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W S T Ę P .

Jesteśmy obecnie jedynym krajem w Europie, 
który opiera swoją wytwórczość cynku na wła
snej rudzie oraz własnym węglu i zajmuje w produ
kcji jedno z naczelnych miejsc świata; stoimy bowiem 
na drugim miejscu w Europie -— po Belgji, a na trze- 
ciem na świecie — po Stanach Zjednoczonych i Belgji. 
Hutnictwo cynkowe powstało u nas przed ok. 125 
laty i należy do najstarszych w Europie.

Kraj sam mało zużywa cynku, a głównie wy
wozi go zagranicę; przemysł ten jest więc wybitnie 
eksportowym. Z ilości sprzedanych w 1926 r. wywie
ziono zagranicę: 90% cynku surowego, 97% cynku rafi
nowanego, 72% blach cynkowych, 97% pyłku cynko
wego. Wartość wywozu cynku i wyrobów z cynku 
wynosiła w 1926 r. około 164 miljon. złotych obiegowych. 
Tych kilka danych świadczy już o tem, jak poważną gałę
zią naszego przemysłu jest hutnictwo cynkowe i jak wiel
kie posiada znaczenie w bilansie handlowym. Dla 
porównania podajemy poniższe zestawienie wartości 
wywozu niektórych towarów w r. 1925 i 1926.

T O W A R Y :
W artość wywozu w  ty

siącach złotych w  złocie

1925 1926

Węgiel, brykiety i k o k s ..........................
cyn k  i w yroby c y n k o w e .......................
zboże (pszenica, jęczmień owies, żyto)
cukier ........................................................
materjały i wyroby włókniste . . . . 
nafta, oleje pędne i smarowe, benzyna,

147.700 255.541
82.982 95.199
84.155 89.675
77.249 84.450

141.735 77.982

wosk ziemny i parafina . . . .  
żelazo (surówka, wszelkie walcowane,

66.317 76.305

blacha, rury i odlewy) 34.357 25.265
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Należy przytem zaznaczyć, że bilans handlu za
granicznego rudami cynkowemi, cynkiem i wyrobami 
cynkowemi, dzięki oparciu się tego przemysłu na kra- 
owych tworzywach jest wybitnie czynny.

W tysiącach złotych 
obiegowych

1925 r. 1926 r.

Wywieziono cynku i wyrobów 89.102 163.863
przywieziono rud cynkowych, 
cynku i w y ro b ó w .................... 5.160 27.256

Saldo aktywne . . 83.942 136.607

Stwierdziwszy pobieżnie jaką rolę odgrywa w bi
lansie handlowym przemysł cynkowy, musimy sobie 
uprzytomnić jakie cynk znajduje zastosowanie i w ja
kich warunkach znajduje się i rozwija nasz przemysł 
cynkowy.

Zastosowanie cynku. Cynk spożywany jest 
w dużych ilościach w postaci blachy cynkowej do 
krycia dachów, do wyrobu rynien, wanien, wiader, 
lodowni, do wykładania silosów, do sporządzania na
czyń i skrzyń dla przewożenia kosztownych artykułów, 
jak np. jedwabiu, chroniąc go przy transportach mor
skich od wilgoci, następnie jako opakowanie przy 
transportach tłuszczów, farb; pewne ilości zużywa się 
rok rocznie do wybijania skrzyń z drzewem zapałko- 
wem, herbatą i t. p. Blacha cynkowa używana jest 
w budownictwie okrętów do obijania ścian. Dalszym 
rodzajem spożycia cynku jest wyrób prętów i płyt 
cynkowych, używanych w kotłownictwie, a zapobiega
jących tworzeniu się kamieni kotłowych.

Dzięki większej aniżeli u innych metali odpor
ności na wpływy atmosferyczne cynk używany jest do 
powlekania metali, w celu zabezpieczenia ich od utle
niania; do tego celu szczególnie duże ilości cynku 
zużywają pocynkownie blachy żelaznej.



I. Z akłady Hohenlohego. Kopalnia rudy cynkow ej Nowa H elena w Szarleju.
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Z leizny wyrabia się ornamenty, tanie przed
mioty ozdobne, formy, szablony. Polerowane blachy 
cynkowe znajdują zastosowanie w drukarstwie, w t. zw. 
cynkografji. Z cynku wyrabiane są również ogniwa 
elektryczne oraz płyty do aparatów muzycznych. Używa 
się go do odsrebrzania ołowiu, do wyrobu stopów jak 
np. mosiądzu, bronzu, tombaku, nowego srebra i t. p.

Sole cynku znajdują zastosowanie w przemyśle 
farbiarskim i klejów, oraz w medycynie.

Pył cynkowy (zawierający 90% metalicznego cyn
ku) dzięki szybkiemu utlenianiu się używany jest jako 
środek redukujący przy farbowaniu indygiem, przy 
czyszczeniu i odbarwianiu syropu.

Zakres zastosowania cynku ograniczony jfist po
dażą i ceną, które wywierają wpływ na całe spożycie, 
dlatego też procent ogólnego spożycia dla poszczegól
nych celów zmienia się często. W czasach normalnych 
(1910 r.) zużyto w Stanach Zjednoczonych 60% całego 
spożycia cynku na galwanizację, 20% w fabrykach 
mosiądzu, 11% w walcowniach blachy cynkowej, \%na. 
odsrebrzanie ołowiu, a 8/  na inne cele. Podczas wojny 
odsetek spożycia na galwanizację zmniejszył się, 
wzrósł zaś znacznie do fabrykacji mosiądzu. W Euro
pie wielką część produkcji cynku przewalcowuje się 
na blachę cynkową.

Hutnictwo cynkowe rozwinęło się u nas w trzech 
okręgach: śląskim, krakowskim i dąbrowskim, z których 
obecnie największe ilości wytwarza okrąg śląski (85,9% 
cynku surowego w 1926 r.), po nim idą krakowski 
(9,6$) i dąbrowski (4,5%).

Przemysł ten powstał w doskonałych warunkach, 
gdyż huty polskie- mają na miejscu i rudę i w du
żych ilościach węgiel.

Niezmiernie ważnym czynnikiem w przemyśle 
cynkowym jest wykwalifikowany robotnik. Należy tu 
podnieść z całym uznaniem, że robotnik nasz posiada 
w tej dziedzinie wysokie kwalifikacje. Brak odpowied
niego, wykwalifikowanego robotnika zahamował ro
zwój hutnictwa cynkowego w Anglji w okresie wojny 
i utrudnił w latach powojennych urzeczywistnienie
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projektów Japonji co do rozwoju hutnictwa cynkowego. 
Proces produkcji jest w tym przemyśle tak skompli
kowany, że robotnika, zanim nauczy się wytapiać 
cynk, trzeba sobie wychowywać przez szereg lat.

Skupienie przemysłu cynkowego w pewnych nie
licznych centrach świata wpływa na to, że w przemy
śle tym ważnym czynnikiem jest bliskość rynku zbytu 
cynku i pod tym jednym względem jesteśm y 
bardzo upośledzeni, gdyż przemysł nasz znajduje się 
w odległości 600—650 kilometrów od portu Gdańskiego.

Cykl produkcji cynku składa się z czterech faz: 
Wydobywania rudy, prażenia blendy, wytapiania cynku 
i dalszego przerobu. Dla usystematyzowania naszych 
wywodów produkcję cynku w Polsce będziemy roz
patrywać pod kątem widzenia tych czterech faz.



KOPALNIE RUDY CYNKOWEJ.

Występujące w zagłębiu polsko-śląskiem rudy 
cynkowe należą pod względem geologicznym do for
macji' trjasowej.

Rudami temi są galman i blenda cynkowa. Złoża 
ich znajdują się w utworach wapienia muszlowego, w t.zw. 
dolomicie rudonośnym, zalegającym na wapieniu pod
stawowym, tworząc dwa poziomy: pierwszy—pomiędzy 
wapieniem podstawowym i dolomitem, w którym wy
pełniają w formie gniazd nierówności falistej po
wierzchni wapienia, drugi — w dolomicie rudonośnym, 
wypełniając w nim szczeliny pionowe i poziome. 
Znaczna grubość pokładów umożliwia naogół stałe 
wydobywanie.

Złoża rud cynkowych znajdują się w okręgu, 
w którym górnictwo rozwija się od XII wieku. Jednak 
w tych czasach właściwości rud cynkowych nie były 
jeszcze znane, uważano je za ziemię płonną i jako 
zanieczyszczenia rud srebra i ołowiu wyrzucano na 
warpie. Z czasem dopiero galman znajduje zastosowa
nie przy fabrykacji mosiądzu, spożywany jest jednak 
w stosunkowo małych ilościach i dopiero powstanie 
hutnictwa cynku w XIX wieku zwiększyło zapotrzebo
wanie galmanu, wpływając na rozwój jego górnictwa.

Teren śląski.
Szybkie tempo, w jakim rozwijało się hutnictwo 

cynkowe na Górnym Śląsku, zmusiło kopalnie śląskie 
do zwiększenia wydobycia galmanu; wydobycie wy
noszące w r. 1820 — 2.724 tonn, dochodzi w 1825 r.
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do 54.177 tonn, by w latach kryzysu hutniczego 
w roku 1830 spaść do 17.870 tonn. W miarę wzrostu wy
dobycia i wyczerpywania się górnych pokładów, walka 
z wodami kopalnianemi stawała się coraz trudniejsza. 
Celem zwalczania tej przeszkody zostały zaprowadzone 
w kopalniach, położonych w dolinie Szarleju, kanały od
prowadzające wody do rzeki Brynicy; kanały te (jeszcze 
z 1853 r.) utrzymywane są przez stworzoną w tym celu 
spółkę, zwaną obecnie „Scharleyer Tiefbau“—Sozietat“, 
która znajduje się po polskiej stronie Górnego Śląska.

Jednak wszelkie ulepszenia techniczne w gór
nictwie nie mogły zaradzić wyczerpaniu się bogatszych 
pokładów galmanu i spowodowanemu przez to obniże
niu się produkcji rudy i upadku mniejszych hut. Pierw
sze lata drugiej połowy ubiegłego wieku wypełniają 
więc troski o ekonomiczniejszy sposób wyzyskania rudy. 
Huty zaczęły wówczas pracować nagalmanie o mniejszej 
zawartości procentowej cynku, zaczęto zbierać galman 
z dawnych hałd, a nawet sprowadzać go z zagranicy.

Blenda nie była jeszcze znana w owym czasie 
jako materjał zdatny do wytapiania cynku, jakkolwiek 
wiedziano o zawartym w niej metalu. Traktowano ją 
jak niegdyś galman, wydobywano ją tylko z koniecz
ności, gdyż były z nią zmieszane rudy ołowiu lub 
galman i po starannem oddzieleniu jej od wymienio
nych rud wyrzucano jako bezużyteczną na hałdy. 
Dopiero zagrażające istnieniu przemysłu cynkowego 
wyczerpywanie się pokładów galmanu zmusiło do zain
teresowania się blendą.

Przeprowadzone z blendą doświadczenia dały po
myślne wyniki, jednak upłynęło jeszcze sporo lat, 
zanim huty przystosowały się do przeróbki tej nowej 
rudy. Również i kopalnie nie prowadziły odrazu za 
nią poszukiwań.

Początkowo sprowadzano ją ze Szwecji i dopiero 
dobre rezultaty, jakie osiągnięto z rudą o wiele bogat
szą od galmanu, spowodowały szybki wzrost wydobycia 
blendy miejscowej. Wydobycie, wynoszące w r. 1863— 
3.365 tonn, wzrasta w roku 1873 do 12.145 tonn, 
a w r. 1875 do 32.207 tonn.



II . Giesche Sp. A kc. Piec szybow y do wyrobu tlenku cynku  
z biednych rud cynkowych.
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Do r. 1883 galman i blenda współzawodniczą ze 
sobą pod względem ilości wydobycia. Rok ten jest 
jednak dla wydobycia galmanu punktem zwrotnym 
i odtąd zaczyna się jego spadek przy równoczesnym 
wzroście wydobycia blendy.

W roku 1913 wydobycie blendy przewyższało 
czterokrotnie ilości wydobytego galmanu.

Wydobycie rud cynkowych na terenie śląskim:

w  T O N N A C H

Rok Galman Blenda Rok Galmar) Blenda

1870 310.909 _ 1897 240.260 270.426
1871 269.626 — 1898 219.538 289.684
1872 332.066 — 1899 184.637 343.677
1873 367.582 3.335 1900 190.733 312.428
1874 364.747 12.145 1901 194.348 327.955
1875 345.360 32.207 1902 212.824 357.933
1876 401.720 41.118 1903 208.785 343.968
1877 427.135 45.287 1904 212.075 375.566
1878 432.678 57.782 1905 224.219 386.467
1879 430.041 62.291 1906 186.966 396.917
1880 449.672 81.547 1907 172.789 404.538
1881 444.281 99.800 1908 189.914 394.074
1882 459.056 120.291 1909 195.235 402.582
1883 505.185 122.799 1910 129.223 400.514
1884 495.985 143.344 1911 118.960 375.210
1885 447.330 159.276 1912 128.773 393.290
1886 371.935 172.780 1913 107.787 400.387
1887 358.788 193.826 1914 77.217 357.999
1888 319.316 212.264 1915 45.439 325.902
1889 325.705 246.955 1916 46.165 388.728
1890 343.495 261.921 1917. 58.100 380.232
1891 324.331 271.277 1918 57.861 314.781
1892 368.230 291.617 1919 40.791 196.880
1893 348.654 287.375 1920 37.539 228.833
1894 323.295 251.090 1921 37.634 216.753
1895 273.151 267.673 1922 36.692 173.043
1896 263.338 275.514

Górnictwo rud cynkowych, mając w hutnictwie 
swego wyłącznego konsumenta, było z niem tak orga
nicznie związane, że wszelkie kryzysy, powstałe w hut
nictwie, znajdowały w niem swój oddźwięk. Hutnictwo

t
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wyznaczało górnictwu, w zależności od sytuacji na 
rynku międzynarodowym — od zapotrzebowania cynku, 
obniżenie lub podwyższenie produkcji i dyktowało 
ceny na rudę. To doprowadziło do skupienia się w je- 
dnem ręku przedsiębiorstw górniczo-hutniczych i do 
zmniejszenia się liczby tych przedsiębiorstw.

Poniższy wykres obrazuje wzrost wydobycia blen
dy cynkowej a zmniejszanie się wydobycia galmanu 
z powodu wyczerpywania się jego pokładów, które 
miało miejsce na terenie śląskim wiatach 1901— 1913:

Teren dąbrowski.

Wydobywanie galmanu na terenie dąbrowskim 
datuje się od 1524 r.; jednak górnictwo rudy cynko
wej w właściwym tego słowa znaczeniu powstaje do
piero z powstaniem hutnictwa cynkowego za czasów 
i z inicjatywy Rządu Królestwa Kongresowego. Na
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terenie tym jednak ani wydobycie nie było tak 
znaczne, ani ruda nie była tak bogata, jak na Gór
nym Śląsku. Huty tego okręgu od początku swego 
istnienia aż do lat obecnych, powojennych, przerabiają 
wyłącznie prawie galman, gdyż nie są przystosowane 
do przerobu blendy.

Wydobycie galmanu na terenie dąbrowskim 
(łącznie z błyszczem ołowiu *).

Rok Wydobycie 
w tonnach

Rok Wydobycie 
w tonnach

1893 49.173 1904 101.588
1894 60.050 1905 99.437
1895 56.160 1906 70.211
1896 46.450 1907 67.204
1897 34.722 1908 64.721
1898 62.895 1909 54.773
1899 66.690 1910 60.086
1900 49.441 1911 56.083
1901 57.315 1912 60.849
1902 67.261 1913 69.117
1903 74.969

Za okres wojny światowej brak nam zupełnie statystyk.

*J Np. w 1913 r. dobyto 2.828 t. błyszczu ołowiu.
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Teren krakowski.

Zpośród trzech terenów składających się na za
głębie polsko-śląskie — teren krakowski posiadał naj
uboższe gniazda rudy cynkowej. Nie było tu takiego 
zespolenia górnictwa z hutnictwem, jak na dwóch 
innych terenach. Górnictwo wprawdzie dało impuls do 
zakładania hut, lecz nie mogło nadążyć za ich rozwo
jem, nie mogło całkowicie pokrywać jego zapotrzebo
wania. Hutnictwo coraz szybciej wyprzedzało w roz
woju górnictwo tego terenu, które przy ciężkich wa
runkach odbudowy nie miało dużych widoków. Obec
nie górnictwo rud cynkowych na terenie krakowskim 
należy już całkowicie do historji.

Wydobycie galmanu na terenie krakowskim:

Rok Wydobycie 
w tonnach

Rok Wydobycie 
w tonnach

1875 14.122 1897 6.237
1876 15.234 1898 5.890
1877 13.382 1899 7.068
1878 24.742 1900 8.379
1879 12.712 1901 4.836
188) 11.273 1902 3.333
1881 12.656 1903 4.883
1882 11.747 1904 3.377
1883 13,215 1905 3.626
1884 13.726 1906 2.025
1885 13.148 1907 2.747
1886 10.090 1908 1.710
1887 8.642 1909 1.749
1888 13.379 1910 2.302
1889 16.869 1911 1.314
1890 17.427 1912 1.574
1891 12.390 1913 1.530
1892 13.769 1914 550
1893 9.618 1915 296
1894 8.981 1916 1.340
1895 7.157 1917 701
1896 7.866 1918 113
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Zanik wydobycia rud cynkowych spowodowany 
wyczerpaniem się pokładów i obfitością wód kopalnych 
następuje w bardzo szybkim tempie od 1905 r.

Zagłębie polsko-śląskie — okres przedwojenny.

Przedwojenne tendencje wydobycia rud cynko
wych na trzech terenach zagłębia polsko-śląskiego w i
doczne są w poniższem zestawieniu przeciętnego rocz
nego wydobycia w ostatnich pięcioleciach.

LA T A T E R E N
Śląski Dąbrowski Krakowski

W t o n n a c h
1896—1900 518.048 52.040 7.088
1901— 1905 568.828 80.114 4.012
1906—1910 594.550 62.999 2.107
1911-1913 508.136 62.016 1.476

Warunki wydobycia rud cynkowych na poszczę 
gólnych terenach były jednak bardzo różne. Dlatego
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też samo zestawienie ilościowe nie obrazuje nam jesz
cze, w jakich warunkach górnictwo tych terenów w tym 
czasie się znajdowało, gdyż nie przedstawia jakości 
dobywanej rudy. Zawartość cynku metalicznego w ru
dzie w największym procencie znajdowała się na tere
nie śląskim; dość regularne, grube, do 8 m. docho
dzące pokłady blendy, mechanicznie związanej z ga
leną, zawierają 15 do 25% cynku; pokłady galmanu 
zawierają przeciętnie 12 do 15% cynku. Natomiast złoża, 
znajdujące się na terenie dąbrowskim, są ubogie w gal
man, który zawiera przeciętnie 9 do 13% cynku.

Wzbogacony i przerabiany w hutach galman w sta
nie naturalnym posiada na terenie dąbrowskim około 
18% cynku, na Górnym Śląsku zaś galman zawiera ok. 
32% cynku, a blenda ok. 38—45% cynku.

Okresu wojny światowej nie bierzemy w rachubę.

Okres powojenny.
Po przyłączeniu w r. 1922 części Górnego Ślaska 

do Polski, z 10 czynnych wówczas na Górnym Śląsku 
kopalń rudy cynkowej — 5 znalazło się po polskiej, 
5 zaś po niemieckiej stronie.

Wydobycie rud cynkowych na terenie śląskim, 
podzielone na część polską i niemiecką, przedstawia 
się w procentach następująco:

Ś L \  s  K

R U D Y  C Y N K O W E :
Polski Niemiecki

1912 1921 1912 1921
% % y./o %

G a l m a n ..............................
B len d a ....................................

97,27
79,13

98,25
83,22

2,73
20,87

1,75
16,78

Razem rudy cynkowe . . 83,60 85,67 16,40 14,33

Widzimy z powyższego, że górnictwo w polskiej 
części Śląska rozwijało się lepiej, wykazując w ciągu 
10 lat wzrost ogólnego wydobycia na całym terenie 
z 83,60% na 85,67%.
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Ale również rudy dobyte w kopalniach Śląska nie
mieckiego, po rozdziale Śląska musiały być przetapiane 
w polskich hutach, gdyż po niemieckiej stronie Śląska 
niema ani jednej huty cynkowej. Zresztą największa 
ze znajdujących się tam kopalń Jenny-Otto z Fried- 
lersgltick i Wiihelmsgluck - Ostfeld, która dała w roku 
1921— 47,35% wydobycia kopalń Śląska niemieckiego, 
należy do przedsiębiorstwa Schlesische Aktiengesell- 
schaft fur Bergbau und Zinkhuttenbetrieb, które 
ma na Śląsku polskim 3 huty cynkowe.

Wprawdzie towarzystwo to, jak wszystkie prawie 
koncerny górnośląskie, rozdzieliło kompleks swych za
kładów górniczych i hutniczych, zgodnie z granicą poli
tyczną, na część polską i niemiecką i rozbiło się na 
dwa prawnie od siebie zupełnie niezależne przedsię
biorstwa, a nawet różne co do składu kapitału akcyjne
go, nie mając jednak własnych hut cynkowych zmu
szone jest w dalszym ciągu przetapiać swe rudy w pol
skich hutach.

Niemcy dążą jednak do tego, by rudy te w przy
szłości przetapiać bądź w hutach zachodnio-niemieckich, 
bądź w hucie, którą dopiero mają zamiar wystawić 
na niemieckim Górnym Śląsku.

W ostatnich latach wydobycie rud cynkowych 
w zagłębiu polsko-śląskiem, zarówno blendy jak i gal
manu, znacznie wzrosło.

Produkcja użytkowej (w odróżnieniu od masy rudnej) 
rudy cynkowej wiatach 1922— 1926 wynosiła w tonnach:

Galman surowy Blenda surowa

1922 81.029 195.928
1923 79.111 171.543
1924 61.142 176.725
1925 74.686 236.274
1926 99.548 240.283

Na terenie krakowskim prowadzone są obecnie 
roboty nad odwodnieniem kopalń rudy ołowianej, która 
pomieszana jest z rudą cynkową; kópalnie te będą więc 
dostarczać nieznaczne ilości rudy cynkowej.

