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Nakazy chwili obecnej dla inżyniera1.
Napisał Inż. Czesław Klamer, Prezes Izby Handlowo-Przem. w Warszawie.

Charakterystyczną cechą współczesnej kultu-
ry jest ożywiona wymiana usług w stosun-
kach wewnętrznych i zewnętrznych wogóle,

a w zakresie wyprodukowanych dóbr w szczegól-
ności.

Umysł ludzki wysila się nieustannie, aby tę wy-
(ipianę powiększyć; buduje środki komunikacji pod
postacią dróg bitych, kolei żelaznych i kanałów
śródlądowych; rozwija okrętowe lin je morskie i
oceaniczne; urządza komunikacje telefoniczne mię-
dzymiastowe i międzypaństwowe; wprowadza te-
legrafy falowe i kablowe, a nadewszystko uszla-
chetnia procesy produkcji, aby uczynić taniemi
własne wyroby, ułatwić ich konkurencję z produk-
cją innych krajów, dostarczyć spożywcy towarów
dobrych i tanich.

Ten wyścig pracy to nieustanna walka bez-
krwawa narodów, które pragną zdobyć dla swych
obywateli należyte stanowisko w układzie sił gos-
podarczych świata, decydujące jednocześnie o ich
pozycji politycznej,

Produkcja i jej powodzenie staje się hasłem
naczelnem dla zabiegów i wysiłków nietylko osób
bezpośrednio zainteresowanych, lecz i politycz-
nych czynników współczesnych państw.

Przez wspólnotę gospodarczą, albo pod jej pła-
szczykiem, dąży się do „anschlussów" politycznych,
zbieżność interesów gospodarczych staje się pod-
stawą dla bloków politycznych; ich rozbieżność
decyduje o konfliktach międzynarodowych.

Stan rynku pracy jest największą troską współ-
czesnych państw demokratycznych i ich czynni-
ków kierowniczych, a głębokość kryzysu obecnego
staje się tak brzemienną w skutkach ze względu
na brak pracy dla licznych rzesz robotniczych.

W żadnym okresie życia ludzkości ta sprawa
nie wysuwała się na czoło trosk państwowych tak

*) Referat wygłoszony na V-m Zjeździe Inż, Mechani-
ków, dn. 9 maja r. b. w Warszawie,

wyjątkowo, jak obecnie. Dotyczy ona dziesiątków
miljonów istot ludzkich skazanych na niedosta-
tek, nawet w środowiskach bardzo zamożnych i po-
tężnych organizmów politycznych,

Zdobycie pracy dla tych wielkich mas robotni-
czych i ich rodzin staje się naczelnem zadaniem
zorganizowanych wysiłków państw i społeczeństw.

Niezależnie od względów natury socjalnej, or-
ganizmy państwowe w rozwoju swego przemysłu
widzą nietylko źródło powszechnej zamożności
obywateli, lecz również i własną potęgę pod wzglą-
dem, militarnym. We współczesnych zbrojnych
starciach międzynarodowych bierze udział cały
naród ze wszystkiemi warsztatami pracy, od któ-
rych zdolności wytwórczej zależy w dużym stop-
niu powodzenie wojny.

Oto głębokie przyczyny utrzymania na możli-
wie wysokim poziomie ojczystej produkcji!

A chwile wielkich starć wojennych, czy kryzy-
sów gospodarczych są temi przełomowemi momen-
tami, w których produkcja świata wytycza sobie
nowe zadania i prądy, wyżłabia odmienne od do-
tychczasowych kierunki produkcji i wymiany, sta-
wia warsztatom pracy nieznane dotychczas wymo-
gi. Rozwój nauki wysuwa nowe poglądy, otwiera
nieznane horyzonty, czyni aktualnemi nowe roz-
wiązania. .

Byłoby błędem nie do darowania oczekiwanie
aż kryzys minie, że powrócą dawne warunki pro-
dukcji i wymiany, które zagoją bolesne rany kry-
zysu. Odwrotnie, przezorność nakazuje liczyć się
z nieomal nieuniknioną 'konsekwencją ciężkich
kryzysów, iż dawne warunki nie powracają, iż
ewolucja życia ludzkiego daje przez kryzysy swój
wyraiz co do potrzeby stosowania nowych metod
pracy, a conajmniej do zastosowania. się do no-
wych warunków produkcji i wymiany światowej.

Współczesna pokojowa walka o byt narodu
wymaga dla zapewnienia zwycięstwa takich sa-
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mych warunków, jakie są niezbędne w zbrojnych
konfliktach.

Posiadanie warsztatu pracy, kierowanie nim,
lub jego składową częścią, przestało być osobistem
zagadnieniem jednostki.

Na rozległym froncie pracy gospodarczej są to
poszczególne pozycje, wymagające wzajemnej wię-
zi, skoordynowania wysiłków do osiągnięcia ści-
śle określonego celu, uzbrojenia technicznego, wy-
posażenia w należyty materjał ludzki, świadomy
własnych obowiązków w imię interesu publicz-
nego.

Jeśli wojna współczesna wymaga wielkiego po-
święcenia i niezmiernego wysiłku woli, a jej wynik
w znacznym stopniu staje się zależnym od ogólnej
sumy tego wysiłku, to i w pracy gospodarczej przy
obecnych jej warunkach i zadaniach niezbędną
jest świadomość celów, wola ich osiągnięcia, i wy-
siłek, może nie tak intensywny, lecz za to w swych
przejawach trwalszy, bo ciągły, bez przerwy w
ewolucji czasu.

W dzisiejszych warunkach oddzielny warsztat
pracy, chociażby największy, nie może kroczyć
samotnie, nie oglądając się na inne pokrewne
warsztaty.

Należyte wyniki ze stanowiska interesu pub-
licznego mogą być osiągnięte jedynie na drodze
współpracy społeczno-zawodowej poszczególnych
warsztatów i osób.

Świadomość celowości zrzeszania się, zwła-
szcza poszczególnych warsztatów pracy, nie jest
wystarczająca u nas. Widzimy liczne wypadki wy-
łamywania się z organizacji, niedostateczne uświa-
domienie celów wspólnej pracy organizacyjnej,
możności osiągnięcia ich jedynie w ramach zrze-
szonego życia organizacyjnego. Nie jest dosta-
teczna świadomość, iż w produkcji współczesnej
interes publiczny coraz więcej góruje nad intere-
sem jednostki, że interes indywidualny może być
załatwiony tylko w ramach interesu publicznego.

Niewątpliwie, zawodowe organizacje, jak zrze-
szenia inżynierów rozmaitych specjalności, dale-
ko lepiej uświadamiają sobie ciążące na nich za-
dania, gdyż są pozbawione tych codziennych trosk,
jakie są związane z prowadzeniem warsztatu
pracy.

W naszej sytuacji gospodarczej zagadnienie
organizowania się przemysłu dla przeprowadzenia
pewnej polityki jest niezmiernie ważne.

Jedynie nieliczne przemysły rozwiązały to
zadanie; przed szeregiem innych stoi ono w całej
pełni, stając się dowodem, iż brak jest w naszych
zjawiskach gospodarczych zrozumienia celowości
i potrzeby załatwiania szeregu spraw na drodze
zrzeszonej pracy.

Jest to dawna przedwojenna psychologja, któ-
ra pozwalała traktować warsztat pracy, jako rzecz
osobistą, zależną jedynie od woli jednostki, nie
wymagającą żadnej szczególnej koordynacji z
pokrewnemi jednostkami.

W obecnej dobie, gdy zostały przezwyciężone
wszelkie trudności produkcji, gdy możliwości roz-
woju produkcji ze stanowiska technicznego są nie-
mal nieograniczone, a gdy jednocześnie brak nale-
żytego opanowania g r a n i c p r o d u k c j i , jest

źródłem wielkich klęsk społecznych, regulowanie
produkcji staje się koniecznością państwową i so-
cjalną, która może być osiągnięta jedynie drogą
porozumień wewnętrznych i zewnętrznych.

Nasze rozdrobnione warsztaty pracy nie są w
stanie stworzyć sobie wyposażenia naukowego,
które zapewniłoby im utrzymanie metod pracy na
należytej wyżynie naukowej, jak to czynią zagra-
nicą wielkie potęgi przemysłowe. My możemy wy-
pełnić tę lukę jedynie zapomocą zrzeszonego wy-
siłku, powołując wspólnie, przez zorganizowane
warsztaty, badawcze placówki naukowe.

Tendencje do ograniczenia produkcji zapomocą
porozumień międzynarodowych są coraz wyraź-
niejsze, a ten wzgląd wysuwa potrzebę organizo-
wania, niezależnie od względów naszego wewnętrz-
nego gospodarstwa.

Przy braku środków na inwestycje i dla obro-
tu, przy wysoko rozwiniętej racjonalizacji prze-
mysłu uprzemysłowionych krajów, spadek cen na
wyroby przemysłowe zagranicą stanowi dla Pol-
ski poważne niebezpieczeństwo, które powiększa
wysoce protekcjonistyczna polityka wysoko uprze-
mysłowionych krajów, stosujących tak już popu-
larny system dumpingu przy eksporcie.

W walce gospodarczej o naszą egzystencję, we
współzawodnictwie, przybierającem coraz ostrzej-
sze formy, jesteśmy w stanie przeciwstawić w bra-
ku środków materjalnych walory zorganizowanej
pracy zrzeszeń, świadomego wysiłku powszechne-
go, zdrową politykę gospodarczą państwa. Są to
wartości olbrzymie, a umiejętność zorganizowania
i wykorzystania ich zapewnia powodzenie. Trze-
ba chcieć!

Nakazem woli i wysiłkiem jednostek kierow-
niczych będziemy zwalczać przeciwności zewnętrz-
ne i wewnętrzne. Będziemy pokonywać trudności
wewnętrzne, aby sprostać zewnętrznym wymogom
współzawodnictwa światowego.

„Precz z naukową organizacją" czytaliśmy na
czerwonych sztandarach podczas pochodu 1 maja!
Odpowiedź na to — s a n c t a s i m p l i c i t a s .
Iść za tem hasłem — to znaczy cofnąć się w po-
stępie, który doprowadził ludzkość do dzisiejsze-
go wysokiego poziomu, pomimo nieuniknionych
ciężkich przejawów w chwilach przełomowych.

Dla Polski hasło „precz z organizacją", gdy
inne narody wykorzystały ją w wielkim stopniu,
jest równorzędne z cofnięciem się w rozwoju gos-
podarczym, a więc jest niebezpieczne dla życia
politycznego narodu. Spójrzmy na statystykę
handlu zagranicznego Polski! Spostrzegamy zanik
wymiany towarowej z zagranicą, gdyż towary pol-
skie nie wytrzymują konkurencji na rynkach za-
granicznych; są one za drogie.

Czyż mamy być obojętni dla tego zjawiska?
Współczesny technik, biorący udział w produkcji,
nie może ograniczać się tylko do znajomości swe-
go fachu. Obecne warunki stawiają przed nim wy-
magania orjentowania się w gospodarczych proble-
matach, w tendencjach światowych w zakresie je-
go specjalności, w perspektywach rozwojowych te-
go działu przemysłu, w jakim on pracuje.

Jeśli to jest trudne dla poszczególnej jedno-
stki, dopomóc winna organizacja, gdyż jednostka
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fizyczna nie może kroczyć samopas, lecz winna
zszeregować się w organizacji własnej, tak samo,
jak i każdy warsztat nie powinien pozostawać poza
zrzeszeniem zawodowem.
. • Pobieżna nawet znajomość sytuacji zagranicz-

nej poucza, iż przeżywamy doniosły okres ewo-
lucji w produkcji i wymianie, iż jestes'my świad-
kami likwidacji tych nienormalnych stosunków,
jakie pozostały w okresie ostatnich lat wielkiej
wojny, a które cechowały ubiegły okres powo-
jenny.

Cykl zjawisk o charakterze powojennym nie
jest jeszcze wyczerpany; na świecie panuje nie-
ufność i egoizm, które przez dłuższy okres ozasu

będą stanowić przeszkodę dla pokojowej współ-
pracy narodów. Mając świadomość powyższego,
musimy stwarzać dla produkcji ojczystej możli-
wie pomyślne warunki, dążąc do jej uszlachetnie-
nia w zakresie jakości oraz do uprzystępnienia
dla rynku wewnętrznego i zewnętrznego przez ob-
niżenie kosztów produkcji zapomocą opanowania
metod pracy.

Zmienione warunki produkcji i wymiany na
rynkach światowych oraz trudna wewnętrzna sy-
tuacja gospodarcza nakładają na inżyniera pol-
skiego nowe zadania, które należy rozwiązać w
imię interesu publicznego wysiłkiem poświęcenia
i umiłowania sprawy.

Zamknięcie i osuszenie zatoki morskiej
Zuiderzee w Holandji1.

Napisał Dr. Inż. Adam Rożański, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

III.. Historja zamknięcia i osuszenia Zuiderzee.

Długa historja usiłowań podjęcia robót, mają-
cych na celu zamknięcie i osuszenie Zuiderzee,
przedstawia się w streszczeniu następująco.

Już w XVII w. zaczęto myśleć o odzyskaniu
terenów, zabranych przez morze, przez osuszenie
zatoki Zuiderzee, ale konkretne plany pojawiają
się dopiero od połowy XIX wieku.

Projekty te można zgrupować następująco:
A) Obwałowanie kilku części zatoki, celem u-

tworzenia żuław: a) bez wzajemnego związku,
b) związanych ze sobą.

