI. — „Galicja*. Produkcja dzienna oko- 
ło 1 cyst. Ogółem odtłoczono za październik 
32,28 cyst. ropy. Gazu 3,7 m*/min. 
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Zygmunt V.. ' „Galicja*. Produkcja dzienna. 

-około 1 a: Ogółem odtłoczono 29,68 cyst. 
ropy. Gażu 0,75 m*/min. : 

Mrażnica ll. — „Standard Nobel'*'. Po odczyszcze- 
niu spodu, wyrobieniu zasypu i podwierceniu 
o 25m do głębokości 1.531,7 m. okazał się 
wzrost produkcji, która w dniach 24-go i 25-g0 
października dochodziła do 1 cyst. dziennie. 
Ogółem uzyskano w ciągu października 13,5 
cyst. ropy. 

Violetta IV. — „Limanowa ', Dnia 10-go paździer- 
nika nawiercono w głębokości 967,10 m. 
większą ilość ropy około 2,4 cyst. dziennie 
i 3,5 m*/min. gazu. Z końcem października 
produkcja wynosiła 1,6 cyst. dziennie. Ogó- 
łem wydobyto 35,/ cyst. ropy. 

Minister Kwiatkowski. — „Pionier*. Produkcja za 
październik 12 cyst. ropy. 

Borysław. 

Zieghardt IH. — „Małopolska, W październiku 
pogłębiano. Głębokość 1.466, 60 m. (warstwy 
popielskie). Rury 6. Produkcja 2,4 cyst. ropy. 

Pontresina IV. — „Galicja*. Produkcja dzienna 
otworu z końcem października wynosiła 
około 1,3 cyst. ropy ji gazu 1,l m*/min, Ogó- 
tem odtłoczono za październik 45 cyst. ropy. 

Tustanowice. 

Dąbrowa XV. — „Małopolska '. Wiercono i tło- 
kowano. Głębokość z końcem października 
1.369,2 m. (menility). ;Rury 7. Przeciętna 
produkcja dzienna około 900 kg ropy, gazu 
1,4 m*/min. 

Emigesta. — „„Małopolska*. Wiercono normalnie. 
Głębokość 1,293,8m w warstwach polanic- 
kich. Rury 7”. 

Schodnica, 

Muchowate 56. — „Galicja. Od 29/X. w głębo- 
kości 396,5 m. rozpoczęto pompowanie przy 
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równoczesnem pogłębianiu otworu. Pro- 
dukcja około 2.000 kg. dziennie. Głębokość 
z końcem października 400 m. 

Hanna. — „CGalicja*. Przygotowuje się do rozpo- 
częcia montowania nowego szybu. 

Orów. 

Pionier-Orów. — „Pionier*. Głębokość otworu 
z końcem października wynosiła 1.343,60 m. 
Rury 8. 

Modtycz. 

„Małopolska. Montowanie tego 
nowego otworu rozpoczęto 'w pierwszych 
„dniach października. | 

Rachiń. 

Rachiń. — „Pionier'. Głębokość z końcem paź- 
dziernika 535,5m. Rury i13*/2”. 'Wierci się 
normalnie. 

Stańkowa. 

Gmina V. — „Standard Nobel*. Wiercenie no- 
wego otworu rozpoczęto 20-go października. 
Głębokość z końcem miesiąca 63,90 m. 

Paszowa. 

Paszowa 38. „Standard Nobel. Wiercono 
normalnie. Giębokość z końicem Ra A 
ziależR65W 

"Okręg górniczy Jasło. 

- Harklowa. 

Minerwa 20. — „Małopolska. Dnia 24-go wrze- 
Śnia b. r. rozpoczęto wiercenie tego nowego 
otworu.. 

PRZEGLĄD ZAGRANICZNY 

Zużycie produktów naitowych w poszczegól- 
nych krajach nie było dotychczas statystycznie 
należycie ujęte. Pracy tej dokonał niedawno zna” 
ny w świecie naftowym fachowiec: V. R. Gar- 
fias, kierownik zagranicznego oddziału nafto- 
wego banku Henry L. Doherty et Co. Zestawie- 
nie to obejmujące r. 1931, oraz pięćdziesiąt naj- 
ważniejszych krajów Świata, nie rości sobie pre- 
tensji do zupełnej dokładności, daje jednak zu- 
pełnie wystarczający i niezmiernie ciekawy ©0- 
braz światowej konsumcji produktów naftowych. | 

Zestawienie to, 'dokonane w amerykańskich 
miarach obiętościowych, opracowaliśmy” w logól- 
nie dla nas zrozumiałych miarach metrycznych. 