2
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Produkcja rudy cynkowej dzieli się między teren 
śląski i dąbrowski w sposób następujący:

G A L M A N  S U R O W Y

w tonnach_______ |______ w procentach
T e r e n

Śląski Dąbrowski Śląski Dąbrowski

1922 36.692 44.337 45,3 54,7
1923 47.918 31.193 60,6 39,4
1924 37.812 23.330 61,8 38,2
1925 45.595 29.091*) 61,0 39,0
1926 50.733 48.815 51,0 49,0

B L E N D A S U R O W  A

ROK
w tonnach w procentach

T e r e n
Śląski Dąbrowski Śląski Dąbrowski

1922 173.043 20.885 88,3 11,7
1923 165.966 5.577 96,7 3,3
1924 171.774 4.951 97,2 2,8
1925 223.180 13.094 94,4 5,6
1926 229.531 10.752 95,5 4,5

W kopalniach rudy cynkowej w całem zagłębiu 
polsko-śląskiem zatrudnionych było przeciętnie w 1926 
roku 9.595 robotników, licząc według list płac w koń
cu miesięcy. Liczba szybów wydobywalnych, czynnych 
w ciągu miesiąca, wahała się w 1926 r. w granicach 
12— 18-tu.

Z przytoczonych tablic widać, że wzrastające 
szybko wydobycie blendy czyni ją główną rudą w na- 
szetn hutnictwie cynkowem, usuwając galman na dal
szy plan. Przetop blendy nastręcza jednak pewne trud
ności; celem uwolnienia blendy od zawartości siarki, 
przed przetopieniem należy ją wyprażyć. Powsta

*) w tem 21 t. wydobytych na terenie krakowskim.
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jące przy prażeniu gazy siarkowe są bardzo szkodliwe, 
nie można ich więc wypuszczać w powietrze, lecz 
trzeba je przerabiać na kwas siarkowy; ponieważ wy
twarzany w tak dużych ilościach kwas siarkowy nie 
znajduje zbytu w najbliższych okolicach i w po
szukiwaniu rynku musi przebywać dalekie przestrzenie, 
przeto ta przymusowa uboczna produkcja przy wyso
kich kosztach transportu przynosi hutom często straty.

Zwiększone w ostatnich latach wydobycie rudy 
w kraju wywołane jest drożyzną rudy zagranicznej.

Co do naszych zasobów rud należy stwierdzić, że 
zagłębie polsko-śląskie pod względem geologicznym 
nie jest dokładnie zbadane i dlatego też trudno jest 
ustalić, na jak długi czas starczy nam rud cynkowych; 
według opinji fachowców, znane obecnie pokłady starczą 
nam przy teraźniejszem tempie pracy hut na ok. 30 lat.

W tej sprawie przytaczamy poniżej opinję 
Generalnego Dyrektora Zakładów Hohenlohego Sp. 
Akc., p. inż. Al. Ciszewskiego*). „Zadaniem prze
mysłu cynkowego w Polsce jest dążenie wszelkiemi 
środkami do tego, aby podstawa jego istnienia' 
opierała się w ciągu jaknajwiększej ilości lat w moż
liwie wielkiej mierze na złożach rud krajowych. 
Rozwiązanie kwestji podniesienia produkcji cynku przez 
przeróbkę hutniczą wysokowartościowych rud zagra
nicznych, jako przymieszki do rud krajowych, jest po
łączone z wielkiemi trudnościami, głównie z powodu 
bardzo wydatnie zmniejszonej podaży rud na rynkach 
międzynarodowych. Starania więc przemysłu idą prze- 
dewszystkiem w tym kierunku, aby przez nowe urzą
dzenia w procesie wzbogacania rudy, nietylko, jak do- 
ąd, przystosować dla przeróbki hutnicze rudy bogate, 

lecz również i w możliwie wielkiej mierze wykorzystać 
rudy ubogie, których Polska posiada jeszcze znaczne 
ilości. W tym kierunku czynione są właśnie w ostat-

*) Patrz artykuł p. Ciszewskiego w „Gazecie Warszawskiej 
Porannej” z dn. 7 listopada 1926 r. p. t. „Kryzys przemysłu cyn
kowego wobec wvczerpania bogatych rud cynkowych".



I I I . Giesche Sp. A kc. Piec obrotowy do wzbogacania odpad
ków rud cynowych; nasypowa część bębna obracalnego.
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nich czasach liczne próby. Tam, gdzie zawartość me
talu lub specjalny gatunek materjału radowego unie
możliwia zastosowania różnych metod wzbogacania 
rudy, (z których metoda flotacyjna zasługuje może na 
największą uwagę), dąży się do otrzymania produktów 
cynkowych w postaci tlenku cynku. Ogromne zwały 
mułów galmanowych i blendowych otwierają w razie 
udania się tych doświadczeń, bardzo korzystne widoki. 
Nie są to pierwsze poczynania w tym kierunku. Po
dobne próby przedsiębrano już w innych krajach, 
w szczególności w Ameryce i w Niemczech, jednak 
specjalny charakter rud polskich wysuwa nowe zaga
dnienia i nowe trudności, które znów mogą być poko
nane tylko w drodze znacznych nakładów finansowych; 
koniecznem bowiem następstwem zmiany metod pro
dukcji byłaby gruntowna modernizacja cynkowni“.

Odpowiednie zakłady do wzbogacania rudy zostały 
pobudowane*) na terenie śląskim w ostatnich miesiącach 
i próby zużytkowania zawartego w hałdach szlamowych 
cynku dały wyniki zadawalniające. Wzbogacona w ten 
sposób ruda zawiera ok. 70% cynku.

Przemysł cynkowy zyska więc nowe zapasy kra- 
owego surowca, które wzmocnią bardzo poważnie po
siadane zasoby krajowego tworzywa i ustalą dalszy 
rozwój naszego hutnictwa.

Zapasy te obliczane są na 12 mil. tonn biednych 
rud, zawierających ok. 7% cynku, a znajdujących się na 
hałdach tylko na terenie śląskim, nie licząc dużych 
hałd na terenie dąbrowskim. Hałdy śląskie winny więc 
dać ok. 500 tys. tonn cynku.

Produkcja górnicza w innych krajach.

Kopalnie rudy znajdują się w wielu wypadkach 
w krajach bądź przemysłowo słabo rozwiniętych, bądź 
nie posiadających taniego i w dostatecznej ilości ma-

*) Zakłady takie zostały wybudowane przez Śląskie Ko
palnie i Cynkownie Sp. Akc. przez Gieschego Sp. Akc., Zakłady 
Hohenlohego Sp. Akc.
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terjału opałowego, i dlatego też duży procent wydo
bycia rud cynkowych przewozi się z krajów wydoby
wających do krajów o rozwiniętym przemyśle hutniczym; 
w przemyśle cynkowym bowiem ruda dąży do węgla, 
a nie odwrotnie, gdyż węgla żużywa się przy procesie 
hutniczym wielokrotnie więcej aniżeli rudy.

Największe ilości cynku w rudzie (ilość rudy cyn
kowej z uwzględnieniem procentowej zawartości me
talu cynku) wydobywają, wymieniając kolejno pg. wy
dobycia w 1925 r.: Stany Zjednoczone Ameryki Półn.- 
Australja, Polska, Włochy, Kanada, Hiszpanja, Meksyk, 
Niemcy, Algier, Indo-Chiny, Japonja, Tunis, Francja- 
Grecja, Rosja, Anglja.

Obliczając zawartość cynku w dobytej rudzie 
w tysiącach tonn, produkcja w 1925 r. wynosiła:

K R A J
Zawartość cynku 

w rudzie 
w tysiącach tonn

%% prod.
światowej

Stany Zjednoczone A. P. 645,6 50,6
A u s tr a l ja .......................... 150,0 11,8
P o ls k a ............................... 123,7 9,7
W iochy............................... 55,0 4,3
K anada............................... 50,2 3,9
H iszpan ja .......................... 48,8 3,8
M e k s y k ......................... 45,8 3,6
Niemcy ......................... 42,0 3,3
Inne k ra je ......................... 113,6 9,0

Ogółem . . . 1.274,7 100,0

Z produkcji europejskiej Polska wyprodukowała 
w r. 1925 41,4%.

Krajami o największej produkcji są obecnie: Stany 
Zjednoczone A. P., Australja (New South Wales, Tas
mania), Polska; górnictwo Indo-Chin rokuje bardzo 
duże nadzieje; Syberja, tylko ze względu na warunki 
polityczne i izolację geograficzną nie może rozwinąć 
swego wydobycia; Kanada, Meksyk, Chile, Peru 
i Bolinja dążą do zwiększenia wydobycia rud cynko
wych.
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ProduKcja rud cynKowych
(obliczona według zawartości metalu — w tysiącach tonn).

K r a j e 1913 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

P o l s k a ..................... _ 4,4 8,4 7,5 48,2 ' 91,3 93,8 123,7
W łochy.................... 63,3 26,3 39,1 27,6 40,2 52,9 53,1 55,0
Hiszpanja . . . . 66,5 32,9 28,7 17,6 21,9 38,1 41,9 48,8
Niemcy . . . . . 250,3 136,5 150,0 115,6 75,0 31,7 41,7 42,0
Szwecja . . . . 17,2 17,5 16,5 10,5 14,2 15,0 16,3 17,5
F ra n c ja ..................... 13,0 3,9 1,7 3,6 1,2 4,0 5,4 4,3
R o s j a ..................... 31,4 — 0,2 •— 0,1 0,5 1,0 1,5
G r e c j a ..................... 10,5 2,5 2,5 1,0 1,5 1,5 1,4 1,5
Wielka Brytanja 5,9 2,5 1,8 0,3 0,8 1,0 1,1 1,0
Inne kraje . . . 4,1 1,2 1,2 1,5 1,8 2,0 2,7 3,4

Europa 462,2 227,7 250,1 185,2 204,9 238,0 258,4 298,7
416,2 202,4 220,0 165,6 180,0 216,0 220,0 269,0

Indo-Chiny . . . 14,0 7,7 3,6 5,6 8,0 12,2 17,0 18,0
C h i n y .................... 3,9 2,5 2,8 4,3 18,3 18,4 15,0 12,0
Jap o n ja .................... 15,8 7,0 4,6 4,6 6,0 8,0 10,0 10,0
Inne kraje . . . . 2,3 — 2,3 3,0 4,0 5,0 8.4 7,5

Azja 36,0 17,2 13,3 17,5 36,3 43,6 50,4 47,5
32,0 15,2 12,0 15,7 30,0 33,0 45,0 42,0

Algier .................... 36,9 7,0 8,0 7,7 17,3 21,0 22,5 25,8
Tunis . . . . . 1,9 ? ? 3,4 2,4 4,8 5,6 7,2

Afryka 38,8 7,0 8,0 11,1 19,7 25,8 28,1 33,0
34,8 6,0 7,0 10,1 17,0 23,0 25,0 29,0

Stany Zjednoczone . . . . 368,7 498,3 539,8 226,8 428,4 533,7 578,8 645,6
Kanada .................... 4,5 14,8 19,7 26,0 29,7 31,2 44,8 50,2
M eksyk.................... 6,8 10,2 13,6 5,0 3,2 18,5 18,0 45,8
Inne kraje . . . . 2,1 1,9 0,6 0,2 1,0 1,0 1,5 3,9

Ameryka 382,1 525,2 573,7 258,0 462,3 584,4 643,1 745,5
332,1 441,2 441,7 204,0 372,0 530,0 470,0 643,0

Australja 219,7 66,1 — 141,7 162,0 240,0 190,0 150,0
186,7 56,1 — 113,7 122,0 210,o 165,0 135,0

Produkcja światowa 1.138,8 843,2 845,1 613,5 885,2 1.131,8 1.170,0 1.274,7
1.001,8 720,9 680,7 509,1 7 21,0 1.012,0 1.025,0 1.145,0

‘) Cyfry zwykłe oznaczają ilość cynku zawartego w rudzie; cyfry drukowane kursywą — przypuszczalną ilość czystego cynku 
wydobytego z rudy; cyfry dotyczące Ameryki oparte są na obliczeniach dokładnych. Dane p/g Statistische Zusammensfellungen 
tiber Aluminium, Kupfer, Nickel Quecksilber, Silber, Zink und Zinn, wydane przez Metallgesellschaft.
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Wydobycie metalu cynku w rudzie 
cynkowej w 1925 r.
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Ustalanie cen m d  cynkowych.

W handlu rudami cynkowemi panują pewne utar
te już zwyczaje co do sposobu obliczania wartości 
i ceny rudy1).

Po ustaleniu ilości domieszek, na podstawie sta
rannie wziętych próbek z danej partji rudy, cenę rudy 
cynkowej ustala się przeważnie według ogólnie przy
jętej formuły, która brzmi:

V =  0,95 P  .
T—  8 
1Ó0 H

w której oznacza:

V — cenę za 100 kg. rudy

*) Zink und Cadmium von R. G. Max Liebig.
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P  — cenę za 100 kg. cynku, obliczoną według 
półtygodniowych notowań na giełdzie londyńskiej 
dla cynku zwyczajnej marki (spelter ordinary brands). 
5% z wypośrodkowanej ceny rynkowej bonifikuje się kup
cowi, co w formule znajduje swój wyraz w przemnożeniu 
P przez 0,95.

T  — zawartość cynku w rudzie w procentach, 
mniej 8 jednostek, które odejmuje się, jako przypusz
czalną stratę metalu przy przetapianiu rudy w hutach.

x  — koszty przetopu, które ponosi huta. Koszty 
te zależne są od właściwości rudy, od rodzaju do
mieszek i ich wpływu na przebieg procesu hutniczego. 
Przy galmanie, który się łatwiej redukuje, koszty te są 
mniejsze aniżeli przy blendzie, która trudniej podlega 
redukcji i pociąga za sobą jeszcze wysokie koszty pra
żenia. Koszty przetopu muszą być każdorazowo usta
lone między kupującym a sprzedawcą.

Przy umowach długoterminowych brana jest prze
ważnie w rachubę średnia roczna cena cynku w Londynie.

W ostatnich latach dostawcy rud ze wzrostem 
cen cynku zwiększają hutom zwrot za koszty przetopu, 
by w ten sposób dać hutom też pewne korzyści 
z wyższego poziomu ceny cynku.

Huty natomiast podnoszą cenę rudy w tych wy
padkach, gdy domieszki zawierają ponad 8°/0 ołowiu 
i pewną zawartość srebra (150 gramów w tonnie rudy).

Odbiór odkrytych wagonów z rudą, ustalenie wa
gi, stopnia wilgotności i branie prób odbywa się na 
hucie równocześnie z przybyciem transportu w obec
ności przedstawicieli obu stron.

Przy transportach morskich ruda dostarczana jest 
albo fob. port załadowania, albo cif. port wyładowania. 
W pierwszym wypadku konosament, ubezpieczenie
i część kosztów przeładunku opłaca kupujący, w drugim 
wypadku dostawca.



Prażenie rud cynkowych jest drugą fazą w wy
twórczości cynku i łączy się ściśle z uboczną wpraw
dzie, lecz przymusową fabrykacją kwasu siarkowego.

Rudy cynkowe, celem przygotowania ich do prze
topu w hutach cynkowych, należy poddać przedtem 
odpowiedniej przeróbce, by przeprowadzić je w tlenek 
cynku. Przeprowadzenie galmanu w tlenek cynku nie 
sprawia dużych trudności; polega ono na zwyczajnem 
wyprażeniu bądź w piecach szybowych, bądź płomień- 
nych, w celu pozbawienia galmanu dwutlenku węgla 
(C 0 2) i wody (H2Ó). Znacznie więcej zachodu i sta
ranności wymaga prażenie blendy. Przy przeprowadza
niu blendy w tlenek cynku musi być z niej usunięta 
siarka i to możliwie zupełnie, gdyż każda pozostała 
cząstka siarki powoduje stratę takiej samej ilości cynku, 
ponieważ siarczek cynku (ZnS) nie redukuje się w muf
lach i pozostaje jako odpadek w popiołach. To też 
wyprażenie blendy wtedy dopiero może być dokładne, 
gdy ruda zostanie odpowiednio mechanicznie oczysz
czona i rozdrobniona, do tego zaś potrzebny jest cały 
szereg urządzeń.

Rozdział ten poświęcimy tylko prażelniom blendy 
cynkowej i związanej z tem fabrykacji kwasu siarkowego.

Pierwsze prażelnie blendy były zwykłemi pieca
mi płomiennemi, w których gazy prażenia, miesza
jąc się z gazami spalinowemi, uchodziły w powietrze. 
Ponieważ jednak gazy prażelne, zawierające w sobie za
bójczy dla wszelkiego życia dwutlenek siarki, rozcho
dząc się po okolicy, wywierały szkodliwy wpływ zarów
no na życie roślinne, jak i zwierząt, wkrótce więc zwró

PRAŻELNIE BLENDY CYNKOW EJ I FABRYKI
KWASU SIARKOW EGO.
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ciły na to uwagę władze, które wydały zarządzenia, wy
magające unieszkodliwienia tych gazów. Żądaniu temu 
starano się uczynić zadość przez budowanie wysokich, 
do 100 m. dochodzących kominów, które po dziś dzień 
stoją jeszcze w niektórych hutach śląskich. Jednak 
pokładane w tym sposobie nadzieje zawiodły, gdyż 
nie chronił on jeszcze należycie okolicy od szkodliwych 
wpływów, wobec czego przedsiębiorstwa, zmuszane coraz 
surowszemi rozporządzeniami, musiały uciekać się do 
innych sposobów unieszkodliwienia gazów prażelnych.

Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem, sto
sowanym po dziś dzień, jest unieszkodliwianie gazów 
przez przerób ich na kwas siarkowy.

Naturalnie, potrzebny jest do tego specjalny ro
dzaj pieców prażelnych, inny aniżeli początkowo uży
w any,— taki mianowicie, w którym gazy prażenia nie 
łączyłyby się z gazami spalinowemi i nie rozrzedzały 
ich; tego rodzaju pieców mamy dziś w zastosowaniu 
kilka systemów.

Fabrykacja kwasu siarkowego.

Wychodzące z prażaków gazy, zawierające od
2 — 8% (przeciętnie 5 — 6%) na objętość dwutlenku 
siarki, odprowadzane są do fabryk kwasu siarkowego, 
w których stosowany jest u nas system fabrykacji 
zarówno komorowy jak i kontaktowy.

Metodą komorową otrzymujemy.-

G A T U N E K Stopień
Baume’go

Ciężar
właściwy

Zawartość
h 2s o 4

Kwas komorowy. . . 50—52° 1,53—1,56 62—66$
Kwas z wieży Glowera 58—62° 1,67—1,76 75—82$
Kwas 6 6 ° .................... 66° 1,83—1,84 93—97$

Metodą kontaktową otrzymujemy kwas dymiący 
i stuprocentowy. Kwas, otrzymany tą metodą, nadaje

*
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się lepiej od uprzednio wymienionych do dalekich 
transportów.

Kwas siarkowy jest potrzebny prawie do wszyst
kich procesów wiekiego przemysłu chemicznego. Znaj
duje on u nas zastosowanie przy rafinowaniu nafty, 
wyrobie materjałów wybuchowych, fabrykacji na
wozów sztucznych, a głównie superfosfatu, siar
czanu amonowego, siarczanu sodowego i glinowego, 
w przemyśle barwników i wreszcie przy fabrykacji 
sztucznego jedwabiu.

Zwykły handlowy kwas siarkowy, zwany często 
kwasem angielskim, ma 66° Be. i zawiera rozmaite za
nieczyszczenia.

Prócz kwasu siarkowego, wyrabiany jest jeszcze 
z gazów, w niewielkich zresztą ilościach, ciekły bez
wodny kwas siarkawy.

Bezwodny, ciekły kwas siarkawy nie grał nigdy 
poważniejszej roli w przemyśle cynkowym Śląska z po
wodu jego ograniczonej wytwórczości. W handlu sprze
dawany jest on w bombach stalowych, gdyż nie łączy 
się z metalami; używany jest do bielenia wełny, do 
maszyn oziębiających i t. p.

Teren śląski.

Już samo zaprowadzenie urządzeń, umożliwiają
cych używanie blendy do fabrykacji cynku, wymagało 
tak znacznych kapitałów, że jedynie przedsiębiorstwa 
zasobne mogły się zdobyć na ich budowę; wprawdzie 
ze zwiększeniem zastosowania blendy powstał plan bu
dowy wspólnej, cały oląsk obsługującej prażelni, ale 
pozostał on w szeregu nieziszczonych projektów, tak 
licznych w tej dziedzinie produkcji. Było to jednym 
z czynników, który wpłynął na koncentrację w cynko
wym przemyśle hutniczym na terenie śląskim, jaka 
w ostatnich dziesiątkach lat ubiegłego wieku miała 
miejsce. Zmiana konjunktur rynkowych dla kwasu siar
kowego znalazła również silny odźwięk w kształtowaniu 
się warunków rozwoju przemysłu cynkowego.
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W pierwszych kilku latach produkcja kwasu była 
tak znikomą, że nie przedstawiała jeszcze ogólnego za
gadnienia w przemyśle cynkowym. Dopiero poważ
niejszy jej wzrost, spowodowany obostrzeniami ze strony 
policji przemysłowej, datuje się po latach 1880. 
W okresie tym pierwsze dziesięciolecie rokowało dla 
rozwoju fabrykacji kwasu siarkowego pełną nadziei 
przyszłość, stawiając ją w rzędzie korzystnych prze
mysłów ubocznych hutnictwa cynkowego.

Przeciętna roczna wytwórczość i cena1) kwasu 
siarkowego, obliczonego jako 50° Be., wynosiła:

O K B E S

Przeciętna roczna 
wytwórczość 

w tonnach

Przeciętna cena 
w złotych w złocie 

1 tonny

1886—1890 19.300 34
1891—1895 27.810 36
1896—1900 48.190 30
1901—1905 85.754 24
1906—1910 152.183 19

1911 213.317 17
1912 354.008 12
1913 255.589 17

Jednak z obniżaniem się ceny kwasu siarkowego, 
przy coraz większych trudnościach zbytu, te same 
zarządzenia, które niegdyś przyczyniły się do powsta
nia fabrykacji kwasu siarkowego, przy zwiększającym 
się zużyciu blendy tak szybko ją rozwinęły, że wkrótce 
powstrzymywała ona rozwój śląskiego przemysłu cyn
kowego. Przyczyniła się do tego wadliwa polityka prze
wozowa kolei niemieckich, która wysokiemi opłatami 
przewozowemi utrudniała zbyt kwasu.

‘) Ceny powyższe są teoretyczne i obliczone zostały ce
lem zobrazowania ruchu cen; obliczenia powyższych cen do
konano w ten sposób, że przeciętna z pięcioletniego okresu 
roczna wartość wytwórczości wszystkich gatunków kwasu siarko
wego podzielona została przez przeciętną wytwórczość kwasu, 
obliczonego jako 50° Be.