B) Wybudowanie wału od wybrzeża Północnej
Holandji do wybrzeża Fryzji, celem zamknięcia
obszaru przejściowego i południowego, oraz utwo-
rzenie kilku częściowych żuław z powstałego w ten
sposób jeziora,

C) Osuszenie całej zatoki, więc także Waddenzee.
Pierwszy projekt osuszenia Zuiderzee ogłosili

w roku 1848 Kloppenburg i Faddegon, którzy nie
byli inżynierami. Proponowali oni zamknięcie wa-
łem Zuiderzee, obwałowanie zatoki IJ , wykopanie
kanału z Amsterdamu do Morza Północnego " ) i ob-
wałowanie Waddenzee przez połączenie wałem
wysp między sobą i z lądem. Był to więc projekt,
należący do grupy C.

W następnym roku inżynier państw, służby
wodnej 12) van Diggelen ogłosił projekt obwałowa-
nia prawie całej zatoki, z wyjątkiem głębin Texel-
gat i Vliegat, które pozostałyby otwarte (więc
typ C). Wzdłuż brzegu zatoki miałby pozostać sze-
roki kanał wodny, zamknięty na obu końcach ślu-
zami od morza Północnego. Do tego kanału ucho-
dziłaby rzeka IJssel. Uzyskanoby żuławy o łącznej
powierzchni 550 000 ha, przy pomocy pomp wy-
magających 23 000 KM. Koszt budowy obliczono
na 326 mil jonów fl. (rys. 4).

*) Ciąg dalszy do str. 314 w zesz. 17 z r. b.
u ) Kanał ten (Noordzeekanaal) wybudowano w I, 1864 —

1876.
32) Rijkswaterstaat.

Sprawa spoczywała jednak aż do r. 1865, w
którym powstało towarzystwo kredytowe ziemskie:
Nederlandsche Matschappij voor Grondkrediet.
Towarzystwo to powołało 2 znawców do oceny
wspomnianego wyżej projektu, mianowicie inż.
Bayerincka, który pracował przy osuszeniu jez,
Haarlemmermeer i żuław Zuidplas oraz Prims Ale-
xander, tudzież inż. Stieljesa, Zdaniem tych znaw-
ców, projekt inż. van Diggelena był nieodpowiedni
technicznie i finansowo. Wskutek projektowanej
zmiany ujścia rzeki IJssel, podniósłby się jej stan
średni z 0,86 m + A. P. do 2,60 m + A. P., a gdy-
by dano rzece przekrój tak obszerny, żeby nie ty-
ło powyższego podniesienia zwierciadła wody, wte-
dy wskutek zbyt małej prędkości wody będzie się
jej namuł osadzał na dnie rzeki, przez co będzie
się ono podnosiło.

Na życzenie wspomnianego towarzystwa opra-
cowali znawcy projekt, według którego miałoby
się wybudować wał zamykający od miejscowości
Enkhuizen na wybrzeżu Północnej Holandji po-
przez wyspę Urk do wału nadbrzeżnego w Overijs-
sel przy ujściu rzeki IJssel pod miejscowością Ke-
tel (zatem typ B). Zarazem zaprojektowano ka-
nał obwodowy i 3 wielkie kanały żeglugi. Wskutek
tych robót uzyskanoby 195 000 ha gruntu, kosztem
106 mil jonów fL Do uruchomienia pomp trzebaby
użyć 9400 KM Irys. 5).

Na życzenie towarzystwa, rząd powołał rad-j
wodną, która uznała w r. 1868 projekt Bayerinoka
i Stieljesa za dobry, ale nie zaleciła rządowi obję-
cia budowy, lecz tylko udzielenie towarzystwu
koncesji. Towarzystwo powołało wtedy do życia
specjalne towarzystwo do osuszenia południowej
części Zuiderzee (Maatschappij tot droogmaking
van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee),

Sprawa znowu spoczywała do r. 1872, kiedy
rząd powołał komisję państwową do szczegó-
łowego zbadania projektu, a na koszty badań u-
dzielił subwencji 8000 fl.
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W r. 1875 wykonano 270 wierceń w południo-
wej części Zuiderzee, które uzupełniły i potwier-
dziły wyniki 134 wierceń z r. 1866. Z badań tych
wynikało, że wał poprowadzony przez wyspę Urk
biegłby w */« długości na piasku i przepuszczałby
tak wodę, że uniemożliwiłoby to osuszenie żuław.

W powyższych badaniach brał udział inż. pań-
stwowej służby wodnej Leemans łB] i on opraco-
wał nowy projekt, w którym przesunął wał o 11 km
na południe od wyspy Urk. Według tego projektu,

PROJEKT VAN DlflSfeLENA 2. ft.

Rys. 4.

osuszonoby 157 500 ha, z czego uzyskałoby się
137 280 ha gruntów uprawnych, kosztem 116 miljo-
nów fl., wliczając oprocentowanie i koszt zamknię-
cia głębiny Eierlandschegat,

Z wiosną 1877 r. rząd wniósł do parlamentu
projekt ustawy o obwałowaniu i osuszeniu połud-
niowej części Zuiderzee wraz z budową drogi wod-
nej z Amsterdamu do rzeki Waal"). Ale już w
końcu tego roku zmienił się rząd, a nowy (ze świe-

™) Zmarł w r. 1929.
l ł j Południowe ramię Renu.

żo utworzonem Ministerstwem Spraw Wodnych,
Handlu i Przemysłu) cofnął projektowaną ustawę.

W tym czasie pojawiło się wiele projektów czę-
ściowego obwałowania Zuiderzee i utworzenia luź-
nych żuław (więc typ A. a) oraz projektów, w któ-
rych żuławy stanowiły związaną całość {typ A. b),
różne projekty wału zamykającego Zuiderzee (typ
B) oraz projekty obwałowania całej zatoki, więc i
Waddenzee (typ C).

W roku 1882 poseł Buma z Hindeloopen wniósł
w II izbie Stanów Generalnych
projekt ustawy, mającej tylko
jeden artykuł, nakazujący zba-
danie wykonalności sposobu
zamknięcia i osuszenia Zuider-
zee raz Lauwerszee. Wskutek
sprzeciwu rządu, wniosek u-
padł.

Poseł Buma nie dał za wy-
graną, lecz założył w r. 1886,
przy współudziale wielu po-
ważnych osobistości, stowa-
rzyszenie Zuiderzee.

Stowarzyszenie to zaanga-
żowało do studjów szczęśliwie
inż. Lely'a15), który w licz-
nych sprawozdaniach i pla-
nach wyjaśnił szczegółowo
sprawę zamknięcia i osusze-
nia Zuiderzee, i jego głównie
jest zasługą doprowadzenie
do pomyślnego końca tej od
40 lat ciągnącej się sprawy.

Lely uzasadnił przede-
wszystkiem, że zamknięcie
głębin Texelgat i Vliegat jest
bardzo trudne do wykonania
i bardzo "kosztowne z powodu
wielkich głębokości. Ponieważ
obszar Waddenzee jest wąski
i długi, a dno ma piaszczyste,
nie ma interesu obwałowywać
go i należy się ograniczyć do
obszaru położonego na połud-
nie od wyspy Wieringen.

Lely rostrzygnął również
stanowczo sprawę ujścia rzeki
IJssel, obalając dotychczasowe
obawy. Stwierdził, na podsta-
wie obserwacyj przeprowa-
dzonych w latach 1879 —
1884 co do ilości namułu w
rzece IJssel, że niema oba-
wy co do szkodliwego osia-
dania namułu w przyszłem

jeziorze, jakie należy pozostawić po za-
mknięciu wałem Zuiderzee. Obliczył, że ilość
namułu prowadzona przez IJssel wynosi śred-
nio rocznie 400 000 nr', więc gdyby jezioro mia-
ło 120 000 ha powierzchni, dno jego podnosiłoby
się o 1/s mm rocznie przy jednostajnem rozłożeniu
namułu. Ażeby zatem dno jeziora podniosło się o
1 m, potrzeba 300 lat. Gdyby zaś dno jeziora mia-
ło się podnieść o całą głębokość, t. j . o 4 m, zmniej-

l s ) Inż. dr. Comelis Lely, późniejszy minister spraw
wodnych, ur. w r. 1854, zmarł 22.1.1929.
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szyłby się obszar jego wskutek zamulania o 10 ha
rocznie, a po 300 latach zmniejszyłby się zaledwie
o 30 000 ha.

Jezioro to powinno znów mieć conajmniej tak
wielki obszar, aby w czasie burzy, kiedy śluzy bę-
dą zamknięte, stan wody w jeziorze nie podniósł
się do szkodliwej wysokości. Z tego względu ob-
szar jeziora powinien wynosić conajmniej 80 000 ha.

Wysokość zwierciadła wody w jeziorze ustalił
Lely na 0,4 m poniżej A, P,, przyczem pompowa-
nie wody będzie zbyteczne. Będzie to zatem na-
turalne rozwiązanie sprawy.

Zdaniem Lely'a, nie należy obawiać się także
żadnych trudności co do spływu lodów. Jezioro o
tak wielkim obszarze pomieści lody, jakie prowadzi
IJssel, i zatrzyma je aż do stopnienia,

Jezioro musi przylegać z jednej strony do uj-

PROJEKT BŁ

4o km.

Rys. 5.

ścia rzeki IJssel, a z drugiej do wału zamykające-
go, aby miało połączenie ze śluzami.

Co do podziału Zuiderzee na żuławy po" za-
mknięciu wałem, chodzi według Lely'a o to, aby
miejsca głębokie pozostawić na jezioro, aby da-
lej żuławami objąć możliwie najwięcej gruntów
ilastych, a jaknajmniej piaszczystych, wreszcie na-
leży pozostawić wolny odpływ rzekom IJsseł i
Zwarte Water, oraz urządzić połączenie żaglowne
między śluzami pod Amsterdamem a prowincjami
północnemi i wschodniemi.

Stąd wynika podział na 4 żuławy:
1) północno-zachodnią, t, j . osuszone jezioro

Wieringermeer, 2) południowo-zachodnią, 3) po-
łudniowo-wschodnią i 4) północno-wschodnią.

Lely oświadczył się dalej za wykonaniem wału
zamykającego Zuiderzee od wybrzeża Północnej
Holandji do wybrzeża Fryzji poprzez wyspę Wie-
ringen z następujących powodów: Wprawdzie wy-
da się 42 miljonów fl, na budowę tego wału, ale
zato budowa wałów otaczających żuławy będzie
znacznie tańszą, gdyż będą wykonane w zamknię.-
tem jeziorze, a nie -w morzu, wystawionem na przy-
pływ i burze1"). Pewność zamknięcia będzie więk-
sza, gdyż można spodziewać się stanów wody od
2 m niższych, niż gdyby nie było wału zamykają-
cego, a zatem wały żuław będą niższe o 2 m, więc
będą pewniejsze, a to samo odnosi się do wałów na-

brzeżnych w Północnej Holan-
dji i we Fryzji. Woda jeziora,
jakie tam powstanie, straci po-
woli sól, a prowincje nabrzeżne
dostaną słodką wodę, której im
brakuje w suche lata. Wreszcie
będzie można przeprowadzić
wałem krótsze i wygodniejsze
połączenie drogowe między
Północną Holandją a Fryzją,

Stowarzyszenie Zuiderzee
złożyło w r. 1892 rządowi refe-
rat techniczny Lely'a, wraz ze
sprawozdaniem finansowem i
socjalnem opracowanem przez
osobny komitet, a rząd powo-
łał komisję złożoną z 28 człon-
ków do zbadania, czy projek-
towane zamknięcie i osusze-
nie Zuiderzee leży w interesie
kraju (warunek dojścia do
skutku ustawy) i w jaki sposób
należałoby roboty przepro-
wadzić.

W r. 1894 komisja złożyła
swe sprawozdanie, w którem
odpowiedziała na pierwsze py-
tanie potwierdzająco, zmie-
niwszy nieznacznie projekt .
Lely'a (rys. 6), 21 głosami
na 27 głosujących, przyczem
przeciwnicy podnosili wiel-
kość zobąwiązania finansowe-
go i niepewność wyniku eko-
nomicznego. Na drugie pytanie
odpowiedziano — wszystkiemi
głosami, — że roboty powinno
wykonać państwo.

Całkowity koszt robót obliczyła komisja na 189
miljonów fl. bez oprocentowania kapitału, z opro-
centowaniem kapitału po 3y2% — n a 2 6 0 miljo-
nów fl., a z oprocentowaniem składanem —• na 312
miljonów fl.

Koszt osuszenia 1 ha gruntu w pierwszym ra-
zie wypada na 982 fl., w drugim na 1350 fl, a w
trzecim na 1620 fl.

10) Buduje się jednak te wały o takich wymiarach,
jakby nie było wału zamykającego, o czem szczegółowo
niżej.
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W międzyczas ie inż. Lely został ministrem
s p r a w wodnych, p r z e m y s ł u i handlu, lecz niestety
w mies iąc p o u k a z a n i u się wspomnianego sprawo-
zdania komisji państwowej ustąpił rząd, a następ-
ca Lely'a nie podjął żadnych kroków w sprawie
osuszenia Zuiderzee.

Tymczasem, z polecenia stowarzyszenia Zui-
derzee, specjalna komisja opracowała w r. 1898
ekonomiczną stronę przedsięwzięcia i uzasadniła
wniosek, że, podobnie jak do osuszenia jeziora Har-
lemmermeer i żuławy Prins Alexand©r, powinno
się państwo przyczynić także do kosztów osusze-
nia Zuiderzee, przyczem uważała, że subwencja
państwowa w kwocie 325 fl. za 1 ha byłaby uspra-
wiedliwiona.

Wkrótce po ukazaniu się sprawozdania komisji
państwowe; utworzy] się Narodowy Związek Zui-
derzee z siedzibą w Rotterdamie i oddziałami w
różnych miastach, który urządzał odczyty i wyda-
wał publikacje, popierające to przedsięwzięcie.

W r. 1897 zmienił się rząd i ministrem spraw
wodnych, handlu i przemysłu został znów inż, Le-
ly. Przeprowadził on, że w r. 1901 rząd wniósł do
parlamentu projekt ustawy, zapewniającej wyko-
nanie kosztem państwa: a) wału zamykającego
Zuiderzee poprzez wyspę Wieringen i b) dwóch
żuław: północno-zachodniej (osuszającej jez. Wie-
ringenmeer) i południowo-zachodniej.