W omawianem tu zestawieniu uderza prze- 
dewszystkiem olbrzymia przewaga benzyny, u- 
dział jej bowiem w ogólnej konsumcji produk- 
tów naftowych wynosi 36%, podczas gdy udział 
nafty ogranicza się do 9%, a olejów smarowych 
tylko do 3%. Znacznym stosunkowo udziałem 
konsumcji odznaczają się oleje napędowe, t. j. 
olej opałowy i olej gazowy, kwota bowiem ich 
spożycia wynosi 47%. Łącznie tworzy konsum- 
cja obu źródeł energji, t. j. benzyny i olejów na- 
pędowych, 83% spożycia wszystkich olejów mi- 
neralnych. 

Nieco inaczej przedstawia się Sprawa wartości 
poszczególnych .produktów, .wartość bowiem 
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| Spożycie produktów finalnych : Zużycie na głowę 
Produkcja ogólne procentowe pro- ben- 

KRAJ ropy w 1.000 ben- olejów olejów in- Mieszkańcy duktów zyny 
w 1000cyst. wag. zyny nafty napęd. smar. nych w 1000 osób kg kg 

Stany Zjedn, A. P. 11.350,0 11.790,0 40 5 47 3 5 122.775 965,0 385,0 
Rosja 2.170,0 1.179,0 5 22 64 3 6 161.005 3,1 *"3,9 
Anglja — 831,0 40 13 41 4 Z 44.790 185,5 70,0 
Kanada . 21,1 431,0 43 ś 45 3 z - 9.935 435,0 186,0 
Francja 6,7 430,0 53 6 26 6 9 40.745 105,5 54,5 
Niemcy 16,1 324,0 50 5 25 8 12 62.350 52,1 25,4 
Argentyna 4 151,0 ZIAO 23 8 66 2 1 10.905 249,0 37,5 
Indje Bryt. 108,5 194,0 14 47 31 ng 351.450 5,5 0,7 
Meksyk (. 441,0 157,0 12 4 45 1 38 16.405 95,8 11,1 
Włochy 1,6 152,0 27 11 54 5 3 42.120 36,0 9,6 
Australja | nu, 150,5 48 10 34 4 4 6.490 232,0 _ 109,8 
Japonia 25,0 129,5 25 10 51 IZ 2 64.450 20,1 5,0 
Rumunja 636,0 124,5 6 12 13 2 7 17.395 71,5 4,5 
Indje FHolend. zach. — 101,0 2 l 73 1 23 70 16.300,0 264,0 
Holandja : —— 98,0 36 20 30 5 9 1.415 117,0 47,4 
Chiny sk 850. IU =6f 23 4 Z 400.800 2,1 0,2 
Hiszpania — 020-308 3 34 ż JES _ 22.760 36,4 16,1 
Indje Holend. wsch. 471,0 69,5 7 26 51 2 14 | 61.000 11,4 0,8 
Belgia i ma 65,5 36 12 32 13 f: 8.060 81,2 29,0 
Szwecja = 65,5 46 13 34 6 l 6.140 117,0 5d;2 
Chile | — 61,5 16 1 80 1 2 4.275 144,0 23,1 
Kuba 0,2 60,2 13 8 12 2 5 3.610 167,0 223 
Dania — 60,2 4] 14 34 5 6 208" 169,5 69,5 
Venezuela 1.540,0 563 228 1 76 1 1 3.215 175,0 31,4 
Brazylja . = SZA 30 16 43 6 2 40.275 13,3 4,4 

Egipt 22,8 oB0 1500088000 4 14.170 36,0 3,9 
Archipelag Malajski — 47,1 13 7 76 1 3 3.120 151,0 20,2 
Filipiny SE 20232 15 57 2 2 12.605 35,2 8,2 
Nowa Zelandia —— 42,0 50 1 31 3 9 "1.510 278,0 138,0 
Panama — 40,6 4 2 93 1 1 „ 465 875,0 Ż3;2 
Czechosłowacja 2,6 40,6 45 25 13 10 1 414.725 27,6 12,3 
Persja 575,0 39,3 4 13 59 1 2d 10.000 39,3 KŻ 
Polska 62,0 39,3 21 37 18 11 13 30.215 12,9 2,7 
Hawaj — 39,3 23 3 TH. 1 2 370 1.060,0 247,0 