IV . Giesche Sp. A kc. Piec obrotowy do wzbogacania odpadków rud cynkowych; rurociągi.
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Jednym z bardzo poważnych spożywców kwasu 
siarkowego są fabryki superfosfatu. W Niemczech 
zużywano superfosfaty głównie na ziemiach północnych 
i tam też były skoncentrowane fabryki superfosfatów. 
Koleje niemieckie pobierały jednak tak wysokie stawki 
za przewóz kwasu siarkowego, że, chcąc dotrzeć do 
swych głównych rynków zbytu, kwas musiał ponosić 
koszty przewozu, przewyższające jego wartość. Koszt 
przesyłki górnośląskiego kwasu siarkowego przed 
wojną do 1913 r. wynosił: do Wrocławia 9,50 Mk., do 
Poznania 17,20 Mk., do Berlina 24,20 Mk. za tonnę, 
podczas gdy przeciętna cena kwasu siarkowego 
w ostatnim przedwojennym dziesięcioleciu wynosiła 
ok. 15 Mk. za tonnę. Wywóz kwasu siarkowego za
granicę do krajów sąsiednich — Rosji i Austro-Węgier 
uniemożliwiały wysokie stawki celne.

Dla zaradzenia złemu starano się rozszerzyć możność 
zbytu kwasu na miejscu przez założenie fabryki superfos
fatu. Jedno z największych przedsiębiorstw cynkowych 
(Giesche), które objęło sprzedaż kwasu siarkowego 
z wszystkich hut śląskich, zakupiło małą fabryczkę 
w Zawodziu i rozbudowało ją kosztem dużych kapitałów. 
Jednak pomimo, że fabryka ta pod względem rozmiaru 
była największą na kontynencie, pomimo doprowadze
nia produkcji do granic możności zbytu, konsumowała 
ona zaledwie 1/5 część górnośląskiej produkcji kwasu 
siarkowego; reszta, zdana na wywóz, musiała walczyć 
z trudnościami zbytu w granicach Niemiec. Straty, ja
kie z tych powodów ponosił przemysł cynkowy, 
szczególnie w ostatnich latach przed wojną, wywołały 
zmniejszenie się wytwórczości cynku na tym terenie 
w stosunku do produkcji światowej.

Dopiero w 1913 r. rząd niemiecki, zdając sobie 
sprawę z konieczności podtrzymania tak ważnej w prze
myśle chemicznym, a tak uciążliwej dla hutnictwa, ga
łęzi produkcji, zmienił dotychczasową fałszywą i zabój
czą dla przemysłu górnośląskiego politykę przewozo
wą, obniżając opłaty przewozowe dla kwasu siar
kowego.
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Wytwórczość kwasu siarkowego, obliczonego jako 
50° Be., wynosiła na terenie śląskim:

Rok tonn Rok tonn

1910 192.260 1917 256.004
1911 213.317 1918 260.166
1912 354.008 1919 121.171
1913 255.589 1920 183.329
1914 226.563 1921 129.248 '
1915 176.742 1922 181.825
1916 223.418
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W powyższych statystykach wytwórczości kwasu 
siarkowego wliczoną jest do fabryk, istniejących przy 
hutach cynkowych, również Polska Huta Skarbowa 
Ołowiu i Srebra w Strzybnicy, Spółka Dzierżawna, o rocz
nej wytwórczości ok. 3—7 tys. tonn kwasu siarkowego.

Teren, krakowski.

W hutach na terenie krakowskim, wywiązujące się 
przy prażeniu blendy, gazy prażenia nie przedstawiały 
tak trudnej do rozwiązania kwestji i nie były hamul
cem w rozwoju przemysłu cynkowego, jak to miało miej
sce na Śląsku. Huta w Trzebini—dopóki ilości blendy nie 
były wielkie—wypuszczała gazy prażelne wolno w powie
trze, wykorzystując możność bezkarnego przekraczania 
przepisów sanitarnych. Dopiero z postępem fabrykacji 
i ze zwiększeniem się ilości przetapianej blendy zaczęto 
je unieszkodliwiać, wytwarzając z nich kwas siarkowy. 
W ostatnich latach przedwojennych, produkcja huty 
w Trzebini wynosiła średnio 10.000 wagonów kwasu 
siarkowego komorowego i 4.000 wagonów kwasu siar
kowego skoncentrowanego. Kwas ten zbywany był 
przez Union Bank.

Nie odczuwając trudności zbytu, fabrykacja kwasu 
siarkowego nie tylko że nie była przedsięwzięciem de- 
ficytowem, ale przyczyniała się nawet do zys- 
kowności huty. Kwas siarkowy zbywany był częś
ciowo na miejscu do rafinerji nafty w Trzebini, czę
ściowo zaś wysyłany był do fabryk nawozów sztucz
nych w Borku Fałęckim, Oświęcimiu i Podgórzu.

Zaniedbana w okresie wojny światowej produkcja 
kwasu siarkowego w latach powojennych, od chwili 
powstania Państwa Polskiego, zaczęła się szybko po
dnosić. Produkcja kwasu siarkowego w hucie cynko
wej na terenie krakowskim wynosiła:

Rok
1919
1920
1921
1922

2.766
7.146

10.300
15.600

tonn
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Okres powojenny.
Przy podziale terenu śląskiego wszystkie fabryki 

kwasu siarkowego, istniejące przy prażelniach blendy 
zostały przyłączone do Polski.

W latach 1922—26, pomimo stałego wzrostu ilości 
przetapianej blendy, wytwórczość kwasu siarkowego 
ulegała jednak wahaniom, zależnie od możliwości zbytu.
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Wytwórczość kwasu siarkowego, obliczonego jako 
50° Be., w latach 1922 — 1926, wyniosła w prażelniach 
blendy w tonnach:

Rok
T e e n

łącznie
śląski ■) krakowski

1922 181.825 15.600 197.425
1923 198.682 24.688 223.370
1924 150.698 24.289 174.987
1925 214.796 32.702 247.498
1926 174.736 35.611 210.347

Teren śląski wytworzył więc w 1926 r. 83$ kwa
su siarkowego, a teren krakowski 17$; teren dąbrow
ski praży swe nieznaczne ilości blendy w hucie Jadwi
dze w Trzebini.

') Łącznie z wytwórczością Polskiej Huty Skarbowej 
Ołowiu i Srebra w Strzybnicy.

3
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Poszczególnych gatunków kwasu siarkowego wy
tworzono na terenie śląskim w 1926 r.:

G A T U N K I tonn

kwas siarkowy 50° B e ......................... 927
do 60° Be . . . . 108.979

„ 66° (monohydryt) . . 24.416
O l e u m ................................................... 181

Kwasu siarkawego (Hs S 0 3), który wyrabiany 
jest na teresie śląskim, wytworzono:

Rok tonn Rok tonn

1922 1.588 1925 2.768
1923 2.497 1926 2.883
1924 2.577



Przemysł cynkowy zagłębia polsko-śląskiego 
opiera się obecnie głównie na przerobie dwojakiego 
rodzaju rud: blendy i galmanu. Rudy te po wydobyciu, 
mechanicznej obróbce i wyprażeniu przychodzą do hut 
jako podstawowy surowiec. Cynk metaliczny otrzy
muje się w naszych hutach tylko drogą suchą (pomi
jając obecnie prowadzone próby elektrolizy) — przez 
redukcję tlenku cynku węglem i natychmiastową desty
lację. JaKO retorty do destylacji służą specjalne na
czynia gliniane, t. zw. mufle, w których poddaje się 
redukcji materjały cynkonośne w bardzo rozdrobnio
nym stanie, zmieszane z koksem, jako materjałem re
dukującym. Mufle te poumieszczone są w piecu de
stylacyjnym, zależnie od systemu, w jednym lub wielu 
piętrach i podgrzewane do odpowiedniej temperatury. 
Powstałe w muflach w pierwszem stadjum wytapiania 
pary cynku przechodzą do odbieralników; w pierw
szej chwili, spotykając się z zimnemi ścianami i po
wietrzem atmosferycznem, łączą się częściowo z tlenem 
z powietrza w tlenek cynku, częściowo zaś—wskutek 
zbyt gwałtownego oziębienia—tworzą pył cynkowy. Do
piero po pewnym czasie, gdy odbieralniki ogrzeją się 
powyżej 420°, zaczyna się prawidłowe przechodzenie 
pary cynku w płynny metal Proces destylacji, łącznie 
z obsługą pieca, trwa 24 godzin. Otrzymany z pieca 
destylacyjnego metal — cynk- surowy—zawiera oprócz 
97 — 98% cynku jeszcze około 2 — 3% domieszek

HUTY CYNKOWE.
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ołowiu, żelaza, kadmu, arsenu, antymonu, srebra, miedzi, 
bismutu, siarki i t. p.

Celem oczyszczenia przetapia się cynk surowy 
w odpowiednio skonstruowanych piecach płomiennych 
i wówczas otrzymujemy t. zw. cynk rafinowany, zawie
rający około 99% Zn.

Teren śląski.

Hutnictwo cynkowe, rozporządzając w zagłębiu 
polsko - Śląskiem, jak już wspomnieliśmy na wstępie, 
olbrzymiemi pokładami węgla i rudy cynkowej, rozwi
jało się na ziemiach polskich w doskonałych warun
kach. Pierwsze kroki tego przemysłu oparte były 
jednak na innych tworzywach, mianowicie na grzy
bach wielkopiecowych i węglu drzewnym.

Twórcą hutnictwa cynkowego w zagłębiu polsko- 
śląskiem był Jan Ruberg, zarządca dóbr księcia 
Pszczyńskiego. Czy do sposobu fabrykacji cynku do
szedł on sam drogą doświadczeń robionych w hucie 
szklanej w Wesołej, czy też ze sposobem tym zapo
znał się w czasie swojej podróży do Anglji — nie da 
się ściśle ustalić. Faktem jest, że pierwszy w zagłębiu 
polsko-śląskiem założył w r. 1800 w Wesołej piec do 
destylacji cynku. Jednak dopiero o drugim piecu, za
łożonym w roku 1802, mamy nieco więcej danych: 
wiemy mianowicie, że był on czteromuflowy, że ma- 
terjałem, z którego wytapiano metal, były grzyby wiel
kopiecowe, a środkiem redukującym—węgiel drzewny. 
Od nazwy grzybów wielkopiecowych pochodzi też 
wyraz „cynk*.

Cynk, dawniej „zynek“, pochodzi od niemieckie
go wyrazu „Zink“, używanego przez niemieckich gór
ników, który wyprowadza się od słowa „zacken“ 
albo „zinken“, używanego na oznaczenie formy, jaką 
przybierała masa, tworząca się w wielkich piecach.

Pierwsze szczęśliwe kroki Ruberga w tej nowej 
gałęzi przemysłu zachęciły rząd pruski do zaintereso
wania się wytwórczością cynku i skłoniły go do za
łożenia w r. 1808/9 huty „Lidognia" w Królewskiej



V. H uta Cynkowa Hohenlohe w Wetnowcu.





Hucie w celu wykorzystania zapasu grzybów wielko
piecowych, które w rządowych hutach żelaznych leża
ły dotychczas bezużytecznie. Sposób fabrykacji cynku, 
utrzymywany początkowo w tajemnicy, został przez 
robotników, z którymi źle się obchodzono i którzy 
opuścili. hutę w Wesołej, ujawniony i szybko rozpo
wszechnił się na Śląsku. W hucie „Lidognia“ wpro
wadzono następnie cały szereg zmian, dążących do 
udoskonalenia hutnictwa; jako tworzywo zastosowano 
galman, zaś węgiel drzewny zastąpiono koksikiem 
(węglikiem). Dążąc do udoskonalenia budowy pieca, 
powiększono ilość mufli z 2 na 4, 8, 10 i 20 przy 
piecach podwójnych i ten rodzaj budowy został przez 
dłuższy czas wzorem dla wszystkich hut całego te
renu. v

Nowa gałąź hutnictwa była w początkach bardzo 
zyskowna; pierwsze huty po roku produkcji nietylko 
pokrywały koszty budowy, ale przynosiły jeszcze 
dość pokaźne zyski. Nic więc dziwnego, że przemysł 
cynkowy rozwijał się w szybkiem tempie.

W r. 1821 czynnych było już na terenie śląskim 
6 hut, 7b}?ło w budowie i 27 w projekcie; prócz tych ist
niały jeszcze huty na pozostałych terenach zagłębia, nale
żących do Ks. Warszawskiego i W. M. Krakowa, które 
swą wytwórczością przyczyniały się również do wzma
gającej się stale konkurencji na rynku cynku. Wobec 
tego poczęto robić starania w celu porozumienia się 
właścicieli hut i ograniczenia wytwórczości przez wy
znaczenie poszczególnym hutom kwot, zależnie od ilo
ści posiadanych mufli; do porozumienia jednak wów
czas nie doszło.

Przy szybkiem tempie rozwoju hutnictwa wytwór
czość wzrastała rok rocznie bardzo znacznie; z 795 
tonn cynku surowego w r. 1815 wytwórczość wzrosła 
w przeciągu 10 lat do 11.917 tonn (w r. 1825), Ponieważ 
wytwórczość przerosła wkrótce zapotrzebowanie Niemiec, 
wobec tego nadprodukcję kierowano na zagraniczne rynki 
zbytu: francuski i angielski. W poszukiwaniu nowych 
rynków zbytu cynk śląski docierał aż do Indyj Wchod- 
nich, gdzie konkurował pomyślnie z droższym cynkiem
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chińskim. W latach od 1825 do połowy 1828 wywie, 
ziono do Indyj z samego terenu śląskiego 20.500 tonn 
cynku. Jednak tak wielki wywóz przewyższył wkrótce 
zapotrzebowanie rynku indyjskiego. Sytuację pogar
szała jeszcze konkurencja hut Ks. Warszawskiego 
i W. M. Krakowa, które nietylko zdobyły całko
wicie rynek rosyjski (gdyż i tam szedł cynk śląski 
drogą przez Brody), ale^ współzawodniczyły również 
na pozostałych rynkach Śląska. Wytworzona sytuacja 
przyczyniła się do obniżenia cen, a tem samem poz
bawiła przemysł cynkowy jego pierwotnej rentowności. 
By stosunki te uzdrowić, próbowano ponjwnie dopro- 
wadźić do wspólnego porozumienia wytwórców 
w r. 1828/9, jednak i tym razem bez rezultatu. Wskutek 
braku rynków zbytu dla nadprodukcji, huty, szczególniej 
małe, które nie miały własnych kopalń galmanu, zaczęły 
upadać. Produkcja w następnych dwóch latach zmniej
szyła się bardzo i w r. 1830 wynosiła już tylko 4.549 
tonn.j Rok ten był dla przemysłu cynkowego przeło
mowym,—kryzys mijał, ceny*) zaczynały powoli wzra
stać i przemysł mógł pracować znowu w lepszych 
warunkach. Produkcja wzrastała teraz powoli, już nie 
tak gwałtownemi skokami, ale stale — do r. 1862, 
jedynie z nieznacznem załamaniem się w latach ok. 
1840 r. Okres ten był okresem postępu technicznego; 
zwrócono w nim uwagę na zmniejszenie strat na me
talu przy procesie destylacji, na ekonomiczniejsze wy
zyskanie galmanu, na oszczędzanie paliwa, udoskona
lanie pieców przez powiększenie liczby mufli, ich 
trwałości i t. p. Możliwości zbytu rozszerzyły się 
teraz, gdyż przez lepsze poznanie właściwości cynku 
rozszerzyło się jego zastosowanie. Powstały fabryki 
bieli cynkowej, oraz liczne walcownie, zużywające 
bardzo poważne ilości cynku surowego. W końcu 
nabrały znaczenia produkty uboczne, jak kadm i pył 
cynkowy. Cynk stał się już jednym z ważnych arty
kułów handlu międzynarodowego. W 1850 r. produk

*) Ruch cen cynku przedstawiono w dziale „Umowy Kra
jowe i Międzynarodowe w Hutnictwie Cynkowem“.
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cja terenu śląskiego wzrosła do 24.800 tonn, w r. 1860 
do 40.354 tonn cynku surowego. Ilość hut wahała się 
w tych latach między 40 a 50, zatrudniających trzy do 
czterech tysięcy robotników. Udział zagłębia polsko- 
śląskiego w światowej produkcji cynku wynosił w tym 
czasie około 45%, gdyż na 94.000 tonn wytworzyły:

t o n n
Teren ś l ą s k i ......................................... 40.000

„ d ą b r o w s k i ...............................1.430
„ k r a k o w s k i ..............................  740

Zagłębie p o lsk o -ś lą sk ie ....................................42.170
B e l g j a ..................................................................  29.250
P r u s y .................................................................. 14.000
A n g l ja .................................................................. 6.000

Mniejsze ilości wyprodukowała również Hiszpanja, 
Austrja, Francja i inne.

Głównymi odbiorcami śląskiego cynku była wów
czas, prócz dawnego konsumenta Anglji—Ameryka, 
która w tym czasie nie miała jeszcze tak rozwiniętego 
przemysłu cynkowego, jak to ma miejsce dzisiaj.

Następne dziesięciolecie cechował ponowny spa
dek wytwórczości cynku surowego:

Rok tonn

1861 41.584
1866 34.864
1871 31.990

Głównym powodem tego zmniejszenia się wyt
wórczości był brak galmanu. Pokłady galmanu śląs
kiego wyczerpywały się coraz bardziej, przyczem ruda 
ta mimo pozornego wzrostu (pod względem ilości 
wydobycia) była coraz uboższa w metal. Sąsiednie 
tereny zagłębia nie były brane pod uwagę, gdyż 
znajdowały się w bardzo niekorzystnych warun
kach. Ruda bogata mogła być sprowadzano tylko 
z dalszych okolic, z zagranicy. Zdawano sobie sprawę 
z tego, że w wypadku, gdyby wytapianie cynku z rud

/
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zagranicznych się nie opłacało, przemysł cynkowy 
Śląska musiałby upaść. Przekonanie takie było nawet 
dość rozpowszechnione i wielu przepowiadało zupełny 
upadek śląskiego przemysłu cynkowego już w krót
kim czasie. Pomimo tego w pracy jednak nie usta- 
wano i wszelkiemi sposobami starano się usunąć gro
żące niebezpieczeństwo.

Większe przedsiębiorstwa cynkowe zakupywały 
i rozbudowywały zagraniczne kopalnie, z których rudę 
chciano przeznaczyć dla Śląska. Zabiegi te dały jed
nak bardzo mierne wyniki.

Sytuację poprawiła dopiero możność zastosowania 
w hutnictwie cynku blendy cynkowej. Wprawdzie za
graniczną blendę cynkową zastosowano poraź pierwszy 
w górnośląskiem hutnictwie cynkowem już z końcem 
1860 r., jednak były to dopiero pierwsze kroki w tym 
kierunku. Właściwą poprawę spowodowało wykrycie 
większych pokładów blendy na Śląsku w kopalni 
„Biały Szarlej” i pomyślne próby używania jej w hut
nictwie— zapoczątkowane w hucie Antoniego. Z cza
sem zapotrzebowanie hut było pokrywane znowu przez 
kopalnie Śląska, a blenda szwedzka, spożywana 
przez hutę w Lipinach jeszcze w r. 1872, ustąpiła 
miejsca rudzie krajowej.

Rozwój techniki, po zastosowaniu przerobu gazów 
prażelnych blendy na kwas siarkowy, nie ograniczy 
się do tego udoskonalenia hutnictwa, lecz dążył dalej, 
czyniąc szybkie postępy. W r. 1868 wprowadzono 
pierwsze piece gazowe z regeneratorami, od 1874 r. 
poczęto je powszechnie stosować. Pozwoliło to na 
podniesienie temperatury pieca, przy równoczesnem 
zmniejszeniu spożycia węgla, jednak powodowało 
szybsze niszczenie się mufli. Z kolei należało więc 
zwrócić baczniejszą uwagę na podwyższenie wytrzy
małości mufli, co osiągnięto przez dobór lepszego ma- 
terjału, potrzebnego do ich wyrobu i przez uważniejsze 
suszenie i wypalanie.

Równocześnie przy wprowadzeniu nowego spo
sobu opalania powiększono ilość mufli w piecu do 68, 
później do 72, 80 i t. d. Produkcja podniosła się
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ilościowo znowu, począwszy od 1872 r. Cena podle
gała jednak w dalszym ciągu wahaniom. Jeszcze w r. 1861 
ponawiano usiłowania w kierunku ustalenia ceny wspól
nej przez wszystkich przemysłowców, dającej przynaj
mniej pewne minimum dochodów. 8 większych przed, 
siębiorstw śląskich połączyło się celem regulowania 
produkcji i ustalania ceny —• jednak bez większych re
zultatów, gdyż wkrótce po zawarciu umowy każde 
z przedsiębiorstw zaczęło starym zwyczajem sprzedawać 
cynk na własną rękę po dowolnej cenie.

Dopiero konwencja, zawarta w r. 1885, do
prowadza do pewnego ustalenia, a nawet podwyż
szenia ceny, i ją należy uważać za pierwszą celową 
i skuteczną organizację hut cynkowych. Dzięki niej 
przemysł cynkowy Śląska przetrwał najcięższe chwile 
i po rozwiązaniu konwencji w r. 1894 stanął mocno
o własnych siłach.
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Doświadczenia lat ubiegłych wskazywały już prze
mysłowi hutniczemu, w jaki sposób można częściowo 
osłabić działanie kryzysów. To też, gdy od r. 1899 
cena cynku zaczęła się obniżać, dochodząc do 465,95 
Mk. (rok 1899) za tonnę i do 388,95 Mk. w r. 1900— 
przemysłowcy dążyli już do porozumienia się i do 
zawiązania syndykatu, jako środka, który mógłby 
stępić ostrze kryzysu.

Jednak dążenie do zawarcia syndykatu nie dało 
rezultatów; kryzys w tym czasie trwał stosunkowo nie
długo i nie dał się bardzo dotkliwie odczuć przemy
słowi cynkowemu. Od 1902 r. cena cynku zaczęła się 
podnosić. Dopiero ponowny spadek cen, począwszy od 
1907 r., doprowadził do zawarcia syndykatu w 1908 r. 
musimy tu jednak zaznaczyć, że równolegle z ruchem 
syndykatowym, szły wysiłki przedsiębiorstw w kierun
ku koncentracji w przemyśle cynkowem, przez tworze
nie koncernów łączących w sobie kopalnie węgla, rudy, 
prażelnie huty i walcownie.