Ten drugi z rzędu projekt ustawy nie stał się
lównież ustawą, podobnie jak pierwszy z r. 1877.
W trzy miesiące bowiem po jego wniesieniu nastą-
piła zmiana rządu, a następca Lely'a wycofał pro-
jekt ustawy z parlamentu. Ministerstwo zażądało
jeszcze opinji państwowego kolegjum rybactwa
morskiego, oraz opinji inspektorów państwowej
służby wodnej i głównego inspektora tej służby.

Wspomniane kolegjum rybackie złożyło swoje
sprawozdanie w r. 1903 i dołączyło opinję znawcy
Dra Hoeka, który nie godził się z opinją komisji
państwowej z r. 1892, aby rybaków przesiedlić nad
Morze Półnonce (kosztem 4,5 miljonów fl.,) lecz
radził dopomóc im, aby sobie wyszukali inne za-
jęcia, względnie spensjonować ich, gdyż rybactwo
na jeziorze IJsselmeer nie będzie miało znacze-
nia. Do podobnego wniosku doszła także komisja
6 znawców, powołana przez stowarzyszenie Zuider-
zee.

Sprawozdanie dwóch inspektorów generalnych
państwowej służby wodnej wypadło niekorzystnie
dla projektu Lely'a. Uważali oni, że w wale za-
mykającym zaprojektowana przez Lely'a tama
faszynowa 17) jest za niska, bo sięga tylko do pozio-
mu niskiego stanu wody, i powinna być wzniesiona
do poziomu fali burzowej (więc o 2 do 2,5 m
wyżej, niż ją zaprojektował Lely), Aby uzyskać
ił, którym ma być wał obłożony nazewnątrz na
grubość 1 m, trzeba będzie — ich zdaniem — bag-
rować go z morza i suszyć conajmniej przez 6 lat,
gdyż świeżo wydobyty zmniejsza swą objętość
do %

Natomiast opinja naczelnego inspektora pań-
stwowej służby wodnej, wspomnianego już wyżej

Leemansa, była przychylna dla projektu Lely'a.
Uważał on wysokość tamy faszynowej w wale za-
mykającym Zuiderzee za odpowiednią, a na okła-
dzinę wału proponował użycie niebieskiego iłu
(t. zw. woelklei), znajdującego się w dnie morza,
który to ił nie wymaga specjalnego suszenia.

Zarząd stowarzyszenia Zuiderzee poddał także
ostrej krytyce wspomniane sprawozdanie inspekto-
rów generalnych.

Tymczasem zmienił się znów rząd, a nowy —
z ministrem spraw wodnych profesorem dr, Krau-
sem — wniósł (w 1907 r.) do parlamentu projekt
ustawy, przewidującej osuszenie Zuiderzee w ogra-
niczonych rozmiarach, mianowicie polecającej bu-
dowę kanału zamykającego między wybrzeżem Pół-
nocnej Holandji i wyspą Wieringen oraz osuszenie
jeziora Wieringermeer (więc żuławy północno-za-
chodniej). Następni ministrowie spraw wodnych
(1908 i 1909) zgodzili się na wspomniany projekt
ustawy.

W r. 1910 stany deputowane Północnej Holan-
dji przyznały rządowi kwotę 5000 fl. na biuro, któ-
reby zajęło się opracowaniem szczegółowego pro-
jektu zamknięcia-i osuszenia Zuiderzee, a kiedy
w 1911 r. rząd wstawił do budżetu państwowego
na r, 1912, na ten sam cel, kwotę 6500 fl., wtedy
biuro to podjęło pracę pod kierownictwem inż.
państw, służby wodnej de Błocą van Kulleler'a 18) i
opracowało projekt osuszenia jeziora Wieringer-
meer.

Rychło jednak zmieniła się sytuacja polityczna
na korzyść sprawy. W r. 1913 przyszedł do steru
gabinet, w którym ministrem spraw wodnych zo-
stał znów inż. Lely. Wycofał on z parlamentu
wspomniany projekt ustawy i zapowiedział wnie-
sienie nowego. Niestety, wybuch wojny światowej
wstrzymał znów sprawę.

Dopiero szkody wodne, wyrządzone w r. 1916,
przyśpieszyły rzecz, i wreszcie w tym roku rząd
wniósł do parlamentu projekt ustawy, zapewniają-
cej budowę wału zamykającego Zuiderzee oraz ob-
wałowanie i osuszenie 4 żuław. Koszty robót usta-
liła w r. 1914 komisja pod przewodnictwem inż.
Wortmana (późniejszego dyrektora robót) na 222
miljonów fl., bez kosztów ochrony kraju. Przyjęto,
że wał zamykający Zuiderzee będzie wykonany w
9 latach, a w czwartym, względnie szóstym roku
rozpocznie się budowę wałów otaczających żuławy
północno-zachodnią i południowo-zachodnią i u-
kończy się w 12-ym względnie 15-ym roku, przez
co uzyska się obszar 44 320 ha gruntu zdatnego do
uprawy. Koszty robót w tym pierwszym okresie
obliczono na 110 miljonów fl., z czego przypadnie
66 250 000 fl. na budowę wału zamykającego, a
reszta na obie żuławy.

Dnia 21 marca 1918 r. przyjęła druga izba Sta-
nów Generalnych projektowaną ustawę z małemi
zmianami, a dnia 13 czerwca tegoż roku pierwsza
izba.

W dzienniku państwowym Nr. 354 ogłoszono
ustawę z dnia 14 czerwca 1918 r. o zamknięciu
i osuszeniu Zuiderzee.

JT) W wykonaniu zastąpiono ją przez nasyp z gliny ka-
mienistej (keileem). 8) Obecnie dyrektor robót po dr. inż, Wortmanie.
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Art. 1 ustawy przewiduje wykonanie na koszt
państwa:

A) robót potrzebnych:
1) do zamknięcia Zuiderzee watem biegnącym

od wybrzeża Północnej Holandji przez Amsteldiep
do wyspy Wiefingen i od tej wyspy do wybrzeża
Fryzji ipod miejscowością Piaam;

2) do osuszenia działów Zuiderzee, w części
mającej być zamkniętą;

3) do zabezpieczenia ochrony przed wodą, od-
wodnienia i żeglugi, o ilefoy te sprawy ucierpiały
przez zamknięcie i osuszenie;

B) zarządzeń i objektów potrzebnych do zabez-
pieczenia obrony kraju w związku z robotami
pod A. wymienionemi,

Według art. 2, urządzenia wymienione w art. i
pod B będą ustalone osobną ustawą. Projekt tej
ustawy, o ile odnosi się do urządzeń wymienio-
nych w art. 1 pod A 1), ma być wniesiony do par-
lamentu w ciągu dwóch lat, a odnośnie do urzą-
dzeń wymienionych w A 2) — w ciągu lat pięciu
po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Według art. 3 zarządzenia co do odszkodowa-
nia rybaków i innych osób zostaną wydane w dro-
dze osobnej ustawy.

Według art. 4, wydatki na roboty wymienione
w art. 1 pod A będą pokrywane z funduszu, który
zostanie utworzony osobną ustawą. Do tego fun-
duszu państwo będzie wpłacało w ciągu pierw-
szych 14 lat zasiłek w kwocie 2 miljonów fl. i kwo-
ty potrzebne na pokrycie wydatków związanych
z obroną kraju.

Art. 5 przewiduje utworzenie rady, której mo-
że być przekazane prowadzenie robót.

Według art. 6 mają być poczynione zaraz przy-
gotowania do budowy obijektów wymienionych w
art. 1 pod A i można rozpocząć te roboty, które
nie wymagają żadnych zarządzeń w interesie o-
chrony kraju. Te zaś z robót wymienionych pod
A 1), które powodują takie zarządzenia, będzie
można rozpocząć 1 maja 1921, inne roboty — 1 ma-
ja 1924. Jeżeli przed temi terminami ukażą się
ustawy przewidziane w art. 2, będzie można wspo-
mniane roboty rozpocząć wcześniej.

W tym samym roku (1918) powołano państwo-
wą komisję do zbadania, o ile wskutek zamknięcia
Zuiderzee podniosą się stany wody oraz fale w cza-
sie burz oraz fale przy wybrzeżach Północnej
Hotfandji, Fryzji i Groningen, tudzież wysp Morza
Północnego. W skład komisji weszło 24 profe-
sorów i inżynierów, a przewodnictwo objął prof.
uniwersytetu w Lejdzie, znany fizyk dr. H. A. Lo-
rentz 1!<). Wyniki swych badań ogłosiła'komisja dru-
kiem w r. 1926. Omawiamy je niżej.

Również w r. 1918 ustanowiono radę, przewi-
dzianą w art. 5 ustawy o zamknięciu i osuszeniu
Zuiderzee, a r. 1919 złożono ją z 32 osób pod
przewodnictwem b. ministra Lely a.

Z końcem r. 1918 ukazała się ustawa o fundu-
szu budowy.

Z początkiem r. 1919 zamianowano dyrekto-
rem robót inż. H, Wortmana, inspektora general-
nego państw, służby wodnej i wydano statut służ-

19) Zmarł w r, 1928.

bowy dla dyrekcji robót, która rozpoczęła swe
czynności w dniu 1 maja tegoż roku, W r, 1929
ustąpił inż. Wortman — już dr. nauk technicznych,
— a jego następcą został zamianowany inż, V, I, P.
de Błocą van Kuffeler, wspomniany wyżej.

Biuro dyrekcji liczyło z początkiem 1922 r,
25 osób, w czem było 8 inżynierów i 9 dozorców,
obecnie składa się ze 125 osób, w czem jest 26 in-
żynierów, 6 urzędników technicznych i 63 dozor-
ców,

W r, 1919 minister spraw wodnych powołał ko-
misję, pod przewodnictwem b. ministra Lely'a —
również dra nauk technicznych — do zbadania
sprawy zmiany zamknięcia IJ, Sprawozdanie tej
komisji ukazało się w r. 1922. Badania w niem za-
warte omawiamy niżej,

W r. 1922 minister spraw wodnych polecił spe-
cjalnej komisji, z 7 członków, aby zbadała korzy-
ści zamknięcia i osuszenia Zuiderzee, Przewodni-
ctwo tej komisji objął dr, H. I. Lowink, b. dyrek-
tor rolnictwa w Hadze. Komisja ogłosiła wyniki
swych badań w r. 1924; omawiamy je niżej.

Po przeprowadzeniu wstępnych badań i przy-
gotowań, podjęto roboty faktycznie dopiero w
r. 1922. Wobec niedość pomyślnych stosunków fi-
nansowych państwa, spowodowanych wojną świa-
tową, rząd ograniczył program robót na najbliższe
lata do robót następujących:

1) budowy wału, łączącego wyspę. Wieringen z
wybrzeżem Północnej Holandji;

2) budowy wału, otaczającego miejsce budowy
śluz przy wschodnim brzegu wyspy Wieringen;

3) budowy kanału żeglugowego i odpływowego
oraz wału wzdłuż wybrzeża Północnej Holandji od
miejscowości Van Ewijckssluis aż do miejscowo-
ści Oostoever;

4) podwyższenia i wzmocnienia wałów nad-
brzeżnych Północnej Holandji i na północnem wy-
brzeżu wyspy Wieringen,

Ale już w r, 1925, 'kiedy roboty podane wyżej
pod 1) i 2) były gotowe, a pod 3) i 4) na ukończe-
niu, na co wydano 20 miljonów fl,, poprawiły
się finanse państwa tak dalece, że rząd po-

. stanowił przyśpieszyć roboty. W tym celu
rząd wniósł do parlamentu projekt dwu ustaw,
zmieniających ustawę z roku 1918, zapewniającą
zamknięcie i osuszenie Zuiderzee, i ustawę z tegoż
roku, tworzącą fundusz budowy. Celem tych no-
wel było przyśpieszenie budowy wału zamykają-
cego Zuiderzee i osuszenie żuławy północno-za-
chodniej (Wieringermeer) oraz zaciągnięcie po-
życzki na pokrycie połowy kosztów robót.

Sam projekt robót uległ przytem małym zmia-
nom (rys, 7), Zgodnie ze zdaniem rady i komisji
Lorentza, miejsce związania wału zamykającego z
wybrzeżem Fryzji przesunięto nieco na północ od
miejscowości Piaam, mianowicie do miejscowości
Zurig2 0). Dno morza jest tutaj lepsze do budowy
"wału i 'kierunek wału jest korzystniejszy.

Wał zaprojektowano tak wysoki, aby fala przy
największej burzy nie dostała się na koronę wału.

-°) Nowela zmienia też zamieszczone w ustawie okre-
ślenie punktu związania z wybrzeżem Fryzji „pod Piaam" na
,,na północ od Piaam ',
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Ma być wykonany częściowo z gliny z kamieniami
(keileem), zresztą z piasku nakrytego tą gliną lub
iłem. Pod wodą ma być ubezpieczony materacami
faszynowemi, obciążonemi kamieniami, a powy-
żej wody — brukiem kamiennym i darnią. Po stro-
nie wewnętrznej zaprojektowano ponad wodą ław-
kę 30 m szeroką pod drogę i kolej .

Śluzy odwadniające jezioro IJssełmeer roz-
mieszczono w dwu miejscach, t, j . przy wschod-

PROJEKT KOMISJI PAŃSTW. 2 R.J892.

