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Dodatek do Przeglądu Technicznego
ROK I.

WARSZflWfl, 20—27 lipca 1927 r.

UCHWAŁY MIĘDZYNflRODOWEJ
KONFERENCJI EKONOMICZNEJ.
Jak wiadomo, w drugiej połowie maja r. b.
odbyła się w Genewie Międzynarodowa' Konferencja Ekonomiczna, która zgromadziła liczne delegacje wszystkich państw świata. Wymiana zdań zebranych na Konferencji i starcie się różnych poglądów, wywołały powszechnie duże zainteresowanie. Konkretnym wynikiem prac Konferencji są
powzięte przez nią uchwały, bardzo liczne i obszerne, a opatrzone nadto długiem! umotywowaniami, które — aczkolwiek nieobowiązujące —
stanowią skrystalizowane w pewną formę poglądy większości reprezentowanej ną zjeździe i z tego względu zasługują na uwagę. To też podamy
poniżej krótkie streszczenia tekstu ważniejszych
z tych uchwał, wedł. ogłoszonych przez tyg. ,.Przemysł i Handel" materiałów, zaznaczając, że pełne
teksty uchwał — zbyt obszerne, by je mogły ogłpszać czasopisma — wydane będą przez wspomniany tygodnik w osobnej broszurze..
i Plenum Konferencji otrzymało do zaaprobowania wnioski 3-ch komisyj: handlowej, przemysłowej i rolniczej. Podajemy je tedy osobno dla
każde'} komisji, poświęcając głównie miejsce wnioskom dwu pierwszych, jako bardziej interesujących
naszych czytelników.
Uchwały Komisji Handlowej,
Ograniczenia przywozu i -wywozu.,
W uchwale tej znajduje wyraz nacięła* hasło Konferencji, hasło wolności handlu, mianowicie we wstępie mamy
zdanie nast.:
„Konferencja jest przekonana, że powrót do rzeczywiście wolnego handlu międzynarodowego stanowi jeden
z głównych warunków dobrobytu światowego."
Sama uchwała brzmi jak nast,:
1° Projekt układu międzynarodowego, mający na celu
zniesienie prohibicji i ograniczeń w dziedzinie przywozu i
wywozu, w tej postaci, w jakiej został opracowany przez
Komitet Ekonomiczny Ligi Narodów i przedłożony Rządom,
będącym członkami Ligi, a który to projekt stanowi zupełnie wystarczającą podstawę dyskusji dla Konferencji Dyplomatycznej, zwołanej na dzień 14 Listopada 19.27 r. —
winien w jak najszybszym czasie przybrać formę umowy 'Ogólnej, któraby pozwoliła jak największej liczbie narodów
zapewnić wytwórczości i wymianie wszystkich krajów, zap'Omocą akcji równoczesnej i skoordynowanej, niezbędne warunki uzdrowienia i rozwoju.
20 Równocześnie nie należy stwarzać drogą uboczną
przeszkód do zastośowainia zasad, ustalonych w tym projekcie: a więc np. przez wprowadzanie opłat wywozowych, kontyngentów, reglamentacji sanitarnej lub wszelkiej innej procedury, nie dającej się uzasadnić bezwzględną koniecznością, czy wyjątiowemi warunkami.
3° Nie należy również w drodze pośredniej stwarzać
przeszkód do wprowadzenia w życie tych zasad przez ograniczenia wolnego obrotu kapitałami, a mianowicie przez ustanawianie systemów kontroli, hamujących kupno lub wywóz
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dewiz olbcych, przeznaczonych na uregulowanie należności
za. przy wóz.
Zrównanie pod względem
han|dlo>wym ! przedsi'ębiorstrw
państwowych z przedsiębiorstwami prywatnemi.
W wypadkach, gdy rząd danego państwa prowadzi
przedsiębiorstwo
przemysłowe,
handlowe, czy bankowe,
przedsiębiorstwo transportów morskich lub jakiekolwiek inne, czy też sprawuje kontrolę nad przedsiębiorstwami tego
todzaju, nie należy, by z tego tytułu lub też w charakterze, mającego udział w tego typu przedsiębiorstwach rząd ten
traktowany był jako uprawniony do korzystania z praw su-weremnych, przywilejów, czy nietykalności fiskalnej, lub też
wolny był od obowiązków i świadczeń, jakim podlegają
przedsiębiorstwa prywatni podobnego charakteru; przytem
stwierdza, się jasno i wyraźnie, iż zalecenie niniejsze odnosi
się jedynie do zwykłych przedsiębiorstw handlowych w czasie pokoju.
Postanowienia ustawodawcze lub reglamentacyjne, dotyczące handlu zagranicznego.
Konferencja zaleca, by — celem osiągnięcia rozstrzygnięć szybkich i ogólnych — Komitet Ekonomiczny Ligi Narodów kontynuował rozpoczęte przez się pzace nald uproszczeniem formalności celnych, zbliżeniem i upodobnianiem
ustawedawstw poszczególnych państw w dziedzinie prawa
wekslowego, nad rozpowszechnieniem w stosunkach międzynarodowych arbitrażu handlowego i ściganiem i karalnością
nielojalnych melod konkurencji handlowej. Równocześnie
Konferencja zaleca, by przez Ligę Narodów i rządy poszczególnych państw przedsięwzięte zostały celowe kroki,
zmierzające do zwiększenia liczby z.glcszeń ratyfikacji konwencyj już zawartych, lub które mają być zawarte w tym
przedmiocie,
Traktowanie pod względem ekonomicznym i Jiskalnym osób
i spółek jednego państwa, dopuszczonych do osiedlenia na
terytorjum drugiego.
W taj sprawie, która na terenie Konferencji wzbudziła
znaczne zainteresowanie, a przez niektórych z uczestników
Konf-erŁncji była usilnie forsowana, powzięto uchwały następujące:
l u Do czasu podpisania układu międzynarodowego
w sprawie praw osób i spółek, dopuszczonych do osiedlania,
wskazane jest zawieranie umów dwustronnych, opierających
się nai wynikach prac już przeprowadzanych przez Komitet
Ekonomiczny Ligi Narodów i 'przaz Międzynarodową Izbę
Handlową, umów, określających najlepsze sposoby ustanowienia statutu dla cudzoziemców, zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak prawnego i fiskalnego.
2° W tym samym duchu i w tym samym ce-lu winna
być przygotowana i zwołana staraniem Rady Ligi Narodów
konferencja dyplomatyczna, której zadaniem byłoby wypracowanie układu międzynarodowego.
3° Wskazane jest, by przy redagowaniu tych umów
i tekstów, które zostaną przedłożone tej konferencji, były
uwzględnione — jako wytyczne