Roczna*) wytwórczość cynku na terenie śląskim:

Okres Tonn Okres Tonn

1810 136 1831— 1840 8.251
1811—1820 760 1841—1850 18.025
1821— 1830 7.456 1851—1860 30.322
1861—1870 37.846 1915 121.851
1871— 1880 48.101 1916 122.489
1881—1890 79.004 1917 128.832
1891—1900 95.250 1918 122.961
1901— 1910 129.307 1919 74.023

1911 155.627 1920 81.412
1912 168.496 1921 62.930
1913 169.469 1922 75.610
1914 141.761

W okresie wojny wytwórczość cynku spadła, gdyż 
połowa robotników została powołana do wojska. Obni
żyła się również wytwórczość w latach 1919-22 w okresie 
walk plebiscytowych.

*) W okresach dziewięcioletnich podano przeciętną roczną.
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Teren dąbrowski.

Na terenie dąbrowskim przemysł cynkowy nie 
rozwijał się w tak szybkiem tempie, jak na Śląsku, 
gdyż miał gorsze warunki naturalne. Z inicjatywą w prze
myśle cynkowym wystąpił tu Skarb, który pierwszy 
rozpoczął budowę hut, prowadził je planowo i osiągnął 
na całym terenie największą wytwórczość. Huty pry
watne prowadzone były tylko w okresach dobrych 
konjunktur, a więc bardziej dorywczo. Należy to przy
pisać po części okoliczności, że przemysłowcy prywa
tni nie posiadali własnych kopalń galmanu, gdyż właś
cicielem ich był prawie wyłącznie Skarb. Rząd 
Królestwa Kongresowego roztoczył bardzo tros
kliwą opiekę nad przemysłem cynkowym, ale nie 
pozwalał rozwijać się inicjatywie prywatnej w oba
wie przed konkurencją. Jako charakterystyczny przy
kład możemy przytoczyć, że gdy Konstanty Wodzicki, 
prezes Senatu Wolnego Miasta Krakowa, zwrócił się 
z prośbą o wskrzeszenie kopalń olkuskich przez utwo
rzenie prywatnego gwarectwa, otrzymał rezolucję od
mowną, motywowaną przez Staszica tem, iż nie jest 
rzeczą właściwą „aby rząd miał potrzebę upoważnić 
W. Pana do zawiązania rzeczonej kompanji, przez 
którą utworzyłby konkurencję mniej korzystną dla 
własnych zakładów cynkowych”.

Pierwszą hutą cynkową, założoną przez Skarb 
w 1815 r., była huta Konstanty w Dąbrowie Górni
czej. Huta ta czynna była do 1851 r.; w 1891 r. wy
dzierżawiło ją od rosyjskiego rządu Towarzystwo Fran- 
cusko-Rosyjskie, które po odbudowaniu, a raczej po 
wystawieniu w 1900 r. nowej huty na tem miejscu, pro
wadzi ją od 1901 r. do dnia dzisiejszego. Pomyślne 
konjunktury, w jakich znalazł się przemysł cynkowy 
w r. 1820, wskutek wzrostu spożycia cynku przez 
rosyjskie fabryki mosiądzu, zachęciły rząd do zakła
dania nowych hut. Do 1820 r. wybudowano jeszcze 
3 huty; w, 1822 r. powstają dalsze 4 huty. Prywatne huty 
cynkowe zakładane były nietylko przez miejscowych 
przedsiębiorców, ale i przez przemysłowców śląskich
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i krakowskich. Bardzo czynnym przemysłowcem 
w hutnictwie cynkowem był Steinkeller, człowiek
o bardzo szerokim horyzoncie i śmiałych pomysłach, 
który jednak na tym polu doznał dużego niepo
wodzenia.

W r. 1826 została założona huta Ksawery pod 
Będzinem; huta ta, dzierżawiona później (1897) od 
rządu również przez Towarzystwo Francusko-Rosyjskie, 
czynna była do 1914 r.

W okresie kryzysu w 1829 r., idąc za przykładem 
Śląska, wywieziono duże ilości cynku do Indyj Wschod
nich, które na równi z Rosją i Chinami były wówczas 
najlepszym rynkiem zbytu.

Jednak pod względem komunikacyjnym teren dą
browski był w gorszych warunkach aniżeli teren ślą
ski. Cynk dąbrowski, dążąc do międzynarodowych ryn
ków zbytu, musiał być przewożony wozami do Wisły, 
gdzie przeładowywano go na statki i spławiano do 
Gdańska. Koszt przewozu i spławu wynosił wówczas 
około 2,20 złp., do czego dochodziło jeszcze pruskie 
cło przewozowe w wysokości 3 złp. oraz koszty 
komisowe w Gdańsku 11 gr. Ogółem transport 
cynku z hut dąbrowskich do Bałtyku kosztował 
około 6 złp. To też wobec trudnych warunków 
komunikacyjnych każde przesilenie na rynku cyn
kowym dawało się hutom terenu dąbrowskiego bar
dzo silnie we znaki i powodowało częste zatrzymy
wania hut.

W latach ok. 1850 r. została założona przez 
v, Kramstę huta Paulina w Zagórzu, którą następnie 
nabyło w 1889 r. Sosnowieckie Towarzystwo; huta 
ta jest obok wymienionej już powyżej huty Kon
stanty drugą do dziś dnia czynną hutą na terenie 
dąbrowskim.

Huty terenu dąbrowskiego, mając zbyt małą 
wytwórczość, by móc wpływać na kształtowanie się 
cen cynku na rynku międzynarodowym, nie prowa
dziły odrębnej polityki cen. Dlatego też nie były one 
wciągnięte do istniejącego przed wojną międzynaro
dowego, europejskiego syndykatu hut cynkowych,
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gdyż produkcją swą nie mogły oddziaływać na poli
tykę cen syndykatowych. Wykorzystywały one je
dnak położenie, wytworzone przez syndykat, i ceny 
cynku swych hut normowały stale według notowań 
londyńskich. Ponieważ zaś cynk dąbrowski znaj
dował zbyt prawie wyłącznie w Rosji, gdyż średnio 
w ostatnich 5-ciu latach przedwojennych około 60% 
cynku surowego i 90% pyłu cynkowego wywożone 
było do Rosji, reszta zaś sprzedawana była w Kró
lestwie Polskiem — doliczano więc jeszcze do cen 
londyńskich dość wysokie wówczas cło przywo
zowe i różnicę w kosztach transportu między Lon
dynem a hutą dąbrowską, w ten sposób,by cena po
dana przez huty nie przewyższała ceny zakupu z hut 
zagranicznych.

Wytwórczość roczna*) cynku surowego na terenie, 
dąbrowskim wynosiła:

Okres Tonn Okres Tonn

1816 1.245 1913 7.601
1833—1840 2.547 1914 5.518

1850 2.701 1915 1.589
1860 1.429 1916 3.385

1871—1880 3.983 1917 3.297
1881—1890 4.077 1918 3.022
1891—1900 5.263 1919 2.175
1901—1910 8.734 1920 2.567

1911 9.940 1921 2.754
1912 8.753 1922, 3.526

Teren krakowski.

Na terenie krakowskim przemysł cynkowy zna
lazł również w Rządzie inicjatora i przedsiębiorcę. Do 
najstarszych hut należała huta w Jaworznie, założona

*) W okresach dziesięcioletnich podano przeciętną roczną.

\
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(ok. 1820 r.) przez Rzeczpospolitą Krakowską, i w Nie- 
dzieliskach, założona przez Steinkellera. Steinkeller 
był więc czynnym w przemyśle cynkowym i na tere
nie krakowskim, ale i tu doznał niepowodzeń. Skarżył 
się, podobnie jak i inni prywatni przemysłowcy, 
na politykę Senatu Krakowskiego; żalono się, że tru
dno jest konkurować hutom prywatnym z hutami rzą- 
dowemi, które, korzystając z pańszczyzny włościan, 
z własnych lasów, kopalń węgla i galmanu, liczą 
w kalkulacji potrzebne hutnictwu tworzywa nie po 
cenach rynkowych, ale po koszcie własnym, a często
kroć i poniżej.

Warunki naturalne były tu gorsze aniżeli na 
Śląsku, gdyż ruda była uboższa, a warunki transportu 
cynku na rynki zagraniczne bardzo niekorzystne. Cynk 
krakowski zbywany był za czasów Rzeczpospolitej 
Krakowskiej głównie w Królestwie Polskiem i w Rosji.

Do najdłużej czynnych hut należała, prócz Nie- 
dzielisk, huta Artur w Krzu; huta ta zatrudniała ok. 
250 robotników, należała do Galicyjskich Zakładów 
Górniczych w Sierszy i była czynna do r. 1914.

Najnowszą i największą hutą, jedyną, która prze
trwała do obecnej chwili i bardzo dobrze się rozwija, 
jest huta Jadwiga w Trzebini, założona w 1895 r. 
przez firmę Dr. Lowitsch i S-ka; w 1908 r. firma 
ta zamieniona została na Towarzystwo Akcyjne 
Zakładów Górniczych i Hutniczych w Katowicach, 
którego większość akcyj była w ręku dużej nie
mieckiej firmy metalowo-hutniczej „Beer, Sontheimer 
et Co“. A. G. Frankfurt a. M., po wojnie światowej 
zaś hutę Jadwigę zakupiła firma Giesche Sp. Akc. 
w Katowicach.

Ponieważ krajowe zapasy rud cynkowych nie 
wystarczały, huty terenu krakowskiego dowoziły przed 
wojną ok. 75% rud z zagranicy, głównie, (prócz 
Austrji), z Niemiec, Hiszpanji i Australji. Cynk krakowski 
zbywany był w Austrji, Niemczech, Rosji, Wło
szech i Węgrzech.

Huta Jadwiga, jako własność firmy, która miała 
sprzedaż cynku wszystkich zsyndykalizowanych hut
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niemieckich, należała przed wojną do międzynarodo
wego syndykatu cynkowego.
fe: - | f  Poniższy wykres obrazuje nam, jak silną tentencję 
rozwojową wykazywało hutnictwo cynkowe terenu kra
kowskiego w ostatnich latach przed wojną światową; 
natomiast wytwórność hut dąbrowskich podlegała bar
dzo silnym wahaniom.
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Roczna’1') wytwórczość cynku na terenie krakow

skim w tonnach:

Okres Tonn Okres Tonn

1852—1860 691 1914 11.100
1861—1870 928 1915 5.400
1871— 1880 1.364 1916 7.500
1881—1890 1.540 1917 8300
1891—1900 2.606 1918 4.893
1901—1910 6.565 1919 2.477

1911 11.701 1920 2.971
1912 13.039 1921 3.257
1913 14.958 1922 5.600

Okres powojenny.

Po przyłączeniu w roku 1922 części Górnego 
Śląska, wszystkie śląskie huty cynkowe znalazły się 
po polskiej stronie.

Obecnie mamy więc 14 czynnych hut cynkowych, 
z tego jedną na terenie krakowskim, 2 na terenie dąb
rowskim, a 11 na terenie śląskim. Huta Konstanty 
w Dąbrowie Górniczej jest własnością Rządu; obecnie 
dzierżawi hutę w dalszym ciągu Francusko-Polskie 
Towarzystwo Górnicze**) (dawniej Tow. Francusko- 
Rosyjskie) za opłatą, obliczaną od ilości wytopio
nego cynku w stosunku 0,6—0,3% od ceny cynku rafi
nowanego na giełdzie londyńskiej. Termin dzierżawy 
upływaw 1951 r.

*) W okresach dziesięcioletnich podano przeciętną roczną
**) T-wo Francusko-Polskie dzierżawi od Rządu również 

kopalnie rudy cynkowej Ulisses i nieczynną obecnie walcownię 
w Sławkowie.
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Wytwórczość cynku surowego w Polsce wyno? 

siła tonn:

Rok
N A  T E R E N I E

śląskim krakowskim dąbrowskim razem

1922 75.610 5.600 3.526 84.736
1923 84.543 7.783 4.078 96.404
1924 77.669 10.679 4.743 93.091
1925 98.151 11.166 5.028 114.345
1926 106.235 11.874 5.634 123.743

Powyższe cyfry obejmują wytwórczość cynku 
surowego, łącznie z użytym do dalszej przeróbki,

Polska w światowej wytwórczości cynku suro
wego, która wynosiła w 1925 r. 1.132.000 t, metrycz
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nych, zaś w 1926 r. 1.223.900 t., zajęła wśród szeregu 
państw trzecie miejsce:

K R A J E
1925 r. 1926 r.

% % % %

Stany Zjednoczone A.P. 45,9 45,3
Bełgj a .......................... 15,2 15,5
P o l s k a .......................... 10,1 10,1
F ra n c ja .......................... 5,9 6,1
N iem cy .......................... 5,1 5,6
A u s t r a l j a ..................... 4,1 3,9
A n g l j a .......................... 3,7 1,5

zaś pozostałe 10$ wytwarzają, wymieniając kolejno 
p/g wielkości w 1925 r.: Kanada, Holandja, Azja, Hisz- 
panja, Włochy, Norwegja, Szwecja, Czechosłowacja
i Jugosławja; bowiem w 1926 r. Anglja zmniejszyła 
bardzo swą wytwórczość wskutek strajku węglowego.

Światowa wytwórczość Cynku surowego 
w 1926 r. w tysiącach tonn.

Wytwórczość poszczególnych gatunków cynku 
wyrobów z cynku p/g danych Ministerstwa Prze-
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mysłu i Handlu wynosiła w polskich hutach cynkowych 
w tonnach:

g a t u n k i
1924 r. 1925 r. 1926 r.

w t o n n a c h

cynk surowy, (do wysyłki) . . 38.621 54.222 51.121
„ rafinowany . . . . . . 42.342 49.518 62.895
„ d e s ty lo w a n y .................... 371 426 156

pyłek c y n k o w y .......................... 4.543 3.394 6.206
tlenki cynkowe . . . . . . 503 3.139 4.556

2 ogólnej wytwórczości cynku surowego w 1926 r. 
przypada na teren: śląski 86%, krakowski 9,5%, 
dąbrowski 4,5$.

Wytwórczość cynku surowego w hutach, należą
cych do poszczególnych przedsiębiorstw, wynosi w przy
bliżeniu:

Giesche Sp. Ąkc. 37$ '
Śląskie Kopalnie i Cynkownie 25%
Hohenłobe 15%
The Henckel v. Donnersmarck 12$
Ks. Donnersmarck 7$
Two Sosnowieckie 2%
Two Francusko-Polskie 2%
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PROCENTDWy UDZIAŁ PRZED* 
‘5IĘBDR5TW  Ia I NUTIMÓR*
-c zD ^ c r cyN K u  s u r o w e * 

•BO W P D L5C E

Prócz tego huty terenu śląskiego, a w latach 
1922 — 24 i huta Jadwigą w Trzebini, wytworzyły 
jeszcze znaczne ilości kadmu, którego produkcja prowa
dzona jest jako uboczna w naszych hutach cynkowych:

Rok
1922
1923
1924
1925
1926

Icg\

28.026
41.129
18.702
3.555
5.250

Przed wojną (w roku 1910) huty śląskie wytwa
rzały przeszło 90$ światowej produkcji kadmu, jednak



VII. Zakłady Hohenlohego. W ybieranie wytopionego cynku surowego z  m ufli pieca trzypiętrowego
Fot. M. Słeckel
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w ostatnich kilkunastu latach zostaliśmy wyparci z te
go dominującego stanowiska i zdystansowani przez 
Stany Zjednoczone A. P. i Australję; obecnie wytwa
rzamy zaledwie kilka procent produkcji światowej.*)

Urządzenia hut i zużycie tworzyw ,

W polskich hutach cynkowych było czynnych 
średnio w ciągu miesiąca w 1926 r. — 185 pieców 
do prażenia rud cynkowych i 225 pieców do wytapia
nia cynku surowego. Piece do wytapiania cynku łącz
nie posiadały 2.616 mufli. Ogólna liczba robotników, 
licząc średnio w końcu miesiąca według listy płac, wy
nosiła we wszystkich oddziałach razem z oddziałami 
pomocniczemi 11.146; techników i urzędników było 
zatrudnionych w hutach 720.

Do prażenia rud cynkowych, wytapiania i rafi
nowania cynku, do walcowania blach i t. p. celów 
wytwórczych, użyto w ciągu 1926 r. tonn:

węgla 971.116
koksu 24.613
koksiku, łącznie z otrzymanym w hu
cie z pod kotłów, w generatorach i t.p. 140.813 
glinki ogniotrwałej 75.420

Rud cynkowych, według danych Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, dowieziono do hut w ciągu roku 
1926:

W T O N N A C H

z kraju z zagranicy razem

galmanu surowego 
blendy prażonej . 
galmanu prażonego

blendy surowej 262.014 96.334 358.348 
120.944 308 121.252
154.003 1.373 155.376

1.972 1.972

*) Omówione obszerniej w broszurze: Kadm, J. Dębicki, 
Warszawa 1927, drukowanej jako odbitka z „Przeglądu Gospo
darczego Nr 5 z 1927 r.
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
przywieziono do Polski w 1926 r,:

Blenda cynkowa.
Państwa tonn tys. zł.

Niemcy . . . . . . 10.673 1.029
Szw ecja......................... 920 317
Austrja 17 2

11.610 1.348

Rudy cynkowe oddzielnie nie wymienione.
Państwa tonn tys. zł.

N iem cy .......................... 76.072 18.576
Stany Zjednoczone . . 5.257 3.318
Włochy . . . . , . 2.885 711

2.622 1.376
Inne k ra je ..................... 2.271 824

89.107 24.805

W pozycji „Inne kraje" mieści się przywóz z Afryki, 
Argentyny, Australji, Belgji, Czechosłowacji i Hiszpanji.

Około 80% dowozu rudy z zagranicy (pod wzglę
dem wagi t. j. ok. 80 tys. t.), pochodziło z niemiec
kiego Górnego Śląska.

Licząc według zawartości metalu w rudzie, kopal- 
nie krajowe pokryły w 1926 r. ok. 80% zapotrzebowa
nia hut.

Jaką rolę odgrywają poszczególne składniki 
w koszcie własnym cynku surowego, obrazuje w pew
nej mierze poniższe obliczenie:*)

Tworzywa (w tera węgla 35,6$) 45,7%
Robocizna i pensje 46,5%
Ruch 4,4%
Koszty ogólne . . . . . .  3,4%

Obliczenie to jest, oczywiście, tylko orjentacyjne 
i bardzo ogólne. ' ! ' '

*) Die Entwicklungsipoglichkeiten in der Zinkindustrie 
yon Dipl. Ing. Holtmann publikowane w „Metali und Erz” zeszyt 
2 ż 1927 r.



WALCOWNIE.

Jednym z najpoważniejszych konsumentów cynku 
surowego są walcownie blachy cynkowej. W rozdziale 
tym będziemy jednak omawiali tylko walcownie blachy 
cynkowej, należące do hut.

Cynk surowy po przerafinowaniu bezpośrednio 
walcuje się w temperaturze 100 — 150 stopni na bla
chę. Blachę cynkową po przewalcowaniu składa się 
w pakiety i obcina według formatów zwyczajnych lub 
też specjalnych, zaopatrując po przesortowaniu w markę 
fabryczną i odpowiedni numer, zależnie od grubości 
blachy. Najpowszedniejszą skalę tworzy 26 numerów 
od 0,1 do 2,68 mm grubości, jednak walcuje się rów
nież i grubsze płyty, dochodzące do 20 mm grubości. 
Walcownie wyrabiają również wszelkiego rodzaju t. zw. 
„cynk prasowany", wytłaczany, w formie drutów do 
kotłów parowych, gwoździ itp.

Teren śląski.
Trudno jest nam ustalić datę powstania pierw

szej walcowni na terenie śląskim. Wprawdzie spa
dkobiercy Gieschego już w 1810 roku planowali 
założenie walcowni, ale do wprowadzenia planu 
tego w życie doszło dopiero znacznie później, 
W roku 1830 istnieją już walcownie blachy cyn
kowej w Małej Panwi, w Hucie Fryderyka i Rybni
ku, które też należą do najstarszych. Do 1858 r. li
czba walcowni powiększa się bardzo znacznie; walcow
nie przerabiają już ok. 25% ogólnej wytwórczości cynku. 
Istnieją wówczas walcownie w Jedliczu, w Rybniku, 
w Hutach Emilji, Marty, Pauliny, Silesii w Lipinach

Ilościowo wytwórczość blachy cynkowej wzrastał 
bardzo szybko— z 9.000 t. w r. 1860 do 17.399 t. 
w roku 1875. W tym czasie walcownie blachy cyn
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kowej znajdowały się prawie wyłącznie w posiadaniu 
firmy „Schlesische Aktiengesellschaft fur Bergbau und 
Zinkhiittenbetrieb“ . Oprócz Niemiec, które konsumo
wały wówczas ok. */, produkcji śląskich walcowni, bla
chę zbywano w Anglji, Rosji, Szwajcarji, Ameryce, Danji, 
Szwecji, Norwegji, Hiszpanji, Portugalji,Austrji i innych.

Ze wzrostem wytwórczości wzrastała również 
i liczba walcowni, podwajając się w ciągu 16-tu lat 
z 4-ech w roku 1888 na 8 w 1904 r. Wzrost produk
cji w walcowniach nie szedł jednak równolegle z roz
wojem hutnictwa, gdyż rynek blachy cynkowej, aczkol
wiek uzależniony w znacznym stopniu od cen cynku 
surowego, posiadał pewną samoistność w porównaniu 
ź rynkiem cynku surowego, zaspakajając pewne spe
cjalne, odmienne potrzeby.

Zależne to było od warunków, w jakich znajdowa
ły się w poszczególnych okresach konsumenci blachy 
cynkowej. Tak więc np. zastój w budownictwie po
ciągnął za sobą zmniejszenie się konsumpcji blachy, 
spadek ceny—i stąd powstały odchylenia w ruchu cen 
blachy i cynku surowego. Pewne wyrównanie w cenach 
nastąpiło dopiero przez ograniczenie spożycia rynku 
surowego w walcowniach i przez zmniejszenie wy
twórczości blachy.

Wartość 1 tonny;

Rok cynku surowego 
Mk

blachy
Mk

blacha droższa 
od cynku o %

1900 388,95 432,38 U,1
1901 320,81 398,51 12,4
1902 346,86 430,20 12,4
1903 394,48 456,93 11,6
1904 428,2^ 446,92 10,4
1905 485,13 501,79 10,3
1906 517,44 545,36 10,5
1907 452,30 496,89 11,0
1908 382,47 410,41 10,7
1909 421,20 446,81 10,6
1910 437,83 468,42 10,7
1911 475,39 511,41 10,7
1912 499,11 534,78 10,7
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Huty śląskie przerabiały przed wojną ok. 40% 
cynku surowego na blachy.