Rys, 6.

nim brzegu wyspy Wieringen w dwu grupach, po
pięć śluz każda o świetle 12 m, i w odległości
4 km od wybrzeża Fryzji, w trzech grupach po
pięć śluz, razem zatem o szerokości 300 m. W
pierwszem miejscu zaprojektowano nadto śluzę
komorową dla statków o pojemności 2000 t, a w
drugiem taką samą i mniejszą dla statków 600
tonnowych. W związku z tem rozwiązaniem od-
padł kanał od Harlingen do Piaam,

Uwzględniono dalej w projekcie podwyższe-
nie wałów nadmorskich we Fryzji i w Północnej
Holandji, na wyspach Texel, Ylieland i Terschel-

Hng, oraz inne jeszcze roboty, konieczne wskutek
zamknięcia Zuiderzee.

Koszta zamknięca Zuiderzee obliczono według
cen z r. 1924 następująco:

1) wał zamykający Zułderzet- między
wyspą Wieringen i wybrzeżem Fryzji 55 miljonów fl.

2) śluzy 25
3) inne objekty 10 ,, „

razem: 90 miljonów {1.

W kosztorysie tym nie
uwzględniono kosztów u-
rządzeń potrzebnych do o-
chrony kraju i odszkodo-
wań rybaków.

Czas budowy oznaczono
na 7 do 8 lat.

Co do osuszenia Zuider-
zee, wprowadzono głównie
tę zmianę w projekcie z
r. 1892, że kanał, dzielący
obie południowe żuławy,
zwężono z 5 km na 1 km i
zamknięto go śluzami, któ-
re będą zamykane tylko
w razie wyjątkowo wyso-
kich stanów wody w mo-
rzu. Wskutek tego będzie
można wykonać oba wały
(35 km długości), ograni-
czające wspomniany kanał,
znacznie niższe, a oszczęd-
ność ta pokryje koszty bu-
dowy śluz,

Z wyjątkiem południowej
części żuławy północno-
zachodniej, zaprojektowano
wzdłuż obecnego wybrzeża
Zuiderzee kanał odwadnia-
jący i żeglowny z małemi
jeziorami, które oddadzą
dobre usługi jako zbiorniki
wody, oraz dla żeglugi ża-
glowej. W południowo-za-
chodnim kącie zaprojekto-
wano jezioro U.

Każda żuława będzie
podzielona wałami na dzia-
ły.

Powierzchnia osuszona
będzie miała około 224 000
ha, z czego przypada:

na żuławę północno-zachodnią 20 000 ha
,, ,, południowo-zachodnią 56 000 ,,
,, ,, południowo-wschodnią 95 000 ,,
II ,, północno-wschodnią 53 000 „

razem: 224 000 ha

Jezioro IJssełmeer, wraz z kanałem między po-
łudniowemi żuławami, będzie miało ok, 115 000 ha.

Obszar Holandji powiększy się o 7 %, a po-
wierzchnia uprawna nawet o 10%.
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Koszty osuszenia żuław
jąco:

żuława północno-zachodnia .
„ południowo-zachodnia
,, południowo-wschodnia
,, północno-wschodnia .

obliczono następu-

37 miljonów fl.
• • . 1 0 1

• . 143
• . 84

razem: 365 miljonów fl,

Doliczając do powyższej kwoty odsetki w cza-
sie budowy po 5% w kwocie 183 777 600 fl. i strą-
cając dochody z uzyskanych gruntów w kwocie

7. Plan zamknięcia i osuszenia Zuiderzee z r. 1925.

95 miljonów fl. w czasie, nim osiągną normalną
wartość, otrzymamy wydatki:

na osuszenie żuław okrągło . . . . 454 miljonów fl-
a razem z kosztami zamknięcia Zuider-

zee w kwocie 90 ,, ,,
ogólne koszty w kwocie 544 miljonów fl.

bez kosztów ochrony kraju i odszkodowań rybac-
kich.

Wartość sprzedażną gruntów uzyskanych ob-
liczano na 511 miljonów fl,

Koszt zatem robót na 1 ha uzyskanego gruntu
preliminowano w kwocie 2500 fl., a cenę sprze-
dażną 1 ha na 2281 fl., zatem o 219 fl. niższą. We-
dług kosztorysu z r. 1928, koszt zamknięcia Zuider-
zee wzrośnie o 38 milj, fl., a koszt osuszenia żuła-
wy Wieringenmeer—o 23 miljonów. Koszt zatem
zamknięcia i osuszenia 1 ha dojdzie do kwoty
2800 fl. Jak widzimy, koszta preliminowane obec-

nie na podstawie nabytego
doświadczenia są znacznie
wyższe, niż obliczone w po-
przednich latach21). Całko-
wite koszty uzyskania grun-
tów dla uprawy omawiamy
w rozdziale VI, gdzie roz-
ważamy ekonomiczne zna-
czenie osuszenia Zuider-
zee.

Obie ustawy zostały przy-
jęte przez obie izby w
r. 1926 i pod datą 25 maja
1926 r, ogłoszone w dzien-
niku urzędowym Nr, 149,

W r. 1925 wyszła usta-
wa w sprawie wsparcia
finansowego rybaków. W
r. 1926 minister spraw wod-
nych powołał komisję pod
przewodnictwem Lely'a,
a po jego śmierci inż. Al-
barda — do zbadania, które
prowincje, w jakich roz-
miarach i w jaki sposób
mają się przyczynić do
kosztów budowy. W tym
samym roku minister po-
wołał komisję pod prze-
wodnictwem p, Visseringa,
która ma zbadać, w jaki
najlepszy sposób należy
oddać ludności grunty uzy-
skane, Obie komisje nie
ukończyły jeszcze swej
pracy.

W r, 1926 podjęto bu-
dowę wału otaczającego
próbną żuławę pod Andijk
na wybrzeżu Północnej Ho-
landji między Medemblik
i Enkhuizen. Żuławę tę od-
dano w r. 1927 pod doświad-
czenia nad odsoleniem ziemi
i zakulturowaniem. Budo-
wę wału, urządzenie żu-
ławy i wyniki doświadczeń
opisujemy niżej.

W tymże roku cztery wielkie firmy budowla-
ne zawiązały, za zgodą rządu, towarzystwo akcyj-
ne do prowadzenia robót zamknięcia i osuszenia

21) Osuszenie jeziora Haarlemermeer (17 840 ha) dało
następujące wyniki w przerachowaniu na 1 ha: koszt bu-
dowy z oprocentowaniem 815 fl., wartość sprzedażna grun-
tu 475 fl,, a z uwzględnieniem dochodu z dzierżawy i t, p.
519 fl, Strata bez procentu wyniosła 79 fl., z procentem
296 fl,
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Zuiderzee (Maatschapij tot uitvoering van Zui-
derzee), wkładając kapitał 6 mil jonów fl. Rząd
zawarł z tem towarzystwem umowę na wybudowa-
nie wału zamykającego między wyspą Wieringen
i wybrzeżem Fryzj i, wraz z śluzami i innemi bu-
dowlami, oraz na roboty ziemne przy obwałowa-
niu żuławy Wieringermeer między wyspą Wierin-
gen i Medemblik, tudzież przy obwałowaniu żu-
ławy próbnej pod Andijk. W myśl tej umowy,
rząd ułożył plan robót na lat 10; na poszczególne
roboty objęte tym planem mają być zawierane
umowy z towarzystwem, a o ile nie dojdzie do
porozumienia co do wysokości wynagrodzenia, ma
towarzystwo przeprowadzić odnośne roboty na ra-
chunek i ryzyko państwa, za odszkodowaniem ob-
liczonem według zasad ustalonych w umowie.

Towarzystwem zarządza rada administracyj-
na, złożona z 4 członków i tyluż zastępców, którzy
muszą być Holendrami i mieszkać w Holandji. To-
warzystwo jest pod kontrolą rządu, który ma w
niem swego rewizora,

Powstanie tego towarzystwa nie przeszkadza
rządowi oddawać bardzo wielu robót także innym
firmom i spółkom, jak to jest widoczne z wykazu
przedsiębiorców, dołączonego do sprawozdania z
postępu robót Nr. 2. Rządowi nie zależało wi-
docznie na stworzeniu bezwzględnego monopolu
dla jednego towarzystwa, lecz na starannem wy-
konaniu budowli, wynagradzanem w miarę, a ro-

boty są bardzo wielkie i wymagają licznego i skom-
plikowanego taboru, oraz doświadczonego perso-
nelu technicznego.

Roboty, których szczegółowy opis podajemy w
ostatnim rozdziale, postępują szybko, zgodnie
z ostatnim programem.

Z końcem roku 1929 ukończono wał, otaczają-
cy żuławę północno-zachodnią, odnośne śluzy od-
wadniające i żeglowne, kanały główne i dopro-
wadzające wodę do pomp, oraz dwa zakłady
pomp, mających odwadniać tę żuławę, t. j , pod
Den Oever i pod Medemblik, a z początkiem
r. 1930 rozpoczęto pompowanie wody.

W dniu 10 lutego 1930 r, odbyło się uroczyste
puszczenie w ruch powyższych zakładów. Dyrek-
tor biura osuszania Zuiderzee inż. De Błocą van
Kuffeler podniósł w swem przemówieniu, że kosz-
ty obwałowania poszły znacznie w górę ponad
kosztorys z r. 1924, z powodu wzrostu cen jedno-
stkowych, zwłaszcza poszła w górę cena pogłębia-
rek wskutek zapotrzebowania ich w większej ilo-
ści, oraz podniosły się koszty robót ziemnych na
otwartem morzu. Sądzi jednak, że ceny robót ra-
czej spadną przy następnych żuławach. Minister
spraw wodnych, otwierając wspomniane zakłady,
nazwał je imionami 2 najwięcej zasłużonych inży-
nierów dla sprawy osuszenia Zuiderzee, a miano-
wicie zakład pod Medemblik imieniem Lely'a, a
zakład pod Den Oever imieniem Leemansa.

: (d. c. n.).

Ulepszanie i starzenie się stali chromoniklowej .
Napisał Inż. K. Kprnfeld.

3) Badania mikrograficzne.

Łagodne przejścia struktury odpuszczanej stali
chromoniklowej nie zezwalają na stosowanie tra-
dycyjnej nomenklatury: troostyt, osmondyt, sor-
bit, zwłaszcza, że ze względu na niską stosunkowo
zawartość węgla struktura nie przedstawia się w
sposób typowy dla tych nazw. Ponieważ odpuszcza-
nie jest zjawiskiem odwrotnem do hartowania, o-
brałem za podstawę interpretowania struktury u-
kład martensytyczny według Gebharda, Hanne-
manna i Schrader : !). Jak się w dalszym ciągu oka-
że, odpuszczanie wywołuje zjawiska zgodne z tym
układem,

Układ martensytyczny można przyjąć za znie-
kształcony szybkością chłodzenia normalny układ
żelazo-węgiel. Świadczy o tem zgodność punktów
charakterystycznych składów chemicznych w obu
układach. Zależnie od intensywności chłodzenia,
przesunąć się może jedynie lin ja, odgraniczająca
roztwór stały s, Temperatury, podane w układzie
martensytycznym, zgadzają się z zaobserwowane-
mi przez innych badaczy temperaturami przemia-
ny magnetycznej w stali podczas hartowania4).

Wszystkie próbki w niniejszych badaniach wy-
trawiano do fotografji lVa%-wym roztworem kwa-
su azotowego w alkoholu; zdjęcia wykonywano pod
powiększeniem 200-krotnem.

*) Ciąg dalszy do str. 320 w zesz. 17 z r. b.
•>) Matsusita Science Rep, Tohóka Univ. 12 (1923)

str. 7. St. u. E. (1929) str. 1092.

Rys. 1. Próbka normalizowana. Pow. 200 X •

Trawienie kwasem pikrynowym trwało dłużej,
dając mniej ostre granice igieł i słabsze kontrasty.
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Specjalnie szarawo wytrawiała się faza s (roztwór
graniczny o ok, 0,1 %C w układzie martensytycz-
nym a ) .

Rys. 2. Próbka hartowana. Pow. 200 X

Fotografja na rys. 1 przedstawia tworzywo, u-
żyte do badań, w stanie znormalizowanym. Ferryt
jest ostrzowaty, perlit — bardzo drobny, prawie
sorbityczny; ogólny obraz odpowiada zawartości
węgla w stali.

Rys. 2 przedstawia materjał po zahartowaniu.
Zgodnie z systemem martensytycznym, obserwuje-
my eutektoid faz e -[- 8- oraz ponadeutektoidalną
fazę ft w postaci zgrupowań igieł, trawiących się
brunatno (eutektoid o składzie 0,23% C, faza & o
0,37% C, nazwana przez Hannemanna heynitem).

Rys. 3 podaje obraz stali, odpuszczanej przy
350". W porównaniu z próbką hartowaną zauważo-

Rys. 4, Hartowana i odpuszczana7(400°). Pow. 200 X •

no dużo słabsze działanie odczynnika. Ogólny obraz
zmienił się, o tyle, że rozłożenie eutektoidu e -f- •&

jak gdyby się ujednostajniło, ponadeutektoidalny
zas' składnik d objawia tendencję do grupowania
się w skupienia ziarniste, Możnaby zaryzykować

Rys. 3, Hartowana i odpuszczana (350°). Pow, 200 X .

powiedzenie, że zachodzi „rekrystalizacja" fa-
zy * .

Odpuszczanie przy 400" (rys. 4) ułatwia dzia-
łanie kwasu azotowego na powierzchnię szlifu. Ten-
dencja do grupowania się fazy * przybiera na si-
le i zdaje się działać na fazę *, jakby wypierając
ją z eutektoidu. Zjawisko do porównaćby można do
grubienia pasm perlitu.