Peru | 142,0 SB 0 W 2 3 2. 6.145 59,8 7,5 
Afryka połudn. > 334. 5 31 20 4 s 5.930 51,2 29,1 
Szwajcarja — 34,0 54 7 SZ 6 1 4.020 84,5 45,3 
Norwegia = 30,1 31 12 50 3 4 " 12.890 104,0 320 
Austrja —— 30,1 40 15 37 7 1 6.675 45,1 18,1 

Irlandja = 2090-50 33 7 | 1 2.975 79,5 46,0 
Urugwaj. m 19,6 45 20 31 3 l 2.035 96,5 36,2 
Grecja = 18,3 ai 13 51 a 1 6.205 29,3 8,9 
Węgry —— 17,0 32 24 21 3 10 8.685 19,6 6,1 

Kolumbja 243,4 5622 6 67 2 3 7.995 19,6 4,4 
Irak 16,0 15,7 5 14 2 8 1 3.000 52,3 2,3 
Marokko —— 14,4 56 19 12 5 8 4.975 29,0 16,0 
Trinidad 130,0 13,0 14 2 15 5 4 > 395 329,0 44,1 
Portugalja — 13,0 36 32 "6 1 ż 3630 23,1 8,4 
Porto Rico e 13,0 16 10 69 5 3 1.545 84,2 13,6 

Inne | 143,0 2003: 23 04 40 2 2 344.735 rj 1,7 
Razem wzgl. Średnio 18.275,0 18.000,0 36 9 47 3 5 2,000.000 89,3 32,0 

benzyny przewyższa przeszło czterokrotnie Wartość produktów naftowych, zużytych w 
wartość olejów napędowych, i około 1,5 razy 
wartość wszystkich innych produktów, otrzymy- 
wanych z ropy naftowej. 

Przeciętne zużycie produktów naftowych na 
głowę wynosi iw całym Świecie blisko 90 kg, 
z tego benzyny przeszło 32 kg, nafty iblisko 8 kg, 
olejów napędowych 43,5 kg, olejów smarowych 
0,80 kg, a innych produktów 5 kg, % 

roku 1931, wynosi przy ogólnym spadku ich cen 
około 3.5 do 4 miliardy dolarów. 

Bardzo ciekawie przedstawiają się cyfry zu- 
Życia poszczególnych produktów naftowych w 
niektórych krajach. Przedewszystkiem skorygo- 
wać należy cyfry zużycia produktów naftowych 
w Indjach Holenderskich, gdzie olbrzymia kon- 
sumcja w wysokości 16.300 kg produktów na 

e 
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głowę tłumaczy się masowem spalaniem pozo- 
stałości ropnych, jako produktu prawie bezwar- 
tościowego, w istniejących tam rafineriach naito- 
wych. Wysokie cyfry zużycia w Panamie i na 
wyspach Hawajskich jest wynikiem odbierania 
bardzo dużych ilości oleju opałowego przez o0- 
kręty, zatrzymujące się w tych niezwykle waż- 
nych punktach żeglugi morskiej. 

Zużycie produktów maftowych we wszystkich 
innych krajach jest do pewnego stopnia Świadec- 
twem ich gospodarczego rozwoju. ; Na ogół 
zwiększa się w krajach o (wyższym stopniu kul- 
tury gospodarczej zużycie benzyny, w krajach 
zaś o niższej kulturze konsumcja nafty. 

W ogólnem spożyciu produktów naftowych 
stoją na pierwszem miejscu Stany Zjednoczone 
A. P., na drugiem Kanada, na trzeciem Nowa Ze- 
landja, na czwartem ze względu na rozwijający 
się tam przemysł naftowy przy .nieznacznem 
stosunkowo zaludnieniu Argentyna, na piątem 
Australja, na szóstem Anglia, na siódmem 'Vene- 
zuela z tych samych powodów jak Argentyna, 
na ósmem Dania, na dziewiątem Kuba, a na dzie- 
siątem archipelag Malajski. 

Zapotrzebowanie materjałów mapędowych dla 
pojazdów mechanicznych w Rosji w ciągu naj- 
bliższej „piatiletki'. W odróżnieniu od innych ga- 
tęzi przemysłu rosyjskiego rozpoczyna się naj- 
bliższy pięcioletni okres gospodarczy w odnie- 
sieniu do przemysłu naftowego w r. 1933, i koń- 
czy się w r. 1937. Wedle źródeł rosyjskich przed” 
stawiać się będzie zapotrzebowanie materjałów 
napędowych w tym ostatnim roku nowej „,pia- 
tiletki' w następujący sposób: 