W ostatnich latach przed wojną światową blacha 
walcowni śląskich napotykała na coraz większe trud
ności zbytu z powodu konkurencji, jaką robiły szybko 
rozwijające się walcownie zagraniczne. Szczególnie 
silnie dawała się odczuwać konkurencja walcowni bel
gijskiej koncernu Vieille Montagne, która ze swą wy
twórczością 100.000 t. blachy rocznie jest największym 
tego rodzaju zakładem na świecie.

W okresie wojny światowej produkcja blachy 
spadała rok rocznie, gdyż do zastoju w przemyśle budow
lanym przyłączyła się jeszcze niemożność wywozu 
zagranicę. Najniższą wytwórczość wykazuje 1918 rok, 
w którym wytwórczość blachy cynkowej pod wzglę
dem ilości cofnęła się o 50 lat. Chwilową poprawę, 
którą przyniosły następne lata, zniszczył okres walk 
plebiscytowych.

Roczna*) wytwórczość blachy cynkowej na terenie 
śląskim**) w tonnach wynosiła:

L A T A tonn L A T A tonn

1875 — 1880 22.075 1891 — 1900 41.574
1880 — 1890 26.514 1901 — 1910 47.426

1911 61.972 1917 17.895
1912 52.250 1918 13.728
1913 49.232 1919 31.671
1914 41.001 1920 34.170
1915 30.033 1921 20.951
1916 26.399 1922 22.679

*) W okresach pięcio- wzgl. dziesięcio-letnich podano 
przeciętną roczną.

**) Wytwórczość całego G. Śląska.
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Teren dąbrowski.

Na terenie dąbrowskim, podobnie jak to miało 
miejsce z hutami cynkowemi, również i co do wal
cowni blachy cynkowej inicjatywa wyszła od rządu. 
W roku 1826 powstała pierwsza i jedyna w tym cza
sie na terenie dąbrowskim walcownia rządowa w Sław
kowie. Przerabiała ona dość znaczne ilości cynku su
rowego na blachę (około 32% wytwórczości cynku),
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które znajdowały zbyt przeważnie wewnątrz Królestwa 
Polskiego oraz na rynkach rosyjskich.

Produkcja blachy
Rok w Sławkowie

w centnarach
1833 5.360
1834 16.000
1835 20.000
1836 19.500
1837 21.870
1838 19.500
1839 16.600
1840 23.009

Rynki zachodnie nie były korzystnemi rynkami 
zbytu dla blachy sławkowskiej. Steinkeller w swych 
próbach zmonopolizowania handlu cynkiem, szukając 
dla niego rynków zbytu, zdawał sobie sprawę, że na 
przeszkodzie w tym względzie stoją warunki komunika
cyjne i celne. Naprzykład cynk krakowski, który zbywano 
w stanie surowym wysyłając go Wisłą do Gdańska,chcąc 
przewalcować w Sławkowie, trzeba było holować Pilicą 
a następnie dostawiać wozami do walcowni. Do tych 
olbrzymich kosztów transportu, ponoszonych z powodu 
niekorzystnych warunków komunikacyjnych, dochodziło 
jeszcze przy wysyłce blachy Wisłą do Gdańska bardzo 
wysokie cło pruskie, które w daleko większym sto
pniu obciążyło blachę aniżeli cynk w stanie surowym. 
Te same trudności celne stawały na przeszkodzie bla
sze z cynku dąbrowskiego w drodze na zachód. Teren 
śląski, mając własne walcownie, nie mógł być wówczas 
brany pod uwagę jako rynek zbytu.

By umożliwić zbyt cynku polskiego na zachodzie, 
Steinkeller założył na spółkę z firmami Harman et Co 
i John Bali walcownie w Londynie, przy ulicy Wenlock 
Road, City Road, w której cynk polski, korzystając 
z niższego, aniżeli blacha, cła przywozowego, był na 
miejscu przewalcowywany i zbywany. Z upadkiem 
Steinkellera, walcownię tę nabył w 1853 r. Bank Pol
ski, ciągnąc z niej jeszcze przez 13 lat znaczne zyski
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i pomimo rozkazów Rady Administracyjnej a nawet 
wyraźnej woli cesarza rosyjskiego, sprzedał ją do
piero w 1866 r. Rotscbildom ze znacznym zyskiem.

W ostatnich dziesiątkach lat, aż do okresu woj
ny, na terenie dąbrowskim istniały 2 walcownie: 
„Emma" w Sosnowcu, należąca do T-wa Kopalń i Za- * 
kładów Hutniczych w Sosnowcu i walcownia pod 
Będzinem, niezależną od huty — własność Tillmansa 
i Oppenheima. Blachy cynkowe podobnie jak i cynk 
surowy, znajdywały zbyt w Królestwie Polskiem 
i na rynkach rosyjskich, których zapotrzebowanie za
spakajały tylko w małej mierze.

Ponieważ rola walcowni dąbrowskich była nie
znaczną, nie mogąc same dyktować cen, musiały do
stosowywać się do cen śląskich, nie wchodząc między 
sobą w żadne porozumienia organizacyjne.

Z wybuchem wojny światowej obydwie walcow
nie zaprzestały wytwórczości i dopiero w 1922 r. zo
stała uruchomiona walcownia „Emma“, dając w pier
wszym roku wytwórczości 1.471 t. blachy.

Teren krakowski.

Najpóźniej powstała walcownia na terenie kra
kowskim. Długi czas, prawdopodobnie do końca XIX 
wieku, teren krakowski nie posiadał ani jednej wal
cowni przy hucie cynkowej, i cynk z hut krakowskich 
przewalcowany był w walcowniach, należących do T-wa 
Akc. Austryjacko-Węgierskich Walcowni Cynku. To
warzystwo to posiadało prócz walcowni w Oświęcimiu, 
zatrudniającej ok. 60-ciu robotników i wyrabiają
cej ok. 300 wagonów blachy cynkowej z cynku, spro
wadzonego z hut Krzu i Trzebini, jeszcze 2-ie wal
cownie na Śląsku (Dziedzice, Oderfurt) oraz jedną 
walcownię na Węgrzech (Weitzen). Projektowane tuż 
przed wojną założenie walcowni przy hutach prze
prowadziła tylko jedna huta, która teraz istnieje, t. j. 
huta Jadwiga w Trzebini. Blacha cynkowa terenii 
krakowskiego znajdowała przed wojną zbyt w zachod
nich prowincjach austrjackich i na Węgrzech.



V III. Zakłady Hohenlohego. Odlewanie bloków i walcowanie"?blach cynkowych.
Fot. M. Słeckel
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Okres powojenny.

Po podziale Górnego Śląska z 8 walcowni terenu 
śląskiego, produkujących wszelkiego rodzaju cynk wal
cowany i prasowany, 5 zostało po stronie polskiej,
3 zaś po niemieckiej. Wytwórczość w stosunku do 
ogólnej wytwórczości terenu polskiego wynosiła w wal
cowniach polskiego i niemieckiego Śląska:

Walcownie obecnie 
Rok polskie niemieckie
1911 98,85% 1,15%
1921 92,82% 7,18 %

Walcownie, pozostałe po niemieckiej stronie, mu
szą całkowicie zaopatrywać się w polski cynk. Z 3-ch 
walcowni niemieckich dwie, mianowicie w Jedliczu
i Tiergartenie, należą do przedsiębiorstwa „Schlesiscbe 
Ąktiengesellschaft fur Bergbau und Zinkhuttenbetrieb“, 
które rozdzieliło kompleks swych zakładów zgodnie 
z granicą polityczną; powstała w 1922 r. Sp. Akc. 
Śląskie Kopalnie i Cynkownie posiada na polskim 
G. Śląsku prćcz hut cynkowych jeszcze dwie duże 
walcownie.

Wytwórczość blachy cynkowej w należących do 
hut cynkowych walcowniach wynosiła w tonnach:

Rok T E R E N
śląski krakowski dąbrowski razem

1923 24.272 1.464 895 26.631
1924 25.449 2.084 1.979 29.512
1925 27.478 2.220 585 30.283
1926 8.353 1.375 — 9.728

Tak znaczny spadek wytwórczości blach w 1926 r. 
tłumaczy się wprowadzeniem przez Niemcy wysokiej 
stawki celnej na blachę z polskiej części Górnego Ślą
ska, która do czerwca 1925 r., korzystając z Konwen
cji Genewskiej, nie ponosiła tego obciążenia i była wy
syłana głównie do Niemiec. Sytuację tą starają się wyko
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rzystać walcownie blach cynkowych znajdujące się na 
niemieckim Górnym Śląsku, rozwijając bardzo inten- 

sywniewytwórczość blach z polskiego cynku.



Z B Y T .

Zbyt cynku.

Do 31 grudnia 1926 r. sprzedażą .cynku hut śląs
kich zajmował się syndykat cynkowy — Zinkhutten- 
vereinigung, Berlin — do którego należały wszystkie 
huty śląskie; jedynie Giesche miał zastrzeżone, że 
wolno mu sprzedawać cynk bezpośrednio, przyczem 
jednak miał trzymać się ceny syndykatowej. Pozostałe 
huty z terenu dąbrowskiego i krakowskiego do związ
ku tego nie należały. W imieniu Związku Hut Cynko
wych w Berlinie dokonywały sprzedaży 3 niemieckie 
firmy handlowe: Beer, Sontheimer et Co, Metallbank
i Aron Hirsch.

Po upływie terminu ważności umowy syndykat 
ten przestał istnieć, a próby zawiązania syndykatu 
polskich hut cynkowych nie dały narazie pomyślnych 
rezultatów. Miarodajną ceną, po której cynk nasz jest 
sprzedawany, jest cena, notowana na giełdzie londyń
skiej. Giełdy berlińska i hamburska nie odgrywają 
w handlu cynkiem poważniejszej roli. Od 1 lutego 
giełda berlińska wprowadziła notowania terminowe 
handlu cynkiem i pierwszy miesiąc wykazał już dość 
poważne obroty; w lutym obrót cynkiem w handlu 
terminowym na giełdzie berlińskiej wyniósł 5.050 t.*)

*) w następnych miesiącach obrót wynosił:
III 4.950 tonn
IV 2.425 „
V 1.850 „
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Średnia cena cynku „zwykłej marki“ na giełdzie 
londyńskiej wynosiła w 1919—26 r, (w funtach szterl. 
za 1 tonnę angielską):

1919 r. 42,879 1923 r. 33,058
1920 „ 44,372 1924 „ 33,728
1921 „ 25,845 1925 „ 36,624
1922 „ 30,003 1926 „ 31,635

Normalizacja cynku została przeprowadzona do
tychczas w Stanach Zjednoczonych, Belgji i w ostat
nich miesiącach w Anglji; u nas jeszcze nawet nie zo
stała powołana odpowiednia komisja w Polskim Ko
mitecie Normalizacyjnym, któraby się zajęła znorma
lizowaniem cynku.
i— • 

Huty nasze posiadają następujące marki cynku:

P r z e d s i ę b i o r s t w a  
Giesche, Spółka Akc. Katowice

Dyrekcja Kopalń i H ut ks. Donners- 
marcka  Świętochłowice

The Henckel v. Donnersmarck.-Beu.then 
Karłuszowiec obok Tarnowskich Gór

Śląskie Kopalnie i Cynkownie
Lipiny i Katowice

Zakłady Hohenlohego
Wełnowiec

Francusko-Polskie Towarz. Górnicze
Dąbrowa

Towarzystwo Akc. Kopalń i Zakła
dów H utniczych

Sosnowiec

Ma r k i  c y n k u
P. H. Giesche 
W. H.
Lowitschhiitte 
Giesche =  Walzzink 
G. H.

Georgshutte
Lazyhutte
Liebehoffnungshiitte 
Schlesischer Verein 
Hugo-Hiitte 
Silesia raff.
Silesiahiitte 
Beuthener fonte d’art 
Rosamundehiitte 
Kunigundehiltte 
Hohenłohe
H. H. mit der Krone 

dopp. raff.
Konstanty

Paulina
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Powyższe marki są odlane na płytach cynkowych 
jako znaki fabryczne i nie można ich traktować jako 
oznaki określonego składu chemicznego.

Dla przykładu podajemy poniżej skład chemiczny 
poszczególnych gatunków cynku, wytwarzanych przez 
jedno ze śląskich przedsiębiorstw cynkowych.

Skład chemiczny %
Cynk (Zn) O łów  (Pb) Żelazo (Fe) Kadm  (Cd)

Cynk surowy 98,70 1,2 0 ,01 0,09
„ rafinowany 98,97 1,0 0 ,01 0 ,0 2
„ czysty 99,74 0,18 0,01 0,07

Największe ilości cynku surowego spożyły w 1925 
roku następujące kraje:

tys. tonn %
Stany Zjednoczone A. P. 460,4 39,0
Anglja 169,0 14,3
Niemcy 141,7 12,0
Francja 100,9 8,5
Beigja 97,6 8,3
Inne kraje 210,0 17,9



66 Z B Y T

Według danych Ministerstwa Przemysłu i Han
dlu, polskie huty cynkowe sprzedały w 1926 r.:

G A T U N K I
w k a j u z a g r a n i c ę

tonn % tonn %

Cynk sur owy. . . . 5.419 10,7 45.380 89,3
„ rafinowany . . 1.931 3,1 60.978 96,9
„ destylowany . . 180 100,0 — —

■pyłek cynkowy . . . 166 3,1 5.207 96,9
tlenki cynkowe . . . 51 45,1 62 54,9
blacha cynkowa . . 3.147 27,7 8.229 72,3

Prócz tego huty same zużyły jeszcze znaczne ilości 
•cynku surowego i tlenku cynku.
Wywóz główniejszych wyrobów hutniczych w 1926 r. 

według wartości w tys. złotych obiegowych.



Z B Y T 67
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

wywóz zagranicę ważniejszych cynkowych wyrobów 
hutniczych wynosił:

G A T U N K I
1926 r. 1925 r.

tonn tonn

Cynk s u r o w y .......................... 72.157 44.258
„ rafinow any.................... 23.791 13.859
„ w p r ę ta c h ..................... 12.896 6.085

pyłek c y n k o w y ..................... 4.915 4.623
blacha cynkowa zwykła . . 8.208 21.969

„ „ szlifowana . 137 2.909

Drobniejszych ilości innych wyrobów nie wy
mieniamy. Ponieważ, ze względu na różną cenę po
szczególnych gatunków, podanie w tonnach ogólnej 
sumy wywozu cynku i wyrobów z cynku do ważniej
szych krajów byłoby nieracjonalne, zestawiamy więc 
nasz wywóz p/g wartości.

Licząc według wartości, do poszczególnych kra> 
jów wywieziono w 1926 r. cynku i wyrobów z cynku 
za sumę-.

P A Ń S T W A w tysiącach 
złotych % %

N ie m c y .................................... 64.425 38,97
A n g l j a ............................... . 48.947 29,60
C z e c h o s ło w ac ja ..................... 14.146 8,55
Szwecja . . . . . . . . 7.175 4,34
A u s t r j a .................................... 5.038 3,04
R o s ja ............................... ... . 4.984 3,01
W ę g r y .................................... 4.090 2,47
Włochy . ............................... 3.109 1,88
Francja . . . . . . . . . 2.873 1,73
Japonja . ................................ 2.411 1,45
D a n ja .......................................... 2.239 1,35
S z w a jc a r ja ............................... 1.737 1,05
Inne k r a j e ............................... 4.125 2,56

165.300 | 100,0
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Wywóz cynku i wyrobów z cynku do poszczególnych 
krajów w 1926 r„ według wartości, w tys. zł. obieg.

Zbyt blach.
Blacha cynkowa sprzedawana jest, podobnie jak 

do 31.XII 26 r. i cynk, przez syndykat „Zink-W alz- 
werksverband, Berlin", do którego należą walcownie 
śląskie. Trzebina ma ze Związkiem tylko umowę co 
do utrzymywania cen. Walcownia Emma do Związku 
nie należy. W Polsce zastępcą związku jest firma 
Herman Meyer w Warszawie.

Kadm  w 87°/0 znajdował zbyt zagranicą (Niemcy) 
13% zaś zbywano w kraju.

Zbyt kwasu siarkowego.
Istniejące przy śląskich hutach cynkowych fabry

ki kwasu siarkowego należą do utworzonego jeszcze 
w 1880 r. Związku Wytwórców Kwasu Siarkowego 
we Wrocławiu (Schwefelsauregemeischaft), który pro
wadzi całkowitą sprzedaż kwasu siarkowego swych 
członków.
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W Polsce sprzedażą kwasu siarkowego w imieniu 

Związku zajmują się firmy Giesche Sp. Akc., Kato
wice, oraz Ludwik Spiess i Syn., Warszawa. Ponie
waż do Związku tego należą tylko przedsiębiorstwa, 
posiadające swe zakłady w Polsce, projektowane jest 
przeniesienie biura Związku z Wrocławia do Katowic.

Związek rozporządza należącym formalnie do 
Giesche Sp.Akc. własnym taborem kolejowym, gdyż 
przewóz kwasu siarkowego wymaga bardzo czystych 
i do tego tylko celu używanych cystern. Tabor ten 
składa się z ok. 380 cystern z żelaza lanego o pojem
ności 10-17 tonn.

Obecnie1) ceny gatunków najczęściej w handlu spo
tykanych wynoszą za 1 tonnę kwasu siarkowego 60°-27 zł. 
w zł. (23 zł. w zł. dla fabryk superfosfatów, jako najpoważ
niejszych odbiorców, których fabryki kwasu specjalnie 
chcą popierać, by doprowadzić do ich większego roz
woju); kwasu 66° Be, stopniowości 92/93 % i 97/98 %— 
65.70 zł. w zł., oleum (100— 120%) 85 — 90 zł, w zł.

Kwas siarkowy w ok. 80% znajduje zbyt w kraju 
(łącznie ze spożyciem we własnych przedsiębiorstwach 
hut) pozostałe zaś ilości wywozi się do Niemiec, Ru- 
munji, Węgier, Czechosłowacji i Austrji.

* %❖
Streszczając powyższe, zobrazujemy w kilku zda

niach obecny stan polskiego przemysłu cynkowego.
Na Polskę przypada około 10% światowej wy

twórczości cynku, co stawia Polskę jako wytwórcę ną 
trzeciem miejscu — po Stanach Zjednoczonych i Belgji. 
Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który opiera 
swój przemysł cynkowy niemał całkowicie na własnej 
rudzie i węglu. Znane zapasy rudy starczą nam przy 
obecnem tempie pracy hut na 30 lat. Celem zwiększe
nia naszych zasobów rudy pobudowano na Śląsku 
w ostatnich dwóch latach zakłady do wzbogacania 
biednych rud cynkowych, które dotychczas traktowano 
jako bezużyteczne, a których mamy bardzo znaczne

*) Ceny te w maju b. r. zostały nieco podniesione.
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ilości. Obecnie czynione są próby wytapiania cynku 
w drodze elektrolitycznej.

Wytwórczość cynku surowego wynosiła:
1924 r. 93.091 tonn
1925 r. 114.345 „
1926 r. 123.743 ,,

Z powodu trudności zbytu zmniejszyła się nato
miast bardzo wytwórczość blachy cynkowej.

Cynku i blach cynkowych najwięcej wywozimy 
do Niemiec, Anglji, Czechosłowacji, Szwecji, Austrji, 
Rosji i Węgier; spożycie cynku w kraju jest znikome. 
Należy zaznaczyć, że w ostatnim roku zwiększyliśmy 
znacznie wytwórczość blach pocynkowanych; w ten 
sposób został usunięty niezdrowy objaw, przywozu 
z zagranicy blach pocynkowanych mimo posiadania 
cynku i blach żelaznych. Handel zewnętrzny w zakre
sie blach pocynkowanych przedstawia się jak następuje: 

Przywóz Wywóz
tonn tys. zł. tonn tys. zł.

1925 r. 586 412 42 30
1926 r. 67 50 4.069 2.995

Duże trudności naszemu przemysłowi cynkowemu 
sprawiają: duża odległość od rynków zbytu i od 
morza; uciążliwe warunki zbytu kwasu siarkowego, 
ubocznego wytworu hutnictwa cynkowego.

W celu poparcia przemysłu hutniczego wydana 
została w 1926 r. ustawa, która umożliwiła pozyskanie 
kapitału zagranicznego, koniecznego dla modernizacji 
zakładów (kapitał amerykański zakupił większość akcyj 
Sp. Akc. Giesche, Katowice).

Wywołana warunkami gospodarczemi (koniecz
nością większych nakładów finansowych na budowę 
fabryk kwasu siarkowego i t. p.) koncentracja przed
siębiorstw górniczo-hutniczych doprowadziła do powsta
nia przedstawionych na tablicy koncernów, które obej
mują cały nasz przemysł cynkowy.
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Zestawienie Przedsiębiorstw CynKowych (Koncernów).

PRZEDSIĘBIORSTWA
KOPALNIE

WĘGLA
KOPALNIE 

RUDY CYNKOWEJ

PRAŻELNIE 
BLENDY CYNKO

WEJ
HUTY CYNKOWE

WALCOWNIE
CYNKU

G iesch e  Spółka Akcyjna, 
Katowice

Kleofas
Giesche Biały Szarlej

Recke (Rozdzień) 
Lieres „ 
Saeger „ 

Jadwiga (Trzebinia)

Bernhardi {Rozdzień) 
Wilhelmina (Szopie
nice) Paweł (Mała 
Dąbrówka) Uthe- 
mann (Szopienice) 

Jadwiga (Trzebinia)

Szopienice
Jadwiga

Ś ląsk ie  K o p a ln ie  i C ynkow nie
Spółka Akcyjna,

Lipiny i Katowice
Andaluzja
Matylda

Cecylja Kunegunda (Boguci
ce) Silesia {Lipiny)

Kunegunda (Bogu
cice) Rozamunda 

(N. Bytom) Silesia 
(Lipiny)

Kunegunda
Silesia

Z a k ła d y  H o h en lo h eg o
Spółka Akcyjna, 

Hohenlohe-Werke 
Wełnowiec

Jerzy
Maks
Hohenlohe -Fanny 
Wujek

Brzozowice 
Nowa Helena

Scheller (Siem iano
wice)

Hohenlohe Hohenlohe

T h e  H e n c k e l v. D o n n e rsm arc k
Beuthen, Estates Ltd., 

Karłuszowiec 
obok Tarnowskich Gór

Błogosławieństwo
Boże

Hillebrand
Hugo
Radzionków

Segeth Łazarz (Radzion
ków )

Hugo (W irek) Ła
zarz (Radzionków) 
Miłości i Nadziei2) 

(Radzionków)

Antoni

D y re k c je  K o p a lń  i H u t 
ks. D o n n e rsm a rc k a ,

Świętochłowice

Bliicher
Niemcy
Donnersmarck
Śląsk

Guidotto (Chropa- 
czów)

Guidotto (Chropa- 
czów)

T o w a rz y s tw o  A k c y jn e  K o p a lń  
i Z a k ła d ó w  H u tn iczy ch  
S o sn o w ieck ich

w Sosnowcu

Wiktor
Jerzy
Ignacy
Władysław
Modrzejów
Jadwiga

Bolesław Paulina (Zagórze) Emmal)

F ra n c u sk  o -PoIsk ie
T o w a rz y s tw o  G ó rn icze

Dąbrowa Górnicza
Reden Ulisses Konstanty (Dąbro

wa Górnicza)

*) Nieczynna od kwietnia 1925 r. W nawiasach podano miejscowości, w których zakład się znajduje.
2) „ „ lipca 1925 r.