Przy temperaturze odpuszczania 450" (rys. 5)
widzimy fazę s ja'kby ponadeutektoidalną, równo-
cześnie grupy fazy $ koagulują, dając ziarna. Te
ziarna wykazują budowę troostytową. Odpuszcza-

Rys. 5. Hartowana i odpuszczana (450°). Pow. 200 Xi-

jąc stal naszą przy 500", przekroczyliśmy poziomą
eutektoidakią (470°) systemu martensytycznego.
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Faza # zaczyna najpierw wchodzić w stadjum
rozkładu, jako mniej trwała niż faza e , Objawia
się to nagłym wzrostem ilości fazy e , i to w po-
staci dość dużych skupień igieł (rys. 6), trawią-
cych się nieco jaśniej. Można to uważać za początek
powstawania ferrytu, Odpuszczanie przy 550" po-
woduje dalsze powstawanie tych dużych ośrodków
krystalizacji przyszłego ferrytu, i to w takiej ilości,
że próbka (rys. 7) przedstawia się dużo równo-
mierniej, niż próbka odpuszczana przy 500°.

Rys. 8 obrazuje mitrofotografję próbki, odpu-
szczanej przy 600°, Zauważyć możemy dalszy
wzrost ilości, a równocześnie i wielkości igiełek fa-
zy s. Równocześnie znajdujemy wyraźne zgrupo-
wania jakby nowej fazy, trawiącej się ciemniej
niż &. Ponieważ znajdujemy się powyżej tempera-
tury tworzenia się fazy •O- w czasie hartowania, są-
dzićby należało, że jest to produkt rozpadu fazy &.
Budowa tej fazy wskazuje, że są to skupienia węg-
la w postaci niepasemkowego perlitu-sorbitu. Stal,
odpuszczana po hartowaniu przy 600° i 650°, trawi
się łatwo i daje zabarwienie powierzchni podobne
z barwy i połysku do perłowej macicy. Pod mikro-
skopem posiada sorbit barwę brunatno-fioletową,
różniącą się od ciemno-brunatnego zabarwienia fa-
zy $'. Odpuszczanie przy 650° powoduje grubienie
fazy s i grupowanie się pierwszych kryształów
ferrytu (rys. 9). Układ martemsytyozny zaczyna
przechodzić w układ ferryto-perlityczmy.

Reasumując powyższe, widzimy, że martensyt
rozpada się według reguł układu Gebharda, Han-
nemanna i Schrader'a. Temperatura odpuszczania
poniżej temperatury eutektoidalnej s -j- & powodu-
je grupowanie się fazy & w ziarna troostytu, który
w świetle układu martensytycznego należałoby de-
finjować jako zgrupowania fazy & w ziarna. Prze-
kroczenie temperatury eutektoidalnej powoduje

hartowaniu powstaje więcej fazy « , przy odpu-
szczaniu jednak linja X — 0,1 nie biegnie piono-
wo, lecz tak, jak podaje linja „kreska-kropka" na
wykresie 6, jakby z obserwacji tej można wnosić.
To też dla starzenia się stali linja ta jest bardzo
ważna.

Dalsze odpuszczanie powoduje zanik zupeł-
ny fazy &, równocześnie pojawia się sorbit, który
możnaby zdefinjować jako skupienie składnika
węglistego, będącego produktem zaniku fazy *,
Odpuszczanie powyżej 550° powoduje koagulację
ferrytu i sorbitu i powolne przechodzenie w fer-
ryt wieloboczny i perlit. Z tych zmian struktury
przy zmianie temperatury odpuszczania wynikają
następujące konsekwencje wytrzymałościowe: Od-
puszczanie w temperaturach do 470° (eutektoid
e -j- & ) powoduje linjowy spadek wytrzymało-
ści i mały wzrost wydłużenia, związane z grupo-
waniem się ziarn troostytu. Zanik fazy & powoduje
przyśpieszenie spadku wytrzymałości i wzrostu wy-
dłużenia w zakresie temperatur odpuszczania 470—
550°. Powolne tworzenie się perlitu i ferrytu powo-
duje powolny spadek wytrzymałości i łagodny
przebieg wzrostu wydłużenia po odpuszczaniu w
zakresie temperatur 550—720°5).

Zaobserwowane objawy starzenia się każą przy-
puszczać, że linja układu martensytycznego, ogra-
niczająca zakres istnienia fazy e od zakresu ist-
nienia wspólnej fazy e-f-ft, nie przebiega pionowo,
lecz opada ukośnie ku początkowi układu, Przez
30 minutowe odpuszczanie uzyskuje się stan końco-
wy taki, że ilość pozostałego w roztworze e węgla
odpowiada najprawdopodobniej równowadze w
temperaturze odpuszczania. Oznaczając ilość roz-
puszczanego przy danej temperaturze węgla przez
Q, gdzie ł oznacza temperaturę odpuszczania, o-
trzymalibyśmy, że w roztworze pozostaje 0,1—Ci
węgla.

Rys. 7. Hartowana i odpuszczana (550°). Pow. 200 X •Rys. 6. Hartowana i odpuszczana (500°). Pow. 200 X •

pojawienie się zaczątków ferrytu w formie pozo-
stałej z rozpadu eutektoidu e-f-fr fazy s . Faza s 5) Te same objawy można zaobserwować w badaniach
pojawia się jednak i dodatkowo, jako jakby po- Rys'a nad staliwem węglistem i stopowem, mimo, że autor
nadeutektoidalna; każe to przypuszczać, że przy tak ich nie objaśnia.
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St r e s z c z e n i e. Stal chromsoniklowa o przy-
toczonym składzie chemicznym daje po hartowaniu
eutoktoid faz e -f- 9 układu martensytycznego. Od-
puszczanie w temperaturach poniżej 470° powodu-
je grupowanie się fazy •& w ziarna troostytu, z ozem
wiąże się spadek wytrzymałości i lekki wzrost wy-
dłużenia. Odpuszczanie w temperaturach 470—550'
powoduje zanik fazy & , t. j . powstanie sorbitu. Wią-
że się z niem przyśpieszenie wzrostu wydłużenia i
spadku wytrzymałości, Odpuszczanie powyżej 550"
powoduje wzrost sorbitu i powolne przechodzenie
jego w perlit oraz powstawanie ferrytu. Zjawiska
te powodują prawie proporcjonalny do wzrostu
temperatury odpuszczania wzrost wydłużenia z

Starzenie się wyraża się liczbowo jak niżej:
Z e s t a w i e n i e 3.

Rys. 8. Hartowana i odpuszczana (600°). Pow. 200 X -

równoczesnym proporcjonalnym spadkiem wytrzy-
małości, Rozpuszczalność węgla w roztworze e za-
czyna się zmniejszać z obniżeniem temperatury
poniżej 470° i z podwyższeniem temperatury po-
wyżej 550°. Powoduje to skłonność do starzenia się.
Starzenie się objawia się dla stali dążących do wy-
dzielenia węgla, t, j , odpuszczanych w temperatu-
rach poniżej 470°, wzrostem wytrzymałości.

Stal, odpuszczana wyżej 550", nie objawia sil-
nej skłonności do starzenia się,

Liczbowo przedstawia się zmiana własności sta-
li odpuszczanych następująco:
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Jak z powyższego zestawienia wynika, wpływu

starzenia się, zwłaszcza na stal miękką, nie należa-
łoby lekceważyć. Dalsze badania nad wpływem
starzenia się, zwłaszcza na udarność stali, wydają
się bardzo wskazanemi. Istnieje możność nawet po-
poprawienia własności pewnych stali drogą podda-
wania starzeniu się, podobnie jak w stopach alu-
minjum — miedź.

Na zakończenie poczuwam się do miłego obo-
wiązku złożenia podziękowań: Dyrekcji Towarzy-
stwa Starachowickich' Zakładów Górniczych, Sp.
Akc.i za pozwolenie ogłoszenia tej pracy oraz Pa-
nu Profesorowi Dr. Inż. I, Feszczenko-Czopiwskie-
mu za łaskawe uwagi i krytykę w czasie opraco-
wywania tematu.
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Listy do Redakcji.
W sprawie hamulców zespolonych.

W Nr. 12 Przeglądu Technicznego z roku bieżącego
p Inż. A. Pawłowski zamieścił odpowiedź na artykuł o ha-
mulcach zespolonych, <pódany w roku ubiegłym w Nr. 32,
ostro występując przeciw niektórym wysuniętym tam zda-
niom. Autor nie zajął jednak stanowiska w sprawie za-
sadniczych poglądów, którym artykuł powyższy był poświę-
cony, mianowicie, że stopniowe odhamowanie jest cechą n i e-
o d z o w n ą każdego nowoczesnego hamulca, i nazywa tę
część artykułu streszczeniem elementarnej teorji hamowa-
nia; skoro ta ostatnia przekonała czytelników i, jak można
sądzić, oponenta o słuszności wypowiedzianych poglądów co
do stopniowego odhamowywania, to należy uważać, że arty-
kuł powyższy osiągnął całkowicie cel zamierzony.

Gwoli natomiast rzucenia właściwego światła na pod-
niesione przezemnie zastrzeżenia, pozwolę sobie wyjaśnić pa-
rę zarzucanych mi niedokładności;

Zjazd Inżynierów Mechaników odhył się w maju 1930 r.,
sprawa zaś próbnych pociągów rozważaną była w marcu
i kwietniu tegoż roku, same zaś pociągi uruchomione być
mają dopiero obecnie, z czego wnosić możemy niedwuznacz-
nie, że samo Ministerstwo studjów swych i do dziś jeszcze
nie zakończyło.

Jest rzeczą wiadomą, że żadne z państw, poza Niemca-
mi i Skandynawją, hamulców zespolonych do pociągów to-
warowych nie wprowadziło, nie wiem tedy, dlaczego stwier-
dzenie tego faktu mi nie odpowiadać rzeczywistości; mogę
się powołać na str. 593—594 art. p. Inż. Pawłowskiego, gdzie
znajdujemy tę samą wiadomość, podaną z większemi szcze-
gółami; można objaśnić to tylko łem, że oponent, przyta-
czając cytatę, opuścił słowo „wprowadziły" podczas gdy
w oryginale jest „rozwiązały i wprowadziły".

Jeżeli mówiłem, o ,pmoże nieco przedwczesnej" dysku-
sji, to w zrozumieniu dyskusji nad definitywnem wybraniem
lub zaleceniem tego luh innego systemu przed dokonaniem
prób w naszych warunkach, tembardziej, że żaden z syste-
mów zalecanych (nie wyłączając Lu2) nie przeszedł ognio-
wej próby długotrwałego ruchu w szerszym zakrssie [z wy-
jątkiem właśnie KKn), bo nie mówię tu o trójziworze We-
sting. do wagonów osobowych, który w długoletniej eksploa-
tacji odpowiedział w zupełności stawianym mu wymaganiom.
To też raz jeszcze, zważywszy powyższe, obstaję nadal przy
mniemaniu, że tprzeświadczenie Szanownego autora o wyż-
szości systemu Westing. Lu2 oraz powzięcie ostatecznej de-
cyzji co do wyboru systemu jest dzisi-J przynajmniej przed-
wczesne.

Co do poruszonej następnie sprawy kosztów, to twier-
dzenie autora na slr. 465 i 592, że byłyby one dwa razy
wyższe przy systemie KKn, mimo dodatkowej interpretacji
ostać się nie może. Najtrudniejszą częścią w systemie ha-
mulcowym jest trójzawór, a wystarczy porównać trójzawory
Westing. i KKn na str. 628 i 680, ażeby się przekonać, że
obydwa są dostatecznie skomplikowane, jeżeli zaś chodzi
o cylindry, to przy jednym cylindrze zaopatrzenie w system
Westing, może być o kilka najwyżej- procent tańsze, przy
dwóch zaś cylindrach koszta się wyrównają.

Uważając następnie za niestosowne przecinanie dysku-
sji technicznej przez ipse dixit rzeczoznawcy, pozwolę so-
bie nieco bliżej zająć się niektóremi oryginalnemi opinjami
bezimiennego rzeczoznawcy francuskiego, który między in-
nemi mówi o hamulcu KKn:

a) „wady główne jego są następujące:
Odhamowanie odbywa się powoli" (str, 681, wiersz 22).

Nie sądzę, żeby to miało być wadą, skoro pod względem
długości czasu odhamowania każdy hamulec musi odpowia-
dać warunkom punktu 16 przepisów U.I.C, Wreszcie i zachwa-
lany Westing. Lu2 musi stosować dławienie powietrza, aby
osiągnąć wymagane zwolnienie hamowania. Odpowiednie
części dławiące uwidoczniono na rys. 1 i 3 str. 628 pod poz
60—70, stawiany przeto zarzut oparto, jak widać, albo na
nieporozumieniu, albo zgoła na „nieświadomości".

b) Dalej rzeczoznawca mówi „hamulec Westing. działa
na profilu górskim bez zarzutu i nie wywołuje usterek, ujaw-
nionych w systemie KKn". A na równinie?! Liczy się wi-
docznie na to, że nikt z czytelników nie czytał tomów spra-
wozdań Komisji U. I. C, Nie mogę tu cytować wszystkich
punktów, które charakteryzują -pracę „bez zarzutu", wskażę
tylko str, protokółu z roku 1926: str. 24 p. 9-ty, str. 26
p. 11-ty, str. 28 p. 11-ty, str. 34 p. 16-ty, str. 68 p. 21-szy,
wreszcie cały p. 16, który wywołał żywą i pełną sprzecz-
nych zarzutów dyskusję członków Komisji.