Z początkiem roku 1932 posiadała cała Rosja 
sowiecka okrągło 50.000 pojazdów mechanicznych 
(bez traktorów). W ciągu najbliższej piatiletki 
wypuszczonych ma być na rynek i1.36 miljona po- 
jazdów, z tem, że z liczby tej czynną ma być 
w roku 1937 — 1.06 miljona pojazdów, w tem 
660.000 wozów ciężarowych i autobusów, 177.000 
wozów osobowych i 223.000 motocykli. Dla obli- 
czenia zapotrzebowania materiałów napędowych 
przyjęte zostały następujące normy: 

Pojazd Przebieg roczny Zużycie mater- 
k w km. jałów pędnych 

w kg/160 km 

Samochody ciężarowe 41.000 15 — 40 
Autobusy 46.500 15 — 40 
Samochody osobowe 32.500 10 
Motocykle | 15.000 4— 6 

Z zestawienia powyższego wynika zapotrze- 
bowanie samochodowych materiałów pędnych, 
brzy równoczesnem częściowem zastosowaniu 
motorów Diesla do samochodów ciężarowych, 
w wysokości 659.000 cystern benzyny, i 113.000 
cystern oleju gazowego. 

odniesieniu do traktorów przedstawia się ta 
Sprawa w sposób następujący: W ciągu najbliż- 
szej piatiletki powiększony ma być' stan trakto- 
rów o 595.000 jednostek, t. j. łącznie o 16.3 milio- 
nów K.M. Na rok 1937 oblicza się wydajność ca- 
łego parku teoretycznie na 14 milionów K.M. 
względnie praktycznie na 12.5 miljonów K.M. Od 
roku 1935 część traktorów przestawiona zosta- 
ie na motory diesloskie. Łącznie przedstawiać 
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się będzie zapotrzebowanie dla traktorów w r. 
1937 na 60.000 cystern ligroiny, 740.000 specjalnej 
naity, i 273.000 oleju gazowego. 

Razem wynosić będzie zapotrzebowanie ma- 
terjałów pędnych dla wszelkich pojazdów mo- 
torowych 1,944.000 cystern płynnych Środków 
napędowych. 

Import ropy i produktów naitowych do Nor. 
wegii w pierwszem półroczu 1931 r. i 1932 r. 
podaje poniższa tabela: 

Ipółrocze 1931r. | półrocze 1932r. 
W Cv SKETMACH 

Ropa 1.581 1.690 
Benzyna 4,837 5.060 
Nafta 1.819 1323 
Olej gazowy 5.894 1.183 
Inne 485 505 

- Nowoczesna organizacja transportu produktów 
naitowych w Ameryce, Stosowane dawniej w 
Ameryce sposoby transportu olejów mineralnych, 
a w szczególności rurociągi dla ropy surowej, i 
cysterny kolejowe dla produktów finalnych, do- 
znały w ciągu ostatnich lat zupeinej reorganiza- 
cji, przyczyniając się z jednej strony do obniże- 
nia kosztów przewozu, z drugiej zaś strony u- 
trudniając, szczególnie w handlu benzyną, kal- 
kulację — skoro się zważy, że handlarz w miej- 
ce łatwego do obliczenia kosztu transportu kole- 
jowego operować musi skomplikowaną komuni- 
kacją morską, wodną Śśródlądową, rurociągową 
i sammochodową, względnie kombinacją transpor- 
tu kolejowego z jednym lub wieloma z wymie- 
nionych wyżej środków przewozu. | 

Środkami stosowanemi do obniżenia kosztów 
przewozu w Ameryce Północnej są: zastąpienie 
transportu kolejowego i rurociągowego przez 
przewóz morski przybrzeżny, — zwiększone 
wyzyskanie komunikacji wodnej śródlądowej, — 
użycie istniejących rurociągów ropnych do tran- 
sportu produktów naftowych, — przewóz samo- 
chodami ciężarowemi na krótszych przestrze- 
niach bezpośrednio do odbiorcy, — a w końcu 
wymiana benzyny między rafinerjami stosownie 
do ich położenia geograficznego. 