UMOWY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE 
W HUTNICTWIE CYNKOWEM.

Przemysł cynkowy zagłębia polsko-śląskiego, który 
dzisiaj jeszcze pod względem zaopatrywania rynków 
światowych stoi na pierwszem miejscu—w początkach 
XIX stulecia był niemal wyłącznym ich dostawcą. Za
potrzebowanie cynku na rynkach światowych było i 
w owym czasie w porównaniu z wytwarzanemi ilościami 
bardzo duże, to też cena była wysoka i dla hut bar
dzo zyskowna. Huty przy ówczesnej cenie cynku były 
w stanie w rok po uruchomieniu amortyzować koszty 
urządzeń i osiągać jeszcze znaczne zyski. Przy szybko, \ 
w tak korzystnych warunkach wzrastającej wytwór
czości cynku i ograniczonym wówczas zakresie zasto
sowania, musiało nastąpić przesycenie rynków zbytu.

Po nasyceniu więc najbliższych i najzyskowniej
szych rynków konkurując, zaczęto coraz bardziej obni
żać cenę, która wreszcie — przy nagromadzeniu się 
bardzo dużych zapasów na rynkach światowych—spadła 
poniżej kosztów wytwórczości. Tak więc po nadzwy
czaj szybkim rozwoju przemysłu cynkowego nastąpił 
pierwszy kryzys, wywołany przesyceniem rynków zbytu 
i załamaniem się cen. To też dążność do organizo
wania się wytwórców występuje w przemyśle cynko
wym niemal od początków jego powstania.

Po przedstawieniu poniżej wahań cen cynku w okre
sie od 1809—-1914, które wskazują równocześnie na 
okresy kryzysów w przemyśle cynkowym, przedstawimy 
pokrótce historję projektowanych i zawieranych porozu
mień, które przez ograniczanie wytwórczości względnie 
wyznaczanie cen minimalnych dążyć miały do zapo 
biegania kryzysowi i ich łagodzeniu.
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Cena*) 1 t. cynku w przeliczeniu na złote w zło
cie wynosiła;

Rok Cenazatonnę 
zł. w zł. Rok Cena za tonnę 

zł. w zł. Rok Cena za tonnę 
zł. w zł.

1809 1.185,12 1847 379,97 1885 310,76
1810 1.370,29 1848 266,65 1886 316,63
1811 1.388,81 1849 293,31 1887 339,12
1812 1.111,05 1850 310,35 1888 389,05
1813 518,49 1851 296,28 1889 442,93
1814 511,08 1852 334,79 1890 543,34
1815 448,12 1853 425,90 1891 544,87
1816 442,85 1854 491,08 1892 477,01
1817 396,27 1855 498,39 1893 399,65
1818 343,68 1856 551,08 1894 348,94
1819 305,90 1857 644,40 1895 332,77
1820 296,28 1858 518,49 1896 369,72
1821 311,09 1859 462,93 1897 404,95
1822 620,70 1860 437,01 1898 456,49
1823 1.060,53 1861 385,16 1899 575,21
1824 621,44 1862 388,86 1900 480,45
1825 631,81 1863 387,87 1901 396,03
1826 380,71 1864 488,86 1902 428,19
1827 374,79 1865 471,08 1903 486,88
1828 305,16 1866 484,41 1904 528,64
1829 264,42 1867 479,97 1905 598,89
1830 185,17 1868 466,64 1906 638,77
1831 197,76 1869 471,08 1907 558,36
1832 222,21 1870 431,82 1908 475,77
1833 234,80 1871 431,58 1909 508,97
1834 259,24 1872 529,59 1910 572,43
1835 320,72 1873 605,15 1911 626,95
1836 394,79 1874 524,41 1912 654,50
1837 282,94 1875 570,33 1913 564,14
1838 295,53 1876 532,06 1914 626,76
1839 362,94 1877 455,16 1919 1.064,00
1840 428,82 1878 398,12 1920 1.101,00
1841 591,07 1879 370,78 1921 641,00
1842 542,93 1880 420,34 1922 745,00
1843 449,59 1881 375,53 1923 821,00
1844 442,93 1882 390.71 1924 837,00
1845 461,45 1883 349,36 1925 908,00
1846 385,90 1884 329,05 1926 785,00

*) p/g. Die Entwickelung der oberschlesischen Zink- 
ndustrie v. Fr. Krantz i p/g notowań londyńskich.
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Projekt syndykatu z  1828 r.
Silny rozwój przemysłu cynkowego na terenie 

śląskim w pierwszych latach jego powstania wywołał 
wkrótce trudności zbytu, a co za tern idzie zniżkę cen 
na rynku; w cyfrach przedstawiała się ona następująco:

Rok Wytwórczość Cena za t.
tonn zł. w złocie

1818 795 448.12
1820 1.127 296.28
1825 11.916 631.81
1830 4.549 185.17

Sytuacja, wywołana ponowną zniżką cen po 1828 r., 
zagrażała poważnie istnieniu nietylko tych hut, które 
pracowały na zakupywanym galmanie, lecz zachwiała 
również poważnie podstawy hut, mających własne ko
palnie. W 1828 r. prowadzone były po raz pierwszy 
w przemyśle cynkowym rokowania o zawarcie porozu
mienia między wszystkiemi hutami terenu śląskiego, 
a względnie nawet zagłębia polsko-śląskiego. Projek
tów było wówczas kilka.

Pierwszy z projektem syndykatu wystąpił kupiec 
śląski Liittke, proponując założenie związku śląskich 
wytwórców cynku w celu ogólnego ograniczenia wy
twórczości i zapobieżenia dalszemu spadkowi cen. Pro
jekt jego został przyjęty przychylnie nietylko przez 
ogół wytwórców, ale nawet przez Urząd Górniczy 
w Tarnowskich Górach, który zajął się tym planem 
i starał się go urzeczywistnić. W dniu 4 grudnia 1828 r. 
odbyły się pod przewodnictwem Turnagla, komisarza 
Urzędu Górniczego i przy obecności przedstawicieli 
29 istniejących i 2 w budowie znajdujących się hut 
(nieobecni byli tylko przedstawiciele huty Lidogni 
i huty w Wesołej) narady, w których, omawiając ko
nieczność przeciwdziałania zniżce cen, wszyscy wypo
wiedzieli się za zawarciem takiego porozumienia, któ- 
reby ograniczało nadmierną wytwórczość.

Po rozpatrzeniu różnych planów i po ożywionej 
dyskusji uchwalono zawrzeć porozumienie i ustalono, 
iż wysokość wytwórczości będzie uzależniona od:
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1) przeciętnej rzeczywistej wytwórczości danej, 
huty, obliczonej na podstawie wytwórczości kilku ostat
nich lat,

2) największej wytwórczości, jaką huta w roku 
dla siebie pomyślnym osiągnęła,

3) ilości czynnych mufli,
4) rzeczywistej ilości istniejących pieców i mufli..
Prócz tego udział huty w ogólnej wytwórczości

miał być zależny jeszcze od tego, czy huty pokrywają 
swe zapotrzebowania galmanu całkowicie lub częścio
wo z własnych kopalń, czy też w zupełności są zdane 
na zaopatrywanie się w galman, zakupywany na rynku.. 
W zależności od tego podzielono huty na trzy katego- 
rje, które w razie osiągnięcia ostatecznego porozumie
nia mogłyby wytwarzać ilości 3/e, s/« i '/« w stosunku, 
do dotychczasowej rocznej wytwórczości, określonej na 
zasadzie uprzednio wymienionych warunków, zależnie 
od kategorji, do którejby je zaliczono. Porozumienie 
miano zawrzeć na następnem zebraniu, po zbadaniu 
i ustaleniu faktycznego stanu wytwórczości. Jednak 
na następnem zebraniu, które odbyło się 16 lutego 
1829 r. w Tarnowskich Górach, już w mniej licznem 
gronie, do porozumienia nie doszło i planowany związek 
nie doczekał się urzeczywistnienia. Prócz powyżej opi
sanego projektu porozumienia, które dzisiaj nazwali
byśmy syndykatem, byłyjeszcze wysunięte dwa wnioski, 
zasługujące na przytoczenie ze względu na to, iż li
czyły się z konkurencją hut pozostałych terenów za
głębia polsko-śląskiego.

I. Projekt hr. Bethuz‘ego przewidywał złączenie 
wszystkich śląskich hut cynkowych w Towarzystwo 
Akcyjne, które dla osiągnięcia celu ustanowiłoby so
bie jako zadanie: 1) zmniejszenie wytwórczości, 2) ze- 
środkowanie sprzedaży, 3) wyznaczenie wspólnie okre
ślonej ceny sprzedażnej. Na plan ten, według twier
dzenia hr. Bethuz’ego, godził się również polski Mini
ster Skarbu, a przypuszczano, że gdyby tego rodzaju 
towarzystwo akcyjne powstało na Śląsku i zyskało apro
batę Rządu pruskiego, to Rząd polski, w razie zapro
ponowania mu przez Rząd pruski przystąpienia, przy-
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łączyłby się również ze swemi hutami w Królestwie 
Polskiem, a za jego przykładem poszłyby huty pry
watne oraz huty Rzeczypospolitej Krakowskiej.,

II. Drugi plan przesłany był zebraniu listownie 
przez kupca Skotti‘ego, Proponował on zawarcie współ- 
nej umowy wszystkich wytwórców cynku z Królew- 
skiem T-wem Handlu Morskiego i oddania temuż wy
łącznego prawa sprzedaży cynku. Towarzystwo to, 
dzięki swym wpływom, mogłoby porozumieć się z hu
tami Królestwa Polskiego, w celu ujednostajnienia ceny 
i przez czynniki rządowe wpłynąć na zatamowanie 
przywozu cynku na teren polski z Rzeczypospolitej 
Krakowskiej.

Podobną dążność do scentralizowania handlu 
cynkiem wykazywał Steinkellęr w swym planie, k tó ry  
jednak nie polegał na wspolhem porozumieniu i dzia
łaniu wytwórców, lecz na inicjatywie kupca.

\
Syndykat z  1861 r.

Pierwsza umowa pomiędzy śląskiemi hutami za
warta została w dn. 19 stycznia 1861 r.; ośmiu naj
większych wytwórców cynku utworzyło wówczas zwią
zek celem prowadzenia wspólnej polityki w zakresie 
wytwórczości i zbytu śląskiego cynku surowego. 
Cynk z tych hut miał być zaopatrywany w markę 
„sląski Związek11 („Schlesischer Verein“) i sprzeda
wany po ustalonej cenie 57* talara. Związek ten jed
nak rozpadł się wkrótce z powodu braku jedności wśród 
członków.

Syndykat z  1885 r.
Pierwszą celową umową, która przyniosła hutom 

znaczne korzyści, była umowa syndykatowa, zawarta 
w r. 1885 z inicjatywy hut śląskich przez 23 firmy 
kontynentalne i 7 angielskich. Na mocy tej konwencji 
strony zobowiązały się nie powiększać swej wytwór
czości z r. 1884, prócz Górnego Śląska, który miał za
strzeżoną możność zwiększenia swej wytwórczości o 5%. 
Widocznym objawem jej skuteczności był wzrost ceny



W HUTNICTWIE CYNKO WEM 77

w Londynie z Ł. 14, 7 ,6  w grudniu 1885 r., na Ł. 17, 
10, 0 w 1886 r. i Ł. 24, 0, 0 w 1887 r. Cena utrzy
mała się na wysokim poziomie do 1892 r. i dopiero 
później się załamała. Konwencja europejska była ro
dzajem syndykatu kontyngentującego wytwórczość 
i w tej formie przetrwała do r. 1895. Prócz niej istniała 
jeszcze konwencja co do ceny, zawiązana przez górno
śląskich wytwórców cynku, która z powodu zatargów, 
panujących w łonie członków, rozwiązała się we wrześ
niu 1892 r.

Syndykat z  1909 r.
Spadek ceny w r. 1901, który nastąpił po zwyżce 

cen w latach 1899 i 1900, ponownie podsunął wytwór
com myśl związania się umową. Jednak, pomimo za
biegów, do porozumienia wówczas nie doszło; kryzys 
minął dość prędko i cena zaczęła się powoli podnosić 
z roku na rok, dochodząc w i. 1906 do dawno nieno- 
towanego poziomu 638,77 zł. za tonnę.

Następne lata wykazują ponowne obniżenie się 
poziomu cen, zmianę zaś przynosi dopiero rok 1908. 
W tym czasie dzięki inicjatywie hut śląskich rozpo-. 
częły się pertraktacje pomiędzy wytwórcami śląskimi 
i niemieckimi w celu zawiązania syndykatu, uwieńczone 
pomyślnym wynikiem. Syndykat ten z biegiem czasu 
zaczął obejmować coraz szersze kręgi wytwórców, do
prowadzając z początkiem 1909 r. do zawiązania mię
dzynarodowego europejskiego syndykatu.

Pierwszy układ zawarty między hutami śląskiemi 
i zachodnio-niemieckiemi na okres trzech lat, przewi
dywał kontyngentowanie ilości dozwolonej maksymal
nej wytwórczości poszczególnych hut i wyznaczał 
wspólną cenę. W tym celu były stworzone dwie ko
misje: ruchu i sprzedaży. Komisje ruchu wyznaczyły 
huty, komisja sprzedaży była w ręku trzech firm han
dlowych: Beer, Sontheimer et Co., Metallbank i Aron 
Hirsch, które miały w swych rękach jako komisjonerzy 
całkowitą sprzedaż. Po długich rokowaniach, prowa
dzonych w celu rozszerzenia umowy, w których główną 
przeszkodę stanowiły trudności uzgodnienia pomiędzy
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poszczególnemi grupami przypadających na nie udzia
łów dozwolonej wytwórczości, udało się wreszcie w lu- 
?łym 1909 zawrzeć międzynarodową konwencję cyn- 
kową, do której prócz hut śląskich i zachodnio-nie- 
mieckich przystąpiły również huty innych państw.

Do powyższego związku hut śląskich nie nale
żały jedynie huty firmy Giesche’go. Jednak firma 
Giesche’go zobowiązała się przestrzegać ceny związ
kowej i ustalić wysokość swej wytwórczości. Nato
miast do związku należała jedna z hut terenu krakow
skiego, mianowicie huta Jadwigi w Trzebini.

Przy konstytuowaniu się związku nie chodziło
o stworzenie w ścisłem tego słowa znaczeniu syndy
katu, lecz o połączenie pewnej liczby przedsiębiorstw, 
którym pozostawiano znaczną swobodę działania. Po
czątkowo stworzono dwie grupy; grupę „A“—obejmu
jącą 18 niemieckich, belgijskich, austrjackich (Trzebinia) 

•4 holenderskich zakładów z wytwórczością określoną, 
na 255.700 tonn na rok 1909 oraz 264.200 tonn na 
1910 r. oraz grupę „B“ , do której należało 10 hut bel
gijskich i francuskich z wyznaczoną wytwórczością 
174.500 tonn na rok 1909 i 176.000 tonn na rok 1910. 
W październiku 1909 r. ukonstytuowała się jeszcze 

•grupa „C“, obejmująca 7 zakładów angielskich. Wy
twórczość jej określono na 55.000 tonn rocznie.

Utworzony syndykat kontrolował więc wyt
wórczość prawie 500.000 tonn, a więc 2/s świa
towej produkcji cynku. Z sumy tej 20 do 25% spo- 
trzebowały huty we własnym zakresie w oddziałach 
dalszej obróbki, około 400.000 tonn zaś sprzedawano 
,na rynku.

Grupy były wzajemnie od siebie niezależne; je
żeli jedno przedsiębiorstwo obniżyłoby swą wytwór

czość  poniżej wypadającego na nią kontyngentu, to 
dopełnienie wyznaczonej ilości przysługiwało jedynie 
hutom grupy, do której dane przedsiębiorstwo należało. 
Grupy wyznaczały z pośród siebie delegatów, którzy 
mieli obowiązek zbierać się co 6 miesięcy na obrady 
nad stanem rynku i ceną. W razie stwierdzenia przez 
delegatów, iż zapas cynku podwyższył się znacznie, przy
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stępowali oni do rewizji, zmniejszając kontyngent o pod
wójną ilość nadwyżki, ponad przewidziany zapas. Okre
ślony umową kontyngent produkcji mógł być również 
zmniejszany w wypadku, gdyby cena zwykłych gatun
ków cynku utrzymywała się w Londynie przez 6 mie
sięcy poniżej Z. 19,—,— za tonnę. Jednak w razie pod
niesienia się ceny znowu powyżej Ł 19,— przedsiębior
stwa odzyskiwały z powrotem możność podnoszenia 
wytwórczości do wysokości określonej przez umowę. 
Za przekroczenie wyznaczonej przez syndykat kwoty 
przedsiębiorstwo płaciło karę w wysokości 100 fran
ków od każdej tonny nadwyżki. Umowa mogła być 
rozwiązana w każdej chwili za jednomiesięcznem wy
mówieniem, jeśliby należące do syndykatu huty cyn
kowe powiększyły swoją wytwórczość ponad pewien 
procent. Biura grupy „A“ znajdowały się w Katowi
cach i  Kolonji.

System kontyngentowania produkcji, mimo, że 
dawał bardzo dobre rezultaty w postaci wysokiej ceny 
cynku, okazał się jednak zbyt uciążliwy.

W rok po zawarciu umowy wystąpiły wszystkie 
grupy z żądaniami podwyższenia ich kontyngentów. 
Były  momenty, w których zdawało się, że syndykat 
się rozpadnie i że w najlepszym razie zostanie zawarty 
nowy, o zmniejszonym składzie członków.

Żądania te, stawiane słusznie bądź niesłusznie, 
świadczyły o niechęci, z jaką odnosiły [się huty do 
kontyngentowania ich wytwórczości.

Umowy syndykatowe po 1910 r.

W końću 1910 r. zostały zawarte nowe umowy 
syndykatowe Związku Hut Cynkowych i Syndykatu 
Międzynarodowego. Umowy te obowiązywały: syn
dykat Międzynarodowy do 30 kwietnia 1914 r., zaś 
Związek Hut Cynkowych do 30 kwietnia 1916 r. Ter
min ten uległ później prolongacie i czas trwania Syn
dykatu Międzynarodowego został przedłużony do 30 
kwietnia 1916 r. Syndykat Międzynarodowy rozpadł 
się z wybuchem wojny światowej, zaś Związek Hut
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Cynkowych przetrwał z pewnemi zmianami w zmniej
szonym składzie członków do 31 grudnia 1926 r. Po-* 
nieważ pomiędzy umowami z poszczególnych okresów 
niema zasadniczych różnic, ograniczymy się do stresz
czenia umów syndykatowych z 1914 r.

LJklad Międzynarodowy. Między niemieckiemi, 
austrjackiemi, belgijskiemi, francuskiemi, holenderskiemi 
i angielskiemi hutami cynkowemi został zawarty układ, 
mający na celu organiczanie faktycznej, łącznej wy
twórczości cynku surowego — w wypadkach, gdyby 
się okazało, że wytwórczość nie znajduje całkowitego 
zbytu po oznaczonej cenie.

Członkowie tego syndykatu zostali podzieleni na 
3 grupy. Grupę „A1*, do której między innemi należały 
śląskie huty i Trzebinia — tworzyło 21 firm, reprezen
towanych przez „Zinkhiittenverband mit beschrankter 
Haftung, Berlin”; w grupie „B“ złączonych było 10 
przedsiębiorstw francusko-belgijskich, które były zastę
powane przez „Societe Anonyme des Mines et 
Fonderies de la Vieille Montagne"; wreszcie grupę 
„C“ stanowiło 6 towarzystw, zastępowanych przez firmę 
„Vivian and Sons Hafod Copper Works".

Ograniczenie wytwórczości miało miejsce w wy
padkach, gdy zapasy wszystkich grup łącznie, w czasokre
sie dwumiesięcznym, przekroczyły ilość 50.000 t. cynku.

Jako końcowy termin dwumiesięcznego czaso
kresu uważa się miesiące: II, IV, VI, VIII, X  i XII.

W razie podniesienia się zapasów do wspomnianej 
wysokości, produkcja była ograniczana w ten sposób, 
że w następnych 4-ch miesiącach nie mogła przewyż
szać całkowitej wytwórczości osiągniętej w ubiegłych 
4-ch miesiącach i zmniejszonej o tę ilość, która przy 
końcu dwumiesięcznego czasokresu przewyższyła zapas 
50.000 tonn. Dopuszczalna ilość wytwórczości była na
stępnie rozdzielana między grupy w takim stosunku, w ja
kim uczestniczyły one w produkcji minionych 4 miesięcy.

Ograniczenie ustawało z chwilą, gdy zapas zmniej
szał się do lub poniżej 50.000 tonn.

Ograniczenie nie miało jednak miejsca w wypadku, 
gdy notowania cynku „ordinary brands" na giełdzie
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londyńskiej według „Public Ledger" wynosiły Ł 22 lub 
wyżej chociażby nawet zapasy wzrosły ponad 50.000 t.

Każda z grup delegowała z pośród siebie po 4 
delegatów. Delegaci mieli obowiązek: obliczać prze
ciętną cenę podług notowań „Public Ledger“, kontro
lować ilość wytwórczości, dopilnowywać ograniczeń 
wytwórczości, obliczać i ściągać kary za przekroczenie 
limitu produkcji w wysokości franków 100—M.80,— 
Ł 4, — , —, za każde 1.000 kg.