Zwróćmy się jednak do autentycznego tekstu protokó-
łu, który jednocześnie dostatecznie wyjaśni obawy co do
sprzęgów (są one we wszystkich naszych wagonach za sła-
be). Na str. 26 powyższego protokółu czytamy o sys'emi»
Westing : „avec ce modę d'elevation de la pression, on a ob-
tenu, d'une part, de courts parcours d'arret, mais ii en e$t
resulte, d'autre part, dans certains cas, des reactions assez
fortes, quoique encore admissibles. S'il y a eu, ii est vrai,
deux ruptures d'attelage au train francais au cours des
essais en plaine.,.". Widać stąd, że nawet w warunkach prób-
nych jazd mogą być zerwane sprzęgi, a cóż dopiero mówić
o warunkach ruchu normalnego,

Rzeczoznawca, zdawałoby się, powinien dokładnie znać
opinję U. I. C,

c) Niżej nieco spotykamy się z takiem twierdzeniem:
„W systemie KKn nacisk dodatkowy i jego odprężanie od-
bywa się gwałtownie"; stoi to wszakże w jaskrawej sprzecz-
ności z poprzedniem twierdzeniem o zbyt powolnem odluź-
nianiu. I :ta więc ocena mija się z iprawdą, wypływając za-
pewne 'Z niezgłębienia przez rzeczoznawcę konstrukcji ha-
mulca KKn. Silniejsza hamowanie przy nastawieniu na „ła-
downy" odbywa się dzięki kurkowi U (który nie jest zwrot-
ny, jak mniema Szanowny autor). Ciśnienie wzrasta stop-
niowo (patrz wykres na str. 824) od początku aż do końci
hamowania, jedynie z małem załamaniem pośrodku, żadną
miarą tedy nie potwierdza opinji rzeczoznawcy. Komisja
U. I. C mówi zaś dosłownie na str. 30, p. 12-ty: , Les essais
ayant dćmontre qu'il n'en rćsultait au-un inconvenient au
point de vue des reactións lors des freinages...".

d) Dalej w punkcie 2-gim znajduje sią niezrozumiale
zdanie, że system Westing. w wypadkach nadzwyczajnych
osiąga cel tak samo niechybnie, jak KKn. A w zwyczajnych
warunkach? Czy to jest tedy zaletą systemu Westinghouse'a?

e).Konkluzja zaś ostateczna brzmi: „Jak wynika z tych
uwag, ta druga zaleta (hamowanie dodatkowe ładunku uży-
tecznego) hamulca KKn jest conajmniej nieużyteczna, a więc
zbędna". Jest to śmiało powiedziane, a jednak rzeczoznaw-
ca powinien wiedzieć, że dążenie współczesnych konstrukto-
rów idzie w kierunku nawet automatycznego uzależnienia
siły hamowania od wysokości ładunku, a już w poprzednim
moim artykule zwróciłem uwagę, że hamulec KKn hamuje
zbyt małą część ładunku.

Uważałem za konieczne zastanowić się dokładniej nad
temi dziwnemi opinjami bezimiennego rzeczoznawcy, ażeby
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nie wyglądało, że można bezkarnie produkować swoją nie-
świadomość na łamach naszych pism technicznych.

Mógłbym na tem poprzestać, lecz na życzenie autora
pozwolę sobie przytoczyć parę dalszych „niedokładności",
zauważonych w poprzednich artykułach.

1) Str, 627, łam 2-gi, 5-ty wiersz od dołu: „jest to nie-
jako robienie zapasu powietrza w każdym trójzaworze" (mo-
wa o komorze przyśpieszającej); zapas atoli robi się zazwy-
czaj w celu korzystnego wyzyskania, tymczasem to powie-
trze nie wykonywa żadnej pracy i zostaje wypuszczone na-
zewnątrz. Znaczenie tej komory objaśnia zresztą autor po-
prawnie w końcu str. 678.

2} Str. 628, łam 2-gi: „Ameryka od 60 lat reguluje od-
hamowanie zapomocą wstrzymywania wypuszczanego powie-
trza, a mie stopniowego odhamowania"; przecież stopniowe
odhamowanie zawsze jest oparte na wstrzymywaniu wypu-
szczanego powietrza z cylindra hamulcowego; w Ameryce
uskuteczniono to zapomocą drugiego równoległego przewodu
wzdłuż całego pociągu i manipulacji kranem maszynisty;
w ten sposób syst. Westing. może również rozwiązać to za-
gadnienie, natomiast współczesne systemy nie potrzebują
drugiego przewodu; czynność wstrzymywania wypuszczane-
go powietrza dokonywa się automatycznie w każdym z trój-
zaworów w zależności od' stopniowego wzrostu ciśnienia w
głównym przewodzie.

3) Str, 628, łam 2-gi i str, 678 łam 1-szy: „W systemie
KKn. energja hamowania jest stała"; „hamulec KKn. po-
izwala osiągnąć zadanie następujące: silniejsze hamowanie
wagonów ładownych niż próżnych (to ostatnie twierdzenie
nie odpowiada rzeczywistości)", Autor łak często używa
zwrotu ..nie odpowiada rzeczywistości", że twierdzenie to
traci swoje właściwe znaczenie i tu należy rozumieć je od-
wrotnie! Z wyjątkiem tych dwóch zdań, autor parokrotnie
wspomina, że hamulec KKn hamuje dodatkowo ładunek,
naprz. na str. 240; nawet francuski rzeczoznawca twierdzi,
że hamulec KKn. silniej hamuje ładunek, uważa jednak tę
cechę za bezużyteczną.

4) Str. 679, łam 2-gi. Każdy mechanik przeczyta z nie-
małem zdziwieniem, że dzięki niedostatecznemu uszczelnie-
niu cylindra może nastąpić nadmierne hamowanie. Przypu-
szczaliśmy dotąd, że w razie strat ciśnienia przez nieszczel-
ność hamowanie osłabnie, a nie izwiększy się lub nawet prze-
kroczy sto procent przewidzianej siły, jak to można wnio-
skować z artykułu; dalej wiemy, że im większa jest różnica
ciśnień po obydwu stronach kołnierza skórzanego, tem le-
piej on uszczelnia, a nie odwrotnie. Przy bardzo małych
różnicach ciśnień, wypada nawet dodawać sprężyny doci-
skające,

Niestety wyczerpałem miejsce mi przeznaczone, lecz nie
wyczerpałem sprzeczności technicznych, „nie odpowiadają-
cych rzeczywistości",

Parę słów jeszcze w obronie wysuniętych przezemnie
tez. Śmiem powtórnie stwierdzić, że każdy system powinien
zadośćuczynić 33 warunkom U. I. C, ale, o ile zaznajomi-
my się z protokółami prób międzynarodowych, to zobaczy-
my, że każdy system w pewnych punktach daje niekorzyst-
ne odchylenia od wymaganych norm, lecz Komisja w przy-
jętych hamulcach uznaje je za niezasadnicze, lub też wy-
raża życzenie wprowadzenia ulepszeń (jak to ma miejsce
naprzykład przy systemie Bożyca); co się tyczy pewności
działania w eksploatacji ciągłej, to Komisja nie jest w sta-
nie wydać żadnej opinji, gdyż wszystkie różnorodne próby
odbywają się bardzo szybko w przeciągu paru miesięcy,
i dlatcgn, przypuszczam, Ministerstwo Komunikacji chce

obserwować, czy wybrane współczesne typy hamulców za-
chowują się odpowiednio podczas pracy w flaszych warun-
kach w ciągu dłuższego czasu.

W Nr, 12-Łym z r. b, autor poprzestawał zdania z arty-
kułu Nr, 43; postaramy się pnzywróoić je do stanu pierwot-
nego, używając tylko zdań cytowanych przea autora: „ten
układ jest lepszy, w którym lepiej daje się wyzyskać in-
stalację", leoz „im mniejszy jest procent wagonów hamowa-
nych, tem większe jest'niebezpieczeństwo nabiegania i szar-
pania", ponieważ „praktyka wskazała, że w pociągu lowaro
wym powinno być m i n i m u m 33% wagonów hamowa-
nych", i koleje powinny dążyć do podniesienia tego procen-
tu, to jednak w naszych ciężkich warunkach finansowych
„wynika następujące wskazanie: zaopatrzyć w hamulce mi-
nimalne ilości wagonów przy maksymalnej sile hamowania,
w granicach dopuszczalnych ze względów technicznych", —
to jest bieg rozumowania, które — przypuszczam — nie bu-
dzi wątpliwości.

W swojej odpowiedzi nie chcę bynajmniej stwierdzić, że
system KKn jest najlepszy. Tak nie jest, mamy parę syste-
mów z ostatnich lat, które są i prostsze i subtelniejsze. w
działaniu, aniżeli obydwa omawiane systemy; chciałem tyl-
ko z jednej strony zapomocą „elementarnej teorji hamowa-
nia" udowodnić, że stopniowe odhamowanie jest korzystna
i potrzebne, jak również hamowanie ładunku ekonomiczne,
z drugiej zaś — podkreślić, że sprawy techniczne, na ła-
mach poważnych czasopism, należy traktować nie propagan-
dowo, lecz ściśle rzeczowo, nie popierając swego stanowi-
ska cytatami bezimiennych rzeczoznawców,

Inż. Z. Rytel.

Odpowiedź.
1) S t o p n i o w e o d h a m o w y w a i n i e jest po-

żyteczne na sieci górskiej, leoz nie jest nieodzowne, zas" na
sieci równinnej, takiej jak sieć polska, jest obojętne, a w
pewnych warunkach zbędne. Dowodem, że system nie da-
jący możności odhamowywać stopniowo jest przez U, I, C.
uznany za równorzędny z pozostałem} trzema systemami,
posiadającemi tę właściwość.

2) Sprawa p r ó b n y c h p o c i ą g ó w może była
rozważana w marcu 1930 roku, lecz decyzja w tym kierun-
ku zapadła dopiero po Zjeździe Inżynierów Mechaników
Polskich, który na posiedzeniu 2 maja wysunął sprawę ha-
mulców na forum publiczne. Przedtem w ciągu kilku lat
sprawa ta przez miarodajne urzędy nie była zbadana, cze-
go dowodem jest memoi-jał odnośnego departamentu, roz-
ważany w Radzie Technicznej i przez nią krytycznie nie
oceniony.

3) N i e m c y i p a ń s t w a s k a n d y n a w s k i e
wprowadziły u siebie hamulce sprzężone, lecz to nie do-
wodzi, że tym sposobem rozwiązały sprawę wyboru syste-
mu, ponieważ inne systemy wówczas tnie istniały. Wpro-
wadziły więc dany system bez wyboru, a jeżeli teraz uzna-
ją ten wybór za zupełnie dla siebie zadawalający, to nie
wynika z tego, że należy się z decyzją wyboru dla obecnej
chwili zgodzić. W sądzie moim <o wyborze hamulca (dla
Polski) nie jestem odosobniony, jak również i w poglądzie,
że wybór systemu nie jest dla Polski przedwczesny.

4) „B e z im i e n n n y " rzeczoznawca, którego opi-
nję o systemie K. Kn, przytoczyłem, jest jednym z najpo-
ważniejszych specjalistów. Jego sąd zgadza się całkowi-
cie z opinją krytyka niemieckiego, inż, Oppermana, który
kilka lat temu wypowiedział się tak samo w prasie i osob-
nych broszurach,
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5) Autor artykułu zwalcza opinję moją, lecz nie wy-
powiada swojego pozytywnego sądu co do wyboru syste-
mu. Krytyka jest zawsze łatwiejsza, niż wypowiedzenie
sądu konkretnego. W moich artykułach usiłowałem w y-
p o w i e d z i e ć z d a n i e o w y b ó r ize s y s t e m u .
O sprawach składowych wyboru (odhamowywanie, ha-
mowanie ładunku i t. p.) wypowiadałem się, jako o części
zadania ogólnego wyboru systemu. Mój sąd, co do wybo-
ru systemu dla Polski, wypowiedziałem śmiało, po długich
badaniach i zastanowieniu, i ponoszę 'całkowitą odpowie-
dzialność techniczną i moralną za zdania wypowiedziane
w artykułach, pismach i przemówieniach. Mój oponent
z a j m u j e s i ę s z c z e g ó ł a m i i robi mi zarzuty co
do tych szczegółów, które — mojem zdaniem — na sąd
ostateczny o wyborze systemu nie wpływają.

Inż. A. Pawlowski.

Bibljografja.
Beton, jego tworzenie i własności. Praktyczne wiadomości

do użytku w szkole i na budowie. Inż. "Jerzy N e c h a y .
Str. 246, rys, 117, Wydawnictwo Związku Polskich Fa-
bryk Portland-Cementu. Warszawa-Lwów 1931.
Nakładem Księgarni Lwowskiej B, Połaniecki, jako wy-

dawnictwo Związku Polskich Fabryk Portland-Cementu, wy-
szła praca kierownika działu technicznego tegoż Związku
p, inż, Nechaya pod powyższym tytułem. Książka' poprze-
dzona jest przedmową prof, 'Politechniki Lwowskiej d-ra
Stefana Bryły, który na wartość książki tej zwraca uwagę
czytelników i ocenia ją jako bardzo pożyteczny nabytek na-
szej literatury w zakresie żelbetnictwa.

Wartość każdej konstrukcji zależy naogół od trzech
czynników, mianowicie: dobrego obliczenia, dobrego materja-
łu i dobrego wykonania. Dzięki naszym politechnikom, mamy
szereg pierwszorzędnych inżynierów teoretyków i prakty-
ków, dzięki zaś przemysłom cementowemu i żelaznemu —
wyborowy cement i żelazo, nietylko nie ustępujące, lecz na-
wet przewyższające wyroby zagraniczne. Pozostaje zatem
jeszcze dobór należyty kruszywa oraz należyte utworzenie
i wykonanie betonu. Rzecz ta do tej pory była niekiedy
lekceważona, chociaż jest to sprawa pierwszorzędnej wagi,
gdyż najlepsze obliczenie, pięknie wykonane projekty, naj-
doborowszy cement i stal nic nie pomogą, gdy na budowie
przedsiębiorca czy też podmajstnzy popełnia szereg uchy-
bień wskutek nienależytego obznajmienia z tym materja-
łem, czy też wskutek lekkomyślności i złego dozoru władz
kontrolujących, Z tego to względu w Ameryce i państwach
zachodnich jednem z najważniejszych zagadnień, które zaj-
muje umysły techników, jest udoskonalenie kontroli betonu
w czasie jego tworzenia i tężenia.