Jako przykład wymienić tu możemy wyzyska- 
nie dużego rurociągu ropnego łączącego obszar 
Mid - Continentu ze stanami półn. - wschodniermi. 
Z chwilą, z którą przeróbka ropy naftowej kon- 
centrować się zaczęła w zatoce Meksykańskiej 
pozostał ten rurociąg nieczynny, obecnie używa 
się go do transportu benzyny na przestrzeni 565 
km z rafinerii bezpośrednio do imagazynów w 
stanach New - Jersey i Pensylwanii. | 

Wkrótce po uruchomieniu tego rurociągu w r. 
1930 połączyło się sześć rafineryj Mid - Conti- 
nentu w celu wspólnej budowy rurociągu dla 
transportu benzyny z Oklahoma i Kansas do sta- 
nów Jowa, Nebraska, Missouri, Illinois, i Min- 
nesota. Dzienna zdolność transportowa tego ru- 
rociągu o długości 2.000 km wynosi około 400 
cystern. Odtąd zwiększa się z miesiąca na mie- 
siąc stosowanie tego nowego Środka 'w transpor- 
cie benzyny, tak, iż w połowie roku bieżącego 
(1932) już blisko 9% całej amerykańskiej kon- 
sumcji benzyny transportuje się tym sposobem. 
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Ten silny stosunkowo rozwój rurociągów ben- 
zynowych w okresie depresji spodziewać się po- 
zwala, że z chwilą powrotu do normalnej sy- 
tuacjji w przemyśle naftowym nastąpi dalsza, 
silna rozbudowa rurociągów, zastępujących na 
wielkich przestrzeniach transport kolejowy. 
Oszczędności w kosztach transportu rurociąga- 
mi w stosunku do przewozu kolejowego, stwier- 
dzone w poszczególnych wypadkach, dochodzą 
do 78%, n. p. w Mid Continent na przestrzeni 
135 km, lub 39.9% w Kalifornii, it. p. . 

Konkurencja rurociągów dała się do tego sto- 
pnia we znaki towarzystwom kolejowym, że 
w ciągu roku doszło do bardzo znacznego obni- 
żenia stawek przewozowych, dochodzącego do 
45%. W każdym razie złamane zostały przy po- 
mocy wprowadzenia tego nowego Środka tran- 
sportowego jednolite dawniej i stosunkowo wy- 
sokie stawki transportowe na kolejach amery- 
kańskich, przyczyniając się wogóle do potanie- 
nia kosztów transportu produktów naftowych. 

Na zakończenie podajemy wedle E. u. T. daty 
wyjęte z dorocznego sprawozdania przedsię- 
biorstw rurociągowych za rok 1931. Wedle spra- 
wozdania tego przetransportowano 'rurociągami 
w ciągu 1931 r. łącznie 13,150.000 cystern ole- 
jów mineralnych, t. i. o 15.8% mniej jak w roku 
poprzednim. Ogólna długość rurociągów ame- 
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rykańskich wynosiła 'w r. 1931 — 142,000 km, 
t. j. 016.650 km więcej jak w roku 1930. Dochód 
brutto przedsiębiorstw rurociągowych w r. 1931 
wynosit 17 centów za 100 kg przetłoczonego 
oleju, dochód netto 8 centów od tej samej ilości. 

„Lód z gazu ziemnego. Ostatnio wynaleziono w 
Ameryce nowy sposób przemysłowego wykorzy- 
stania produkcji gazów ziemnych. Jest nim fa- 
brykacja, w Europie prawie nieznanego, suchego 
lodu t. j. „bezwodnika kwasu węglowego* CO. 
w formie stałej. Olbrzymie rozpowszechnienie 
lodu suchego w Ameryce tłómaczyć należy tem, 
że jego wydajność jest dwa razy większa niż 
łodu wodnego, a pozatem, że parując nie pozo- 
stawia on żadnych Śladów. 

Fabrykacja suchego lodu z gazów ziemnych 
odbywa się w specjalnej fabryce, znajdującej się 
przy źródłach gazu ziemnego. Do pędzenia kom- 
presorów, komprymujących CO,, służy maszyna 
parowa. Spaliny kotła, opalanego gazem ziemnym, 
zawierają około 10% CO, i 89% azotu. Po od- 
powiedniem oczyszczeniu, wydobywa się ze spa- 
lin CO, skrapla się go i przerabia na suchy lód. 
Całą praca odbywa się prawie automatycznie. 
Fabryka, przerabiając dziennie 5.500 metrów 
sześciennych gazu ziemnego, wytwarza 6 tonn 
suchego lodu. 

NORMY miERZENIA PRZEPŁYWU GAZU ZIEMNEGO ZAPOMOCĄ DYSZ i KRYZ 
opracowane przez Komisję dla spraw mierzenia gazu ziemnego 
powołaną przez III. Zjazd Naftowy 
Zalecone do stosowania przy wykonywaniu pomiarów gazu ziemnego rozporządzeniem 
Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie z dn 12 października 1932 Nr. N. 1. 3/4 — 5036/32 
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