Syndykat mógł być każdej chwili rozwiązany za 
wypowiedzeniem miesięcznem, w wypadku, gdyby 
czy to która z istniejących hut europejskich, nie- 
należących do związku, czy to jaka nowopowstała 
huta, nie przystępująca do syndykatu, — wytworzyła 
w ciągu 4-ch miesięcy taką ilość, że w stosunku 
rocznym dałoby to 10.000 tonn.

W pierwszych latach swego istnienia syndykat 
nie potrzebował korzystać z możności ograniczania 
wytwórczości, gdyż spożycie wzrastało w szybkiem 
tempie. Dopiero w 1913 r., gdy wytwórczość przewyż
szyła zapotrzebowanie i ceny zaczęły spadać—syndykat 
był zmuszony do ograniczenia wytwórczości, którą 
wprowadził od 1 sierpnia aż do końca 1913 r. i dzięki 
temu zapobiegł nadprodukcji. Również w 1914 r. syn
dykat musiał ustanowić ograniczenie wytwórczości.

Związek H ut Cynkowych. O wiele silniejszy 
pod względem formy organizacyjnej od Syndykatu 
Międzynarodowego był Związek Hut Cynkowycłi 
(Zinkhtitten-Verband G. m. b. H.), który należał do syn
dykatu międzynarodowego jako grupa „A“. Należały do 
niego:

a) na Śląsku: Graf Hugo Henckel, Hohenlohe, 
Schlesische. A. G. fur Bergbau-und Zinkhiittenbetrieb- 
Lipiny, Oberschlesische Industriehiitten A. G. Katowice 
i Ftirst Guido Henckel;

b) w zagłębiu reńsko - westfalskiem: Stolberg, 
Grillo, Berzelius, Letmathe, Duisburg i Rhein-Nassau;

c) w Hamburgu: Hamburg;
d) w Belgji: Gampine i Rothem;
e) w Austrji: Weinmann (Czechosłowcja).
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Prócz tego związane były silnie ze Związkiem 
trzy firmy handlowe, które były jego komisjonerami, 
mianowicie: Beer, Sondheimer et Co. w Frankfurcie, 
Metallgesellschaft w Frankfurcie i Aron Hirsch u. Sohn 
w Halberstadt. Z firmami temi zaś związany był jeszcze 
cały szereg hut, które przez to również należały do 
związku:

1) w Niemczech: Aktiengesellschaft Unterweser 
in Nordenham;

2) na terenie krakowskim: Huta Trzebinia i Huta 
w Krzu;

3) w Belgji: Corphalie, Dumont, Nouvelle Mon- 
tagne, Overpelt-Lommel, Boom i Prayon;

4) we Francji: Mortagne i 3t, Amand.
Huty związkowe na podstawie umowy ze Związ

kiem zobowiązane były sprzedawać cynk surowy tylko za 
pośrednictwem Związku, który dokonywał sprzedaży 
przez wspomniane firmy handlowe.

Jedynie ograniczone, drobne ilości mogły być 
sprzedawane bezpośrednio przez huty. Syndykat ten 
kontyngentował zbyt na podstawie ustalonych procen
towych udziałów poszczególnych hut w stosunku do 
ogólnej sprzedaży.

Umowa z firm am i handlów emi. Związek Hut Cyn
kowych miał zawartą umowę ze wspomnianemi firmami 
handlowemi, na podstawie której odstąpił im jako swym 
komisjonerom całą swą wytwórczość cynku surowego, 
pfzeznaczonego do sprzedaży, te zaś sprzedawały go 
w własnem imieniu i w stosunku do kontrahentów 
trzecich same były odpowiedzialne. Firmy te nie 
mogły brać udziału w interesach hut, stojących poza 
Związkiem, lub nie mających z nim porozumienia ani 
co do ceny, ani co do regulowania wytwórczości.

W dostarczonym do sprzedaży cynku uczestniczyły 
firmy handlowe w stosunku:

Metallgesellschaft 3%
Beer, Sondheimer et Co 39%
Aron Hirsch u. Sohn 22$

Firmy ponosiły wszystkie koszty, związane ze 
sprzedażą z wyjątkiem kosztów: listu przewozowego
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przy dostawach franco, ubezpieczenia, cła i przełado
wania w komunikacji wodnej. Dodatki do cen, pobie
rane z powodu udzielania przez firmy kredytu, szły na 
dobro firm handlowych. Za czynności swe firmy po
bierały pewną oznaczoną stawkę od każdej tonny cynku.

Jedynie firma Giesche zachowała z pośród hut 
śląskich wyjątkowe stanowisko. Miała ona ze Związ
kiem specjalną umowę, na podstawie której część swej 
wytwórczości oddawała Związkowi do rozsprzedaży, 
część zaś sprzedawała we własnem imieniu przez 
swoje biura. W umowie zobowiązała się jednak 
przestrzegać cen, naznaczonych przez Związek.

Musimy tu wspomnieć, że w zakresie polityki cen 
syndykatu interesy wśród zsyndykalizowanych nie były 
jednakowe; dla hut, posiadających własne kopalnie rud 
było zyskownem, by cena, nawet przy mniejszym 
obrocie towarowym, była wysoka, zaś dla hut, pra
cujących na rudach zakupywanych, interesem był duży 
obrót (towarowy) a nie wysoka cena cynku, gdyż ze 
wzrostem cen cynku drożała również i rada *).

*) Patrz Ustalanie cen rud cynkowych, str. 23.
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STOSUNKI W MIĘDZYNARODOWYM 
PRZEMYŚLE CYNKOWYM.

Przemysł cynkowy może powstać jedynie w kraju, 
uposażonym przez naturę w odpowiednie surowce. 
Najgłówniejszym z surowców jest węgiel, którego hut
nictwo cynkowe najwięcej zużywa. Obecność rudy 
cynkowej w okręgu przemysłu cynkowego nie jest już 
tak bezwzględnym warunkiem jego istnienia, gdyż ze 
względu na koszty przewozu korzystniej jest dowozić 
do hut rudę cynkową, aniżeli wielokrotnie większe ilości 
węgla. Również glinka ogniotrwała i koksik nie wpły
wają decydująco na wybór miejsca przy powstaniu 
przemysłu cynkowego.

Ponieważ ośrodków, uposażonych przez naturę 
zarówno w węgiel jak i rudy cynkowe, których i teraz 
jest niewiele, z powstaniem hutnictwa cynkowego było 
mało, a liczne kraje musiały zaopatrywać się w cynk 
sprowadzany nieraz z dalekich stron, przeto stał się on 
od pierwszej chwili swego powstania artykułem handlu 
międzynarodowego, przebywając znaczne przestrzenie, 
by dotrzeć do odbiorcy. Przed powstaniem hutnictwa 
cynkowego w Europie kraje europejskie musiały spro
wadzać cynk z Azji, z powstaniem zaś i rozwojem 
europejskiego przemysłu cynkowego, cynk Starego 
Świata odbywał tę samą drogę w przeciwną stronę, 
by, konkurując na rynku azjatyckim z cynkiem rodzi- 
mem, znaleźć tam zbyt. Ziemie Polskie w wymianie 
tej z pośród krajów europejskich brały w owym czasie 
najwybitniejszy udział. Dla zorjentowania się w obec- 
nem położeniu naszego przemysłu cynkowego, prze
mysłu tak bardzo zależnego od sytuacji na rynku świa
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towym, musimy przedstawić w zarysie rozwój produkcji 
cynku w poszczególnych krajach. W tym celu podajemy 
w zestawieniu1) wytwórczość cynku w ważniejszych 
krajach, uzupełniając je krótkim opisem. O hutnictwie 
na Ziemiach Polskich nie będziemy tu wspominali, 
gdyż opisaliśmy je dokładniej już uprzednio.

Belgja  rozpoczęła wytwarzać cynk ok. 100 lat temu, 
wkrótce po powstaniu przemysłu cynkowego na Górnym 
Śląsku. Zakładami najwięcej produkującemi po dziś dzień 
są „Societe de la Vieille Montagne“ (w 1925 r. wy
tworzyły 94.000 t. cynku, czyli 8,3% wytwórczości 
światowej), W Anglji huty cynkowe powstają o pół 
wieku wcześniej, aniżeli na kontynencie; wytwórczość 
ich wzrasta jednak w bardzo powolnem tempie i zu
pełnie niewspółmiernie ze wzrostem wytwórczości świa
towej. W Niemczech dor 1836 r. wytwarza cynk prawie 
wyłącznie tylko Górny Śląsk; ilości wytopione w Nad- 
renji i Westfalji wynosiły w latach 1823 — 36 zaledwie 
ok. 1% wytwórczości Górnego Śląska. Wzrost wytwór
czości cynku w Nadrenji zaczyna się dopiero od 1837 r., 
w Westfalji od 1849 r., a w Saksonji od 1857 r.

We Francji znaczniejszy wzrost wytwórczości 
rozpoczyna się od roku 1871, od chwili powstania huty 
Vieille Montagne w Viviez. Dalszy wzrost powoduje 
założenie huty przez Societe des Mines de Malfidano 
w Noyelles-Godault w 1896 r.

W zestawieniu najwięcej rzuca się w oczy bar
dzo szybki wzrost wytwórczości Stanów Zjednoczonych. 
Stany Zjednoczone zaczynają wytwarzać cynk od r. 1853, 
do większego znaczenia jednak dochodzi przemysł cyn
kowy Stanów dopiero w 1873 r. Mając na miejscu bo
gatą rudę i paliwo, czy to w postaci węgla, czy też 
gazu ziemnego, rozwija swą wytwórczość w ostatnich 
dziesiątkach lat z niebywałą szybkością. Produkuje 
systemami u nas stosowanemi oraz drogą elektroli
tyczną, przewyższając swą wytwórczością w 1897 r.

*) P/g Neumanna „Die Metalle", Halle 1904, oraz p/g sta
tystyk, wydawanych przez Metallgesellschaft, z pewnemi uzupeł
nieniami,



T A B L I C A  III.
Wytwórczość cynKu surowego w tonnach metrycznych.

Rok Niemcy Belgj a Francja Hiszpanja
W. Brytanja

Austro-
Węgry Włochy Rosja

Stany 
Zjedno

czone A.P.
Australja

Wytwór
czość

światowaAnglja Kolonje

1850 30.646 14.808 205 1.406 2.606
1 32.811 15.250 205 1.231 1.949
2 37.447 16.672 275 1.066 1.644
3 37.655 18.817 205 1.054 1.687
4 39.685 19.553 205 963 1.592
5 41.439 20.633 240 3.000 934 1.107
6 41.360 22.900 445 3.200 845
7 47.092 24.526 353 3.400 1.055 1 C CIO
8 52.783 34.191 238 3.523 1.580 > o.olz
9 49.284 28.631 169 3.756 1.246

1860 55.359 22.027 124 1.853 4.427 1.301 1.838
1 58.582 28.150 1.131 2.200 4.487 1.369 1.592
2 59.767 25.861 1.124 2.186 1.331 1.592
3 60.315 28.978 1.175 3.915 1.273
4 59.248 30.718 1.443 1.491 4.105 1.349 / o.yOiS
5 56.490 34.244 1.456 1.325 4.532 1.875 3.089
6 60.221 34.659 2.330 1.656 3.244 1.929
7 63.877 38.684 3.485 3.811 2.257 l 1 1 C\
8 66.132 44.347 2.732 3.774 2.385 > 11.01 u
9 69.851 47.407 4.727 4.573 2.324

1870 63.980 45.754 3.429 3.999 2.324 3.780
1 58.297 45.623 3.520 3.166 5.047 2.255 ] 120.926
2 58.386 41.838 8.245 2.940 5.276 2.527 > 6.036 122.230
3 62.755 42.314 12.627 2.993 4.544 2.901 3.378 6.664 138.176
4 70.426 46.088 12.783 3.295 4.543 8.636 3.440 4.128 9.074 162.413
5 74.337 49.960 13.739 3.831 6.823 8.423 3.453 3.988 13.914 178.468
6 83.227 47.981 13.695 4.349 6.750 4.907 4.546 4.626 14.520 184.601
7 94.996 55.923 11.881 3.780 6.384 4.585 4.635 15.281- 197.465
8 94.953 61.227 13.848 3.775 6.412 4.041 3.646 17.242 205.144
9 96.756 57.157 14.794 3.800 5.645 3.293 4.321 19.057 204.823

1880 99,646 59.880 16.332 4.221 7.279 4.310 4.390 21.080 217.138
1 105.478 69.800 18.509 7.032 15.192 8.468 4.731 4.542 27.225 260.977
2 113.418 72.947 18.525 7.310 16.344 10.157 5.396 4.462 30.642 279.201
3 116.854 75.366 15.915 6.843 13.826 15.804 4.734 3.809 33.375 286.515

125.276 77.487 16.884 4.295 10 081 20.157 4.536 4.313 35.585 288.614
5 129.098 80.298 15.108 4.247 9.938 14.752 3.948 4.579 36.921 298.889
6 130.854 79.246 16.132 4.327 9.036 12.536 3.843 4.190 38.696 298.860
7 130.444 80.468 16.712 5.349 9.920 10.238 3.609 3.621 45.682 306.043
8 133.224 80.675 16.960 5.117 10.166 17.048 4.001 3.869 50.731 12 321.803
9 135.974 82.526 17.982 5.640 9.542 21.757 4.840 3.681 53.414 161 335.517

1890 139.266 82.701 19.372 5.919 8.719 20.891 5.449 3.774 61.111 231 347.433
1 139.353 85.999 20.596 5.592 9.033 20.847 5.006 3.677 72.816 238 363.157
2 139.938 91.546 20.609 5.925 9.497 21.297 5.237 4.374 76.256 452 375.131
3 142.956 95.665 22.419 5.752 9.432 19.397 5.870 4.522 69.159 350 375.522
"4 243.5/7 97.041 23.387 5.100 8.260 17 7 7 6.810 5^14“ 67.135 — 278~ 379.919
5 150.286 107.664 24.230 5.845 6.760 23.205 6.456 5.039 74.245 320 404.050
6 153.100 113.361 35.585 6.133 7.224 18.053 6.888 6.257 70.432 368 417.401
7 150.739 116.067 38.067 6.244 7.161 16.643 6.236 250 5.868 91.071 561 438.907
8 154.181 119.671 37.155 6.031 8.711 21.225 7.227 250 5.664 103.514 463.629
9 153.155 122.843 39.274 6.184 8.837 23.385 7.192 251 6.331 117.644 485.096

1900 155.790 119.317 36.305 5.611 9.214 21.093 6.742 247 5.967 111.449 471.735
1 164.888 125.332 40-055 30.535 7.820 6.030 124.800 507.439
2 173.702 123.982 40-171 40.244 8.594 8.279 140.300 545.339
3 180.998 131.064 42-446 40.109 9.168 9.899 141.930 290 571.602
4 191.060 139.982 49-082 46.216 9.248 10.606 165.850 290 625.433
5 197.184 145.592 50-369 50.927 9.357 7.642 183.245 650 658.733
6 205.023 152.461 53-786 52.587 10.780 9.610 202.092 1.026 702.015
7 208.707 154.492 55-733 55.595 11-359 9.738 226.838 996 738.448
8 216.876 165.019 55 819 54.473 12.761 8.839 189.941 1.087 722.072
9 220.080 167.100 56-118 59.350 12.638 7.945 240.446 — 783.225

1910 227.747 172.578 .59-141 63.078 13.305 8.631 250.627 508 816.590
1 250.500 195.100 57.100 7.900 67.000 16.900 — 9.900 259.900 2.100 899.000
2 271.100 200.200 64.300 7.900 57.200 19.600 — 8.800 307.400 2.700 974.600
3 281.100 204.200 64.100 6.900 59.100 21.700 — 7.600 314.500 4.400 1.000.800
4 236.000 145.900 42.500 13.700 59.900 15.100 — 5.518 320.300 5.200 888.500
5 185.400 51.700 19.200 8.100 42.600 9.500 — 1.589 441.100 5.000 833.300
6 178.100 22.900 20.300 8.500 28.100 11.600 300 3.385 606.300 5.300 977.900
7 186.500 10.300 22.900 10.200 38.300 12.600 400 3.297 607.400 4.200 992.200
8 185.200 9.200 18.300 15.900 41.000 12.000 1.200 3.022 469.900 6.300 836.200
9 93.400 15.600 18.300 16.300 29.800 —- 1.300 — 422.500 6.600 649.200

1920 99.200 83.000 20.100 9.600 22.700 — 1.200 — 420.200 9.800 708.100
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produkcję Górnego Śląska, w r. 1901 — Belgji, w roku 
1906 — Niemiec, a w r. 1915 — w okresie wojny 
światowej — produkcję całej Europy.

Silny wzrost wytwórczości Stanów Zjedn, był 
między innemi bodźcem do utworzenia w latach przed
wojennych syndykatu międzynarodowego, łączącego 
w sobie hutnictwo europejskie, które w Stanach Zjedn. 
widziało wówczas swego najgroźniejszego konkurenta.

W Europie zdawano sobie sprawę z tego, że 
Stany Zjednoczone, gdy tylko zaspokoją swe spożycie 
krajowe i wejdą na rynek europejski, a zastaną go do 
tego nieprzygotowanym, to spowodują w przemyśle 
cynkowym kontynentu europejskiego taki kryzys, iż 
trudno będzie się z niego podźwignąć. Jedynie równie 
silnie wzrastającej konsumpcji krajowej, która pochła
niała całkowitą produkcję Stanów Zjedn., należy za
wdzięczać, że nie doszło przed wojną do nadprodukcji 
światowej i spadku ceny cynku.

Taki był stan do okresu wojny światowej.
Wojna światowa wzmocniła jeszcze bardziej sta

nowisko Stanów w przemyśle cynkowym. Państwa ko
alicyjne, pozbawione cynku z państw centralnych i od
cięte działaniami wojennemi od Belgji, nie posiadały 
odpowiednio rozwiniętego przemysłu cynkowego, któ
ryby mógł zaspokoić ich zapotrzebowanie. Wprawdzie 
spożycie, cynku w postaci blachy cynkowej przez prze
mysł budowlany zmniejszyło się do minimum, ale wojna 
wytworzyła nowych konsumentów—przemysł wojenny, 
który zużywał olbrzymie ilości cynku do wyrobu mo
siądzu, służącego do fabrykacji łusek karabinowych 
i armatnich, wszelkiego rodzaju zamków, guzików, sprzą
czek i t. p. przedmiotów dla armji. Z cynku wytła
czano również zegary do pocisków, a blachę cynkową 
spotrzebowywał w zwiększonej ilości przemysł budowy 
floty wojennej. Z powodu dużego popytu cena za 1-ną 
tonnę ang. cynku na giełdzie londyńskiej wzrosła 
z 21,568 funt. ang. w czerwcu 1914 r. na 100,614 
w czerwcu 1915 r.

Okoliczności te sprzyjały niezmiernie rozwojowi 
wytwórczości cynku w państwach koalicyjnych i neu-



88 S T O S U N K I  W M I Ę D Z Y N A R O D O W Y M

tralnych, jednak nie wszystkie mogły je wykorzystać. 
Francja nie mogła rozwinąć u siebie przemysłu cyn
kowego, gdyż całą uwagę miała wówczas zajętą obroną 
granic. Zresztą nie miała rudy krajowej, a trudno jej 
było pracować na rudzie zagranicznej, której transport 
ze względu na działalność niemieckich łodzi podwod
nych był bardzo utrudniony.

Belgję zajęły wojska niemieckie i przemysł cyn
kowy tego kraju, odcięty od rud zagranicznych, nie 
posiadając własnych, musiał podupaść.

Anglja  robiła wielkie wysiłki, aby zwiększyć swą 
wytwórczość drogą rozszerzenia istniejących już zakła
dów. Wysiłki, robione w tym kierunku, ze względu 
na ich znaczenie omówimy jeszcze obszerniej.

W tym czasie Japonja, wykorzystując konjunkturę 
cynkową, dokładała również starań, by rozwinąć u sie
bie przemysł cynkowy. Z niedaleko stosunkowo poło
żonej od siebie Australji, która wówczas była jedynem 
źródłem, zaopatrującem przemysły cynkowe w rudę 
cynkową, sprowadzała do siebie rudę po to, by po 
wytopieniu z niej cynku, zbyć ją korzystnie na ryn
kach europejskich. Ciekawe są zestawienia handlu za
granicznego Japonji, wykazujące, jak szybko ten naród 
potrafił zorjentować się w sytuacji i dostosować swój 
przemysł do potrzeb chwili:

Wytwórczość i handel zagraniczny cynkiem Ja
ponji w tonnach:

W L A  T A  C H
1912 1913 1914 1915 1916 1917w t o n n a c hw ytw órczość przyw óz . . 5.817

900
5.930

5.881
2.764

21.137
2.920

38.993
3.249

54.718
4.507łącznie 5.817 6.830 8.645 24.057 42.242 59.225w yw óz . . — — — 5.396 23.214 36.834
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Statystyki przywozu cynku do Anglji i Francji 
wykazują nam głównych odbiorców japońskiego cynku 
surowego:PRZYW ÓZ CYNKU Z  JAPONJ1 DO: 1915 r. 1916 r. 1917 r.

w t o n n c h
A n g l j i ..................... 1.202 4.334 18.191
F ran c ji..................... 322 1.104 4.763

Był moment, w którym można było przypuszczać, 
że, jeśli przemysł cynkowy japoński będzie się nadal 
w takiem tempie rozwijał, opierając się na przerobie 
rudy australijskiej, to w przyszłości Europie przybę
dzie jeszcze jeden konkurent zamorski, który w do
datku odbierze jej dotychczasowych dostawców rudy 
cynkowej, będąc bliżej położonym Australji. Jednak 
rudy australijskie były zbyt dawno i zbyt dobrze znane 
przemysłowi cynkowemu Europy, by Anglja, jako po
siadacz tej kolonji, nie zwróciła na nie swojej uwagi. 
Rząd angielski, chcąc uniezależnić się na przyszłość od 
dowozu cynku zagranicznego i widząc daleko lepsze 
widoki w rozwoju australijskiego przemysłu cynkowego, 
opartego o miejscowe rudy i miejscowe paliwo — ani
żeli przemysłu angielskiego, postanowił dopomóc do 
rozwoju hutnictwa cynkowego w kolonjach.