Praca p. inż, Nechay'a jest w polskim języku pierwszem
obszerniej szem dziełem w tej dziedzinie, to też powinniśmy
mu być wdzięczni za wydanie tak pożytecznej książki. Za-
znajamia ona czytelnika w części (pierwszej z materjałe-
mi składowemi betonu, a więc z rodzajami, produkcją
i własnościami cementu, podaje szereg bardzo ciekawych
wiadomości o cementach polskich, omawia jakość, dobór
i uziarnienie kruszywa, próby przesiewu, zajmuję się wodą,
bez której niema mowy o wytworzeniu betonu i jego che-
micznem związaniu, a w końcu żelazem, jako składnikiem
istotnym żelbetu. Część druga — to opis wszystkiego, co na
budowie się robi, wzgl. co robić się powinno, a więc urzą-
dzenie placu budowy, organizacja pracy, mieszanie betonu
t. zw. próby opadnięcia, transport betonu poziomy i piono-
wy, rusztowania i deskowania, cięcie, gięcie i układanie
wkładek żelaznych, nanoszenie betonu i ubijanie go, a w
końcu opieka nad świeżym betonem i ochrona jego od wpły-
wów atmosferycznych i zewnętrznych. Część trzecia omawia
własności betonu, a więc wpływ cementu i wody, wieku be-

tonu, kostki i belki próbne, nieprzepuszczalność betonu i od-
porność jego na wpływy atmosferyczne i zewnętrzne. Jako
dodatek, zamieszczono przepisy Ministerstwa Rob, Publ., od-
noszące się do obliczeń statycznych, budowy mostów i ba-
dania cementu portlandzkiego.

Jak widać z przytoczonej treści podręcznika, autor o
niczem nie zapomniał, co dla praktyka jest potrzebne, a
uwzględnił przytem stan współczesny tej dziedziny techniki.
Przewodnią myślą książki tej nie jest podawanie pewnych
recept dla wykonywania betonu, lecz nauczenie każdego
samoistnej pracy w tym względzie, nauczenie odróżniania
składników dobrych od złych, ich należytego doboru i kon-
troli, a przedewszystkieni postępowania umiejętnego przy
tworzeniu betonu i wykonywaniu szeregu prób, które każdy
technik powinien na budowie stosować, by budowle wyko-
nywane były dobrze i ekonomicznie,

Ini. Stella-Sawicki,

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski, opracowany
pod redakcją D-ra W. K i e r s ta . Str. XIV + 673 (cz. I)
-)- 449 (cz. II). Nakł. Trzaski, Everta i Michalskiego,
Warszawa 1928.

Autor podkreśla w słowie wstępnem, że unikać bę-
dzie „sztucznych nowotworów" słownika technicznego
uważając, że tylko teorja ich używa, podczas gdy praktyka
stosuje nazwy 'niemieckie. Nie jest to coprawda poglądem
zgodnym z pojęciami techników, jednakże tych nazw nie-
mieckich w części angielsko-polskiej, na szczęście, prawie
nie spotykamy, mimo że przynosi ona sporo wyrażeń tech-
nicznych. Nie widzimy coprawda rozróżnień wiertła (bore)
i świdra (drill), podciągniętych pod ostatnią nazwę, jednak
spotykamy boring engine — w i e r t a c z k ę . W ogólności
część angielsko-polska jest bogata i przynosi bardzo dużo
nawet rzadszych wyrazów technicznych. Zdarzają się co-
prawda nieporozumienia, ap. windlass — dźwigarka — obok
poprawmego kołowrotu; ironwork — kuźnica, odlewnia żela-
za (zamiast poprawnego foundry); liąuation — (likwacja),
(segregacja) otrzymuje opis: topienie metali, celem oddzie-
lenia bardziej topliwych od mniej topliwych; dalej steel-ea-
stings podano jako stal lana, zaś w części polsko-angiel-
skiej — jako stal fasonowa (prawdopodobnie na wzór nie-
mieckiego „Stahlformguss"). Wrought iron (żelazo zgrzewne)
otrzymuje w słowniku nazwę żelaiza kutego, zaś w części
polsko-angielskiej — żelaza spawanego. Wire-puller — o-
trzymuje opis: ciągnący za drut. Mimo tych drobnych uste-
rek, słownik w części angielsko-polskiej daje technikowi
bardzo wiele wyrazów użytecznych i poza najbardziej rzad-
kiemi specjalnemi określa terminy angielskie zwięźle i jed-
noznacznie, tak że przy studjowaniu literatury technicznej
odda duże usługi, zwłaszcza, że jest pierwszym nowym
obszerniejszym słownikiem. Część polsko-angielska jest obję-
tościowo i rzeczowo uboższa i brak w niej wielu wyrażeń
technicznych, Obok tego zachodzą czasem pewne nieporo-
zumienia w związku z terminologią, które usunąć można,
sprawdzając wyrażenia wybrane w części polsko-angielskiej
z podanemi w części angielsko-polskiej, która zresztą, w na-
szych zwłaszcza warunkach, jest bardziej używaną. Słownik
Dra W, Kiersta może stać się pomostem, po którym zdoby-
cze techniczne świata anglosaskiego mogą przejść do nas,
a i w korespondencji technicznej może oddać usługi.

Inż. K, Kornteld.

Sprostowanie.
W artykule p. t. „O naprężeniach dopuszczalnych wał-

ków łożyskowych...", zamieszczonym w zesz. 16 naszego
pisma, należy, dla uniknięcia nieporozumienia, powtórzyć
wyraz odwrotnie w zdaniu (na końcu artykułu, str. 296),
określaj ącem zależność ciężaru wałka od naprężenia dopu-
szczalnego; zdanie to zatem powinno brzmieć:

„Ze wzoru (3) wynika, że... ciężar wałka odwrotnie pro-
porcjonalny do czwartej potęgi tego naprężenia".
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Rozmieszczenie zakładów wodnych
w województwie Kieleckiem.

Napisał Prof. M. Rybczyński, Warszawa.

Z pośród t. zw. województw centralnych,
znaczną stosunkowo ilością zakładów wodnych
wyróżnia się województwo Kieleckie, Przypisać to
należy z jednej strony właściwościom terenu, mia-
nowicie obfitości ścieków o względnie dużych spa-
dach w dolinach gór Świętokrzyskich i Wyżyny
Małopolskiej, z drugiej strony — istniejącemu na
tym terenie od bardzo dawnych lat przemysłowi
żelaznemu, którego rozwój opierał się ongiś na wy-
zyskaniu sił wodnych.

Wprawdzie wiele z istniejących dawniej za-
kładów wodnych należy dziś do nieczynnych (np.
Starachowickie), i nie są skutkiem tego przedmio-
tem inwentaryzacji, mimo to pozostałe zakłady
przemysłowo-wodne, wraz z młynami, stanowią
pokaźną cyfrę 597 jednostek o mocy sumarycznej
8945 KM.

Dane o zakładach, zebrane bardzo skrupulat-
nie przez Dyrekcję Robót Publicznych wojewódz-
twa Kieleckiego, zostały uzupełnione danemi
Centralnego Biura Hydrograficznego, tudzież w

ustalono ją na podstawie istniejących w zakładzie
mechanizmów, a w ostateczności przyjmowano
wartość średnią mocy z istniejących na danym
ścieku zakładów. Naogół więc zastosowano te sa-
me zasady, jakiemi kierowano się przy sporządza-
niu poprzednio ogłoszonych zestawień inwentaryza-
cyjnych 1 ) .

Z pośród 597 zakładów, należy 527, a więc
88%, do zlewiska Wisły, zaś 70, t. j . 12%, do zle-
wiska Odry (Warty), Natomiast z sumarycznej mo-
cy przypada na dorzecze Wisły 7492 KM, t , j . 84%,
zaś na dorzecze Warty — 1453 KM, t. j . 16%.
Stąd średnia moc jednego zakładu w obszarze
Warty jest wyższa, wynosi bowiem 21 KM, wobec
14 KM w zlewni Wisły,

Wpływa na to topografja terenu, zlewnia bo-
wiem Wisły w województwie Kieleckiem należy
częściowo do typu nizinnego,

Szczegółowe rozmieszczenie zakładów z u-
względnieniem ważniejszych ścieków, podaje ta-
bela I:

T A B E L A I,

Z l e w n i a o r a z r z e k a

Zakłady do 100 KM

do 25 KM

ilość łączna
moc

od 25 do 100 KM

ilość łączna
moc

2akłady
od 100

do 1000 KM

ilość łączna

R a z e m

ilość łączna
moc

Zlewisko Wisły
P i l i c a .

Drzewiczka
Jej dopływy
Czarna z dopływami . .
Białka „ . .
Kozłynia „ . .
Inne dopływy Pilicy . .

28
4
9

19
4

14
19

369
47
63

189
52

149
159

102
167
30

105
78

27

31
7

10
22

6
14
20

471
214

93
294
130
149
186

Razem zlewnia Pilicy. 97 1028 13 509 110 1537

R a d o m k a
Mleczna z Gacynką . . .
Szabasówka z dopływami .
Inne dopływy

11

8

29

4

Razem zlewnia Radomki, 52

182

91

181

21

475

11

1
477

25

12 502

119 23

9

29

4

119 65

778

116

181

21

1096

drodze bezpośredniej korespondencji z właścicie-
lami zakładów. O ile dane zebrane nie wystarcza-
ły do określenia mocy poszczególnych zakładów,

*) „Sprawozdania i Prace P. K, En." t. III, Nr, 31/46
z r. 1929, t, V, Nr, 1, oraz 7/8 z r, 1931.
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Z l e w n i a o r a z r z e k a

Z a g o ż d ż o n k a z dopływami

I ł ż a n k a z dopływami ,

Swiślina .
Pokrzywianka
Inne dopływy Swiśliny i Pokrzywianki .
Kamionka
Inne dopływy Kamiennej

Razem zlewnia Kamiennej .

O p a t ó w k a z dopływem

K o p r z y w i a n k a , . . . , . . , .
Pokrzywianka
Dopływy Koprz. i Pokrz

Razem zlewnia Koprzywianki .

W s c h o d n i a .

Dopływy Wschodniej i C z a r n e j . . . .
Razem zlewnia Wschodniej.

N i d a

Jej dopływy .
Czarna Nida
Jej dopływy
Inne dopływy Nidy

Razem zlewnia Nidy . . .

N i d z i c a
Dopływy

Razem zlewnia Nidzicy . .

P r ą d n i k

P r z e m s z a . .

Dopływy jej
Czarna Przemsza
Dopływy jej

Razem zlewnia Przemszy .

Drobne dopływy Wisły . . . .

R a z e m w d o r z e c z u W i s ł y . . . .

Zlewisko Odry
W a r t a

Liswarta
Jej dopływy
Inne dopływy Warty

Razem zlewnia Warty, a zarazem Odry. .
Ogółem w województwie Kieleckiem . . .

W procentach ogólnej ilości, względnie mocy.

(tabela I, ciąg ialszy)

Zakłady do 100 KM

do

ilość

14

13

7

5
6
4
4

26

8

11
3
5

19

3
2

13
18

12
17
11
2

14
39
95

1
3
4

20

20
8
2
5

35

58

459

2
3

27
16
48

507

85

25 KM

łączna
moc

118

105

1
89

101
44
52
33

319

109

156
13
35

204

33
34
97

164

136
246

61
23

106
225
797

6-
35

41

136

136
33
18
39

226

413

4 135

32
43

232
126
433

od 25 do 100 KM

ii ość

1

2
2
3

1
1
9

2

2
3

5

3
1
4

1

3
1

5

4

4

3

5

1 8

64

11

g

1

21

4 568 | 85

51 14

łączna
moc

30

132
74

118

73
36

433

55

63
172

235

126
33

159

• 26

113
25

164

211

211

27

188

270

458

2 783

380

30

915

3 698

41

od 100
do 1000 KM

ilość

1

1

1

1

1

1

4

1

1

5

1

łączna
moc

135

1J5

180

180

140

140

574

105

105
679

8

R a

ilość

14

14

9
3
8
6
5
5

36

10

13
6
5

24

3
6

14

23

12
18
11
6

15
39

101

5
3
8

21

23
8
7
5

43

58

527

13
13
27
17
70

597

100

z e m

łączna
moc

118

135

221
209
219

44
125
69

887

164

219
185
35

439

33
340
130

503

136
272

61
276
131
225

1 101

217
35

252

163

324
33

288
39

684

413

7 492

537
528
232
156

1453
8 945

100
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MAPA
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Rys. do artykułu Prof. M. Rybczyńskiego p. t. „Rozmieszczenie zakładów wodnych w województwie Kieleckiem".
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Z powyższego zestawienia wynika, że na tere-
nie województwa Kieleckiego brak jest zupełny
zakładów wodnych o większej mocy. Zaledwie 5
zakładów wykazuje moc wyższą od 100 KM, nic
przekraczającą jednak 200 KM. Zakłady o mocy
25—100 KM stanowią 14% ilości, zaś 41% mocy.
Ogromna większość należy zatem do zakładów
drobnych.

Z wyjątkiem dorzecza Radomki, obfitującego w
dużą ilość zakładów wodnych, przeważnie ilość
ich w poszczególnych zlewniach stoi w prostym
stosunku do powierzchni dorzecza. To też na
pierwszem miejscu znajdujemy Pilicę z 110 zakła-
dami, następnie Nidę z 101 zakładami, Wartę z 70
zakładami oraz Radomkę z 65 zakładami. Z kolei
idą: Przemsza, Kamienna, Wschodnia, Nidzica
wreszcie drobniejsze dopływy.

Nieco zmienioną kolejność otrzymamy, układając
rzeki według sumarycznej mocy zakładów, w ich
dorzeczu się znajdujących. I tu rozpoczyna sze-
reg Pilica z ogólną mocą 1537 KM, poczem idą:
Warta (1453 KM), Nida (1101), Radomka (1096)
Kamienna (887), Przemsza (684), Wschodnia (503),
Koprzywianka (439), Nidzica (252) i t. d.

Zupełnie inaczej przedstawi się kolejność rzek,
uporządkowanych według średniej mocy zakła-
dów na niej położonych. Uwzględniając średnią
moc tylko powyżej 20 KM otrzymamy:

Swiślina (zlewnia Kamiennej) . , 70 KM
Czarna ( „ Wschodniej) . 57
Czarna Nida ( „ Nidy) . . . . 46
Nidzica 43
Warta 41
Liswarta 41
Czarna Przemsza 41
Radomka 34
Drzewiczka (zlewnia Pilicy). . . . 31
Pokrzywianka ( ,, Koprzywianki) . 31
Pokrzywianka ( „ Swiśliny Kain.) 27
Kamienna 25
Kamionka 25
Białka (zlewnia Pilicy) . , . . . , 24

Natomiast obliczając moc średnią zakładu w
całem dorzeczu poszczególnych rzek, otrzymamy
cyfry znacznie niższe, tak że zaledwie w kilku
rzekach przewyższa średnia moc 20 KM:

Zlewnia Nidzicy 31 KM
Czarnej Przemszy . , . . . 27 „

„ Kamiennej 25 „
Wschodniej 22 „
Warty . . 21 „ i t. p

Największe zatem rzeki, jak Pilica lub Nida,
znajdują się w tych wykazach na dalszym planie.

Szczegółowe dane, odnoszące się do zakładów
o mocy ponad 100 KM zebrano w tabeli II.

Prócz tego szereg mniejszych zakładów wod-
nych wytwarza energję elektryczną, bądź to dla
potrzeb właścicieli zakładów, bądź też na zbyt w
danej miejscowości. Zebrane w tym kierunku da-
ne zamieszczono w tabeli III.

TABLICA II.

L. p.

1

2

3

4

5

Miejscowość

Rytwiany

Morawka "

Doły biskupie

Trawka

Krzepłce

R z e k a

Czarna (Wschodnia)

Czarna Nida

Swiślina (Kamienna)

Radomka

Liswarta

Razem

Moc
instalowana

w KM

180

140

135

119

105

574

Produkcja,
roczna
wkWh

360 000

675 000

?

1 035 000

Przybliżona
maksymalna pro-
dukcja przy danej
sile wodnej wkWh

700 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

800 000

5 000 000

Obecne przezna-
czenie zakładu

zakłady przemy-
słowe w Rytwia-

nach i Grobli
młyn

zakłady przemy-
słowe t.Witulin"

młyn
młyn

i elektrownia

L. P .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

Miejscowość

Michałów-Sławków
Częstochowa , .
Drzewica . , .
Ojców . . . .
Słomniki . , .
Udorz
Bodzecbów . . .
Macbory . . . .
Żarnowiec . . .
Bliżyn . . . .
Złoty Potok. . .
Ruda Maleniecka

Rzeki

Biała Przemsza
Wisła

Drzewiczka
Prądnik

Szreniawa
Pilica

Kamienna
Czarna (Pilica)

Pilica
Kamienna
Wiercica

Czarna (Pilica)

R a z e m . .

T A B E ]

Moc
zainstalow.

w KM

80
70
69
50
24
23
20
20
18
9
7
6

396

L A III.

Produkcja
roczna
w kWh

130 000
200 000

15 000
7

10 000
7

?
?

10 000
• 1200

?
7

Przybliżona
możliwa

maksym, pro-
dukcja roczna

w kWh

300 000
300 000
300 000
200 000
100 000
100 000
75 000
75 000
75 000
30 000
25 000
20 000

1,600 000

Obecne przeznaczenie
zakładu

fabryka gwoździ
młyn i papiernia

młyn i elektrownia
elektrownia

młyn i elektrownia
papiernia

fabryka żelaza
u tektury

młyn i elektrownia
fabryka, żelaza

elektrownia
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Z powyższych zestawień widać, że obecnie ist-
niejące zakłady wodne odgrywają, jako źródła
cnergji, minimalną rolę. Przy zestawieniu zasobów
sił wodnych w Polsce, zaliczono na tym tere-
nie do rzek I kategorji 56 km biegu Pilicy, o mocy
brutto przy wodzie normalnej 11 710 KM i pro-
dukcji możliwej 51,3 mio kWh. Wyniki inwentary-
zacji pozwalają przypuszczać, że w tej samej mie-
rze możnaby zaliczyć do zasobów energji części
dorzecza Warty, Kamiennej, Radomki, Nidy oraz
Przemszy. Bliskość jednak zagłębia węglowego z
jednej strony, a konieczność rozproszenia energji
wodnej w wielkiej ilości zakładów o względnie
małej mocy nie rokuje rozwojowi sił wodnych w
tem województwie wielkich nadziei.

Natomiast nie jest wykluczone wyzyskanie gó-
rzystego terenu województwa z jego ściekami do
wytwarzania w przyszłości zbiorników, akumulu-
jących energję wody zapomocą zakładów pom-
powych, do pokrycia szczytów, i podniesienia tą
drogą spółcz. wyzyskania zakładów cieplnych.

Sprawozdania z posiedzeń.
KOMISJA GOSPODARKI ELEKTRYCZNEJ

Protokuł posiedzenia z dnia 10 kwietnia 1931 r.
O b e c n i : pp. Altenberg, Czaplicki, Forbert, Gayczak,

Hoffman, Hubert, Nowicki, Ossowski, Rauch, Sokolnicki,
Stefanowski, Straszewski. Usprawiedliwił swą nieobecność
p. Gbrąpalski. Przewodniczy! p. prof, Sokolnicki.

Odczytano i przyjęto protokuł z poprzedniego posie-
dzenia Komisji z dnia 6 marca r, b., poczem p. Altenberg
streścił pokrótce swój referat, będący uzupełnieniem re-
feratu dyskutowanego na poprzedniem posiedzeniu i opar-
ty na zasadach, ustalonych w tej dyskusji. Mówca 'zazna-
czył, iż z przeprowadzonych obliczeń daje się wysnuć
wniosek, że uwzględnienie czynnika robocizny w taryfach
jest trudne, jakkolwiek nie niemożliwe; jeżeliby jednak
ktoś' potrafił w sposób niedwuznaczny podać podstawy
do obliczania wskaźnika robocizny, to klauzulę tę należa-
łoby utrzymać. Pozatem mówca jest zdania, że poniżej
90% zmienności w taryfie nie należy schodzić, z czego
55% winno przypadać na czynnik złota, a 35% na węgiel.
Dalej wyraził mówca pogląd, iż zapatrywanie Ministerstwa
Robót Publicznych, jakoby naogół na całym świecie 'tary-
fy ulegały zniżce, jest słuszne, ale tylko o ile chodzi o ta-
ryfy przeciętne, a nie o taryfy maksymalne,

W tej ostatniej sprawie raz jeszcze zabrał głos p, No-
wicki, podtrzymując swój pogląd, iż zniżce ulegają nie tyl-
ko taryfy przeciętne, lecz i maksymalne. Mówca opisał
dalej zasady, na jakich oparta jest taryfikacja we Francji,
podkreślając, iż wydaje się wyraźną tendencja do powięk-
szania niezmiennej części taryfy, a zmniejszania % zmienności.
Mówca zaznaczył, że koszt robocizny ustala się we Francji na
podstawie przeciętnych zarobków pracowników elektrowni.

P. Straszewski podkreślił, iż 90% zmienności w taryfie
jest to minimum, poniżej którego zejść nie można; za jeszcze
słuszniej&ze uważałby przyjęcie 100% zmienności.

P. Gayczak postawił wniosek, by dyskusję podzielić
na dwie części, mianowicie oddzielnie dyskutować zagad-
nienie czynników zmienności w taryfach w odniesieniu do
już istniejących uprawnień, a oddzielnie w stosunku do
przyszłych nowych uprawnień.

Wniosek ten podtrzymał p. Hubert, uzasadniając obszer-
nie konieczność rozpatrywania osobno tych dwóch zagadnień.
Ustalenie zasad na przyszłość winno być, zdaniem mówcy,
oparte na dłuższych i wszechstronniej szych badaniach.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p.
Gayczaka; wniosek przyjęto, poczem przystąpiono do dy-
skusji nad klauzulą zmienności dla starych uprawnień,

P. Gayczak zaznaczył, iż w żadnym razie nie można
odstąpić od zasady, iż w taryfach winny być uwzględnio-
ne trzy* czynniki: węgiel, robocizna i waluta; mówca pod-
kreślił zjawisko powolnego obrotu kapitału zakładowego

w elektrowniach i zwrócił uwagę na dużą rolę, jaką win-
ny odgrywać w taryfach koszty kapitału, stanowiące, zda-
niem mówcy, czynnik wpływający w 60—70 procentach.
Mówca jest zdania, że należy oprzeć taryfy na 100%
zmienności, przyczem 50% winno przypadać na czynnik
waluty, 25% na robociznę i 25% na węgiel. Mówca nie
uważa za niemożliwe obliczania robocizny i jest zdania,
że przy dobrej woli odpowiednią formułkę zmienności moż-
na znaleźć. Mówca zaznaczył, iż powyższe zasady winny
być uważane zarówno wstecz, jak i na przyszłość, tak sa-
mo dla dawnych uprawnień, jak i dla nowych.

P. Hubert zaproponował, by zamiast czynnika robo-
cizny wprowadzić ceny detaliczne, lub ceny hurtowe, lub
wreszcie koszty utrzymania, nie pozostawiając luki takiej,
jaka wynika z propozycji Ministerstwa.

P. Gayczak stwierdził, iż do wniosku wprowadzania
cen detalicznych zamiast robocizny przyłącza się w zupeł-
ności. Również ,p, Straszewski zgodził się z przedmówcą.

Obaj mówcy wypowiedzieli się za wprowadzeniem cen
detalicznych lub kosztów utrzymania, będąc przytem zda-
nia, że formułka zmienności winna być jaknajprostsza.

Dalsza dyskusja potoczyła się na temat możności u-
stalenia ścisłych wskaźników cen detalicznych lub kosztów
utrzymania. P. Czaplicki wyraził zdanie, iż takie dane sta-
tystyczne dadzą się w przyszłości ustalić, zwłaszcza jeżeli
chodzi o cyfry lokalne w poszczególnych województwach.

W wyniku dyskusji uchwalono: utrzymać nadal dla
starych uprawnień dotychczasową klauzulę zmienności w
90%, przyczem czynnik robocizny zastąpić czynnikiem
kosztów detalicznych lub kosztów utrzymania, a to po u-
przedniem przeliczeniu szeregu przykładów przez człon-
ków Komisji, będących kierownikami zakładów elektrycz-
nych, na podstawie danych, zawartych w „Wiadomościach
Statystycznych", mianowicie przyjmując klauzulę zmienno-
ści opartą: a) na wskaźniku cen detalicznych (według t, zw.
małego indeksu, wypośrodkowanego z mniejszej ilości ar-
tykułów spożycia] i b) na kosztach utrzymania (na podsta-
wie wykazów według województw), oraz >c) na robociź-
nie swego okręgu, notowanej przez instytucje i zrzesze-
nia gospodarcze. Porównania mają być przeprowadzone
od dn, 1 maja 1927 r., t. j , od chwili, gdy Ministerstwo za-
częło stosować nową formułę zmienności. Wyniki tych
obliczeń mają być przesłane na ręce p. przewodniczącego
Komisji do Lwowa, poczem na następnem posiedzeniu Ko-
misja ustali, czy zamiast robocizny wziąć za podstawę
wskaźnik cen detalicznych, czy kosztów utrzymania.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad uprawnienia-
mi, które mają być udzielane w przyszłości.

P. Gayczak podtrzymywał tezę, iż w nowych upraw-
nieniach należy przyjąć zasadę utrzymania 100% zależno-
ści taryf od trzech czynników.

P. Hubert zaznaczył, że byłoby może pożądane wpro-
wadzić jeszcze więcej czynników zmienności nie tylko wę-
giel, walutę i czynnik równoważny robociżnie, lecz po-
nadto uwzględnić wpływy: stopy dyskontowej, podatku,
świadczeń społecznych i inn.; ustalić to możnaby na pod-
stawie gruntownych badań i studjów, co musiałoby po-
trwać przez czas dłuższy.

Ze względu na to, że opinja Komisji w sprawie daw-
nych uprawnień potrzebna jest Ministerstwu możliwie naj-
prędzej, postanowiono studjom wyczerpującym nad klauzu-
lami zmienności taryf po r. 1935 (roku rewizji) poświęcić
więcej czasu, dążąc do opracowania tej sprawy wszech-
stronnie natomiast dla uprawnień, które mają być udzie-
lone w najbliższym czasie, utrzymać zasadę dotychczaso-
wych trzech czynników. W dyskusji wyłoniły się wnioski:
Ministerstwa — wpływ trzech czynników w 75%, p. Al-
tenberga — w 90%, p. Gayczaka — w 100%.

Wnioski te przewodniczący poddał pod głosowanie, w
wyniku którego uchwalono: wprowadzić zasadę 100%
zmienności z tem, że 25% winno przypadać na węgiel i
25% na czynnik, który zastąpi robociznę.

Sprostowanie.
W artykule o proponowanych zmianach organizacji zja-

zdów WKEn, zamieszczonym w poprzednim zeszycie „Spra-
wozdań", wkradła się pewna nieścisłość, mianowicie podane
tam propozycje nie są jeszcze wynikiem obrad Komisji spe-
cjalnej, lecz zostały ustalone w drodze korespondencji po-
między Komitetami Energetycznemi Niemieckim i Szwajcar-
skim oraz Biurem Głównem WKEn.

Wvdawca: Spółka z ogr. odp. „Przegląd Techniczny". Redaktor odp. Inż. Czesław Mikulski
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