W 1913 r. wytworzono w Anglji 59.100 t. cynku, 
ponieważ jednak zapotrzebowanie kraju, z uwzględnie
niem ilości wywiezionego cynku (11.800 t.), wynosiło 
194.600 t., musiano więc dowieźć jeszcze z zagranicy 
147.300 t. cynku. Głównymi dostawcami cynku były 
Niemcy (65.206 t.) i Belgja (54.346 t.), zaś rudę cyn
kową dla hut angielskich sprowadzano głównie z Au
stralji za pośrednictwem niemieckich firm: Metallge- 
sellschaft, Aron Hirsch u. Sohn, Beer, Sondheimer et Co. 
Szczególnie firma Aron Hirsch u. Sohn miała pozawie- 
rane długoterminowe umowy na dostawę rud z Broken- 
Hill (Nowa Południowa Walja), które po Stanach Zjedn. 
posiadają największe złoża rud cynkowych na świecie. 
W ostatnich latach przed wojną wytwórczość koncen
tratów cynkowych, t. zn. wzbogaconych rud cynko
wych, wynosiła w Broken-Hill ok. 400 tys. t. rocznie.
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Koncentraty*) te były wywożone przez wymie
nione niemieckie firmy głównie do Niemiec, Belgji 
i Anglji, podczas gdy w samej Australji przetapiano 
tylko nieznaczne ilości; w 1913 r. z koncentratów au
stralijskich wytopiono ogółem 183.656 t. cynku, w czem 
w hutach australijskich tylko 4.614 t.

W czasie wojny Rząd angielski i australijski do
łożyły, starań by zrekonstruować przemysł cynkowy 
W. Brytanji w kierunku uniezależnienia go od wpływów 
obcej polityki handlowej, w tym wypadku od polityki 
niemieckiej- Rząd australijski utworzył przedewszyst- 
kiem giełdę metalową, przez którą wszystkie sprzeda
wane metale, produkowane w Australji musiały przejść.

Z wypowiedzeniem wojny Anglja anulowała umowy 
pozawierane z firmami niemieckiemi, i zawarła sama 
umowę o dostawę rud australijskich; według umowy, 
zawartej w 1917 r. z Broken-Hill Producers Zinc Asso- 
ciation, Rząd angielski zobowiązał się do odbioru rocz
nie po 250 tys. t. koncentratów do 1.7.1921 r., a na
stępnie po 300 tys. t. aż do 3.9.1930 r. Była to cał
kowita roczna wytwórczość koncentratów Broken-Hill, 
z wyjątkiem małych ilości, które były przerabiane 
w kraju.

W tym czasie jednak Anglja zdana była w dal
szym ciągu całkowicie na dostawę cynku ze Stanów 
Zjedn., którym też odstępowała część australijskich 
koncentratów cynkowych.

Po zapewnieniu sobie surowców Rząd brytyjski 
zrobił dalszy krok, troszcząc się, by były one również 
przerabiane w brytyjskich zakładach.

Największe brytyjskie zakłady „Swansea Vale 
Smelter Works“ w Llansamlet należały do obcych ka
pitałów; zakłady te na zlecenie Rządu, zostały przejęte 
m. in. przez Tilden Smith’a i w nich zaczęto wytapiać 
cynk z koncentratów z Broken-Hill.

Prócz tego Tilden Smith założył w 1917 r. razem 
z Rządem brytyjskim: „National Smelting Company",

*) „Metali und Erz“ z 1924 r. Zeszyt 22, a następnie zeszyt 18.
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która podjęła budowę huty cynkowej i fabryki kwasu 
siarkowego w Avonmouth w pobliżu Bristolu.

W r, 1916 zostało zawiązane w Tasmanji Towa
rzystwo z o. p. mające wytapiać cynk z miejscowych 
rud metodą elektrolityczną. Z towarzystwem tem (The 
Electrolytic Zinc Co. of Australia, Ltd) Rząd anęielski 
zawarł umowę, w której zobowiązał się nabywać od 
Towarzystwa przez 20 lat rocznie do 45.000 tonn an
gielskich cynku po cenie wyższej od ceny, notowanej 
na giełdzie londyńskiej, byle tylko chociażby w ten 
sposób dać możność rozwinęcia się tej gałęzi przemy
słu w krajach W. Brytanji.

Subsydjowane były również i inne huty angiel
skie — lecz rezultat tych zabiegów był i jest niewi
doczny. Wytwórczość hut angielskich nietylko nie 
wzrosła, ale w porównaniu z 1913 r. znacznie spadła; 
w 1921 r. większość angielskich przedsiębiorstw mu
siała z powodu wysokich kosztów własnych i spadku 
ceny cynku, zatrzymać huty. Wytwórczość cynku su
rowego w Anglji wynosiła w tonnach metrycznych:

Rok tonn Rok tonn

1913 59.100 1923 32.600
1919 29.800 1924 38.300
1920 22.700 1925 42.300
1921 7.700 1926 18.300
1922 23.200

Spadek wytwórczości w 1926 r. był wynikiem an
gielskiego strajku węglowego.

Przywóz cynku zmniejszył się tylko za 147.300 t. 
cynku w 1913 r. na 111.100 t. w 1920 r. Nie mogąc 
przetopić w hutach angielskich koncentratów australij
skich, Rząd brytyjski zawarł w 1922 r. z hutami bel- 
gijskiemi umowę, na podstawie której odstąpił im do 
1.IV. 1925 r. po 150 tys. t. australijskich koncentratów 
cynkowych rocznie.

W grudniu 1923 r. angielscy, australijscy i indyj
scy przemysłowcy cynkowi łączą się w „National



92 S T O S U N K I  W M I Ę D Z Y N A R O D O W Y M

Smelting Company", Ten brytyjski trust cynkowy, 
polegający na wspólnocie interesów, kontroluje:

1) wytwórczość koncentratów cynkowych w Bra
mie, Indiach Brytyjskich i Broken-Hill (A.ustralja);

2) elektrolityczne wytwórnie cynku w Risdonie 
(Tasmanja) i huty cynkowe w Avonmouth (Anglja) 
i Swansea (Walja).

Należy zaznaczyć, że według opinji fachowej prasy 
angielskiej i amerykańskiej wśród wymienionych są okrę
gi, które w przyszłości będą miały bardzo duże znacze
nie; do nich zaliczają przedewszystkiem Burmę, która 
posiada bardzo duże pokłady rudy cynkowej (obok oło
wianej i srebrnej). Tasmanja będziemiała wkrótce rów
nież duże znaczenie; w zakładach w Risdonie, które 
zostały wybudowane dopiero po wojnie, a które opie
rają się na wykorzystywaniu sił wodnych, mają być 
przetapiane wszystkie australijskie rudy cynkowe.

O tern uniezależnieniu się brytyjskiego przemy
słu cynkowego od obcych wpływów „Mining Journal” 
(z 21.6.1924) pisze m. in., że wprawdzie W. Brytanja 
wydobywała przed wojną rudy cynkowe i produkowała 
koncentraty, ale przetapiały je obce kraje i obce kraje 
kontrolowały w wielkim zakresie zarówno sprzedaż, jak 
i zastosowanie wytopionych metali. Troska o zachowa
nie samodzielności w tej dziedzinie wymagała dykta
torskich środków zaradczych. Gdy wszystkie zamie
rzenia zostaną przeprowadzone, W. Brytanja będzie mo
gła 95% swego wydobycia rud cynkowych przetapiać 
we własnych zakładach, podczas gdy przed wojną prze
tapiała niecałe o0%. Prócz tego zaś będzie miała kon
trolą nad cabjm handlem cynkiem. angielskim.

"Wytwórczość cynku surowego w Australji w ostat
nich latach bardzo szybko wrasta:

Rok tys. tonn Rok tys. tonn

1913 4,4 1923 41,8
1919 6,6 1924 47,4
1920 9,8 1925 46,5
1921 1,7 1927 48,2
1922 24,5
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Roztoczenie opieki rządowej nad rozwojem prze- 
mysłu cynkowego w okresie wojny miało miejsce rów
nież w Kanadzie; Rząd kanadyjski zapewnił producen
tom cynku w czasie wojny premję w wysokości 2 cen
tów od funta wyprodukowanego cynku, zawierającego 
nie więcej nad 2% zanieczyszczeń. Jednak i w tak 
powszechnem dążeniu do rozwinięcia wytwórczości 
cynku Stany Zjednoczone wysuwają się w okresie 
wojny na pierwsze miejsce.

W okresie przedwojennym kapitał niemiecki miał 
duży wpływ na europejski przemysł cynkowy dzięki 
istnieniu międzynarodowego syndykatu cynkowego, 
którego polityką kierował. Główną rolę grały w nim 
3 niemieckie firmy handlowe, o których już wspomi
naliśmy, mianowicie Beer, Sondheimer et Co., Metall- 
gesellschaft, Aron Hirsch u. Sohn. Firmy te działały 
również na terenie Stanów Zjednoczonych. Wpływy 
niemieckiego „Trio“ przez towarzystwa L. Vogelstein 
et Co., Beer, Sondheimer et Co., American Metal Co. 
i subsydjowane przez nich oraz związane umowami 
firmy obejmowały 27,3$ wytwórczości Stanów Zjed
noczonych A. P.*) Umożliwiło to im już opanowanie 
rynku amerykańskiego. Z wybuchem wojny budzi się 
w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Anglji, od
ruch w kierunku uniezależnienia krajowego przemysłu 
cynkowego od wpływów niemieckich. W tym celu The 
Alien Property Custodian objął podczas wojny wszyst
kie trzy towarzystwa, uwalniając w ten sposób zakłady 
te od wpływu kapitału niemieckiego.

W roku 1915 Stany Zjednoczone przekroczyły 
poraź pierwszy wytwórczość Europy. Po nadzwyczaj
nie silnym spadku wytwórczości w 1921 r. Stany wpro
wadziły wysoką ochronę celną na rudy cynkowe i cynk
i w dalszym ciągu zwiększały swą wytwórczość. 
Możność rozwoju przemysłu cynkowego zawdzięczają 
Stany Zjedn. taniemu paliwu, jaki posiadają w postaci gazu 
ziemnego, oraz posiadanym pokładom rudy cynkowej.

*) Political and Commercial Geology and the World’s 
Minerał Resurces. Zinc by Frederick B. Hyder. (New York 1920).
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Procentowy udział Stanów Zjednoczonych w wy
twórczości światowej wynosił:

1911 — 13 r. 1926 r.

E u ro p y .......................... 68,95 % 44,11 %
Stan. Zjedn.................... 30,67 % 45,35 %
Pozostałych krajów 0,38 % 10,54 %

Wywóz cynku ze Stanów Zjednoczonych na rynki 
światowe wynosił w tysiącach tonn metrycznych:

Rok tys. tonn Rok tys. tonn

1913 7,6 1922 27,5
1919 110,7 1923 44,6
1920 92,7 1924 65,8
1921 2,7 1925 69,3

Ilości te wywożone były zależnie od konjunktury, 
niewątpliwie jednak wpływ Stanów Zjedn. na europej
skie rynki i przemysł cynkowy stale wzrasta. Przejście 
portfelu zawierającego 51$ akcyj największych w Pol
sce zakładów hutniczych „Giesche Sp. Akc.“ (ok. 37% 
wytwórczości Polski) w ręce grupy Anaconda-Harriman, 
bardzo silnie wzmocniło wpływy Stanów Zjednoczo
nych na rynki europejskie. Grupa ta, która już obec
nie kontroluje 20% wytwórczości cynku, stara się 
w dalszym ciągu o wciągnięcie w sferę swych wpły
wów poszczególnych przedsiębiorstw europejskich; z ja
kim to czyni rezultatem— trudno jest jeszcze w obec
nej chwili ustalić.

Z przemysłów cynkowych kontynentu europej
skiego, niewątpliwie na najsilniejszych podstawach 
stoi hutnictwo polskie. Polska posiada bowiem w za
głębiu polsko-śląskiem zarówno bardzo duże pokłady 
węgla, jak i znaczne jeszcze pokłady rudy cynkowej. 
Pokłady rud cynkowych starczą nam przy obecnem 
tempie pracy hut na ok. 30 lat i dzięki nim hutnictwo 
polskie pracuje w 80%-ach na rudzie krajowej. Na
leży również podnieść fakt, że nąsz przemysł hutniczy 
posiada za sobą przeszłość; mieliśmy możność wyszko-
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lić sobie robotników hutniczych, jakich brak wielu 
krajom. Jedyną ujemną stroną naszego przemysłu 
cynkowego jest brak odpowiednio rozwiniętej, taniej 
komunikacji wodnej — ale poprawa tych warunków 
leży w naszej mocy. W produkcji światowej zajmu
jemy trzecie miejsce; w 1926 r. wytworzyliśmy 10,11% 
światowej produkcji cynku surowego. Nie mamy jed
nak, niestety, zupełnie cynkowego przemysłu przetwór
czego, to też cynk nasz wywozimy głównie w postaci 
metalu surowego i rafinowanego; nawet wytwórczość 
blach po powstaniu trudności zbytu w Niemczech 
bardzo zmalała, bo z 30.283 t. w 1925 r. na 9.728 t. 
w 1926 r. Nasz przemysł cynkowy jest całkowicie 
w rękach obcych kapitalistów. W ostatnich czasach 
polskim przemysłem cynkowym zainteresował się bar
dzo kapitał amerykański, nabywając, jak już wspom
nieliśmy, większość akcyj firmy „Giesche, Sp. Akc.“ , 
która posiada swe huty cynkowe na terenie śląskim
i krakowskim.

Dla przyciągnięcia kapitałów zagranicznych do na
szego przemysłu cynkowego, została nawet wydana 
w dn. 30.IV. 1926 r. specjalna ustawa o popieraniu 
przemysłu cynkowego, (z której skorzystała grupa 
Harriman-Anaconda), która upoważnia Radę Ministrów 
do udzielania przedsiębiorstwom przemysłu cynkowego 
poniżej wyszczególnionych ulg, o ile od przyznania 
tych ulg uzależnione są nowe inwestycje kapitału za
granicznego w krajowych przedsiębiorstwach w wyso
kości, zapewniającej podniesienie i udoskonalenie pro
dukcji.

Ulgi powyższe dotyczyć mogą: 1) zapewnienia 
na przebieg lat 25 bezcłowego przywozu do Polski rud 
cynkowych i bezcłowego wywozu zagranicę cynku, 
ołowiu i jego fabrykatów; zapewnienie to jest gwaran
cją na wypadek gdyby cła takie, których obecnie 
niema, były w tym czasie wprowadzone; 2) częściowego 
lub zupełnego uwolnienia od zapłaty nieuiszczonej reszty 
podatku majątkowego.

W ustalaniu wpływów finansowych, wywiera
nych na daną gałąź przemysłu, ważnem jest nie to,
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jaki kapitał w całym przemyśle najsilniej jest zaanga
żowany, lecz jakie kapitały potrafiły sobie zdobyć 
przewagę w poszczególnych przedsiębiorstwach, obej
mując ponad 50% akcyj danego towarzystwa akcyj
nego. (Z wyjątkiem jednej, wszystkie huty należą 
u nas do towarzystw akcyjnych). Ustalenie, pod czy- 
jemi wpływami dane przedsiębiorstwo się znajduje 
jest dla osób trzecich bardzo trudne; tembardziej, że 
kapitał w razie potrzeby, wywołanej względami natury 
politycznej, potrafi tak się maskować, że trudno jest 
go określić.

Nasz przemysł cynkowy, w stosunku do prze
ciętnej wytwórczości podlega wpływom kapitału:

amerykańskiego 37 % 
francusko-belgijskiego (3) 30$
czechosłowackiego 15$
angielskiego 12 %
niemieckiego 6 %

Przy kapitale francusko-belgijskim podaliśmy cy
frę (3), gdyż na pozycję tą składają się trzy przedsię
biorstwa (które łącznie stanowią 30%), co bardzo osła
bia jego znaczenie, gdyż w każdem z tych przedsię
biorstw jest zaangażowana inna grupa kapitalistów 
francusko-belgijskich; największa z nich kontroluje ok. 
25% naszej wytwórczości.

Belgijski przemysł cynkowy, chociaż zajmuje 
drugie miejsce w produkcji światowej, to jednak nie 
ma tak dobrych warunków naturalnych, jak nasze 
hutnictwo, gdyż nie posiada w kraju rud cynkowych. 
Pod względem warunków zbytu jest jednak w lepszem od 
nas położeniu geograficznem. Największe belgijskie za
kłady hutnicze „Societe de la Vieille Montagne“ posia
dają własne kopalnie rud cynkowych w Anglji, Francji, 
Niemczech, Szwecji, Włoszech, Algierze i Tunisie i stam
tąd też dowożą duże ilości rud; w ostatnich czasach, więk
szym dostawcą rud dla Belgji jest między innemi Meksyk.

Należy stwierdzić, że Niemcy, które w okresie 
wojny światowej straciły zupełnie wpływy w przemyśle 
cynkowym (np. Australja, Stany Zjednoczone) i po 
przydzieleniu Górnego Śląska do Polski zostały skazane
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na przywóz bardzo dużych ilości cynku z zagranicy, 
starają się ponownie opanować chociaż w części świa
towy przemysł cynkowy i intensywnie rozwijają u sie
bie wytwórczość. Wytwórczość cynku surowego w Niem
czech przedstawia się jak następuje:

Rok tys. tonn:
1923 32,4
1924 41,5
1925 58,6
1926 68,3

W pierwszym kwartale 1927 r. Niemcy wytwo
rzyły 21.819 t. cynku surowego, podczas gdy Francja 
która w ciągu ostatnich lat stała na czwartem miejscu 
pod względem produkcji, wytworzyła 21.879 t., a więc 
tylko o 60 t. więcej od Niemiec; w marcu b. r. Niemcy 
przewyższyły już wytwórczością Francję, produkując 

» 7.743 t. w stosunku do 7.367 t.
Z pośród dużych wytwórców najsilniej powiększyły 

swą wytwórczość w 1926 r. w porównaniu z 1913 r., 
(produkcja 1913 r. =  100): Kanada, Australja (1095%), 
Stany Zjednoczone (176%), Francja (116%); zaś zmniej
szyły w tym czasie wytwórczość: Belgja (93%), Polska 
(w porównaniu z wytwórczością Ziem Polskich w 1913 r.— 
64%), Niemcy (w obecnych granicach 61%). Anglja 
(31% w 1926 r., a 71% w 1925 r.).

Doskonałym obrazem roli poszczególnych państw 
w światowej gospodarce cynkiem, jest zestawienie ich 
wytwórczości i spożycia.

P A Ń S T W A

R O K 1 9  2 5

W tysiącach tonn metrycznych

Wytwór
czość

Spo
życie

Nadmiar Nie
dobór

Stany Zjednoczone A.P. 518,9 449,9 69,3 _
B e l g j a ......................... 171,9 97,6 74,3 —
P o l s k a .......................... 114,3 45,5 68,8 —
F ra n c ja .......................... 67,1 100,9 — 33,&
N ie m c y .......................... 58,6 141,7 — 83 jl
A u s t r a l j a ..................... 46,5 17,8 28,7 —
A n g l j a .......................... 42,3 168,9 -- 126,6-

7
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Światowa wytwórczość cynKu surowego (p/g Metallgesellschaft, uzupełnione naszemi danemi).

W tysiącach tonn 
metrycznych 1913 r. 1919 r. 1920 r. 1921 r. 1922 r. 1923 r. 1924 r. 1925 r. 1926 r.

B e l g j a ......................... 204,2 15,6 83,0 66,5 112,4 147,1 163,0 171,9 190,2
P o l s k a .......................... — 4,6 5,5 6,0 47,4 96,4 93,1 114.3 123,7

(Ziemie Polskie) . . 192,0 78,7 86,9 68,9 84,7 — — — —
F ra n c ja ......................... 64.1 18,3 20,1 24,2 40,4 43,9 58,9 67,1 74,6
N ie m c y ......................... 281,1 93,4 99,2 90,0 72,0 32,4 41,5 58,6 68,3
Wielka Brytanja . . . 59,1 29,8 22,7 7,7 23,2 32,6 38,3 42,3 18,3
H o la n d j a ..................... 24,3 — 2,0 6,4 13,0 16,4 18,3 21,1 24,8
H is z p a n ja ..................... 6,9 16,3 9,6 6,7 6,3 10,9 12,8 15,1 16,2
W ło ch y .......................... — 1,3 1,2 0,4 3,1 3,7 6,0 6,4 7,5
Czechosłow. i Jugosł. — 3,0 4,0 7,4 8,1 8,0 9,0 5,7 5,4
S zw ecja.......................... 2,1 2,3 5,9 3,5 1,6 1,4 3,5 4,7 4,8
N o rw e g ja .................... 9,3 4,4 1,8 2,0 1,9 3,8 5,0 5,5 6,0
Austro-Węgry . . . . 21,7 — — — — — — — —
R osja ............................... 7,6 — — — — — — — ---

Europa . . . . 680,4 189,0 255,0 220,8 329,4 396,6 449,2 512,7 539,8

Azja (Japonja) . 1,5 19,8 5,0 7,0 10,0 14,0 15,0 16,0 18,8

Stany Zjedn. A. P. . 314,5 422,5 420,2 181,9 320,0 463,1 469,3 518,9 555,0
Kanada ......................... — 11,3 18,1 24,0 25,2 27,2 24,9 34,9 56,2
M e k sy k ......................... — — — — — — — 1,3 5,9

Ameryka . . . 

Australja . . .

314,5

4,4

433,8

6,6

438,3

9,8

205,9

1,7

345,2

24,5

490,3

41,8

494,2

47,4

555,1

46,5

617,1

48,2

Wytwórczość światowa 1.000,8 649,2 708,1 435,4 709,4 942,7 1.005,8 1.132,0 1.223,9
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Przez „wytwórczość" rozumiemy tu tylko wy
twórczość hutniczą, zaś przez „spożycie"—sumę wytwór
czości i przywozu mniej wywóz; w obliczeniu tem nie 
uwzględniamy zupełnie zapasów cynku, spożycie jest 
więc obliczone tylko w przybliżeniu. Przytoczone 
cyfry obejmują ok. 90% światowej wytwórczości cynku 
w 1926 r. i ok. 85% światowego spożycia w 1925 r.

Jak zestawienie powyższe wskazuje, największy 
„nadmiar“ cynku posiadały w 1925 r.: Belgja, Stany 
Zjednoczone A. P. i Polska*), największy zaś niedo
bór wykazały: Anglja, Niemcy i Francja.

*) W 1926 r. spożycie Polski z powodu zastoju w wal
cowniach blachy cynkowej spadło do 10,6 tys. t. (nie licząc 
spożycia zapasów rynkowych), co przy wzroście wytwórczości 
do 123,7 tys. dało „nadmiar” w wysokości 113,1 tys. t. podczas 
gdy w 1925 r. tylko 68,8; odpowiednich zestawień za 1926 r. dla 
innych państw nie posiadamy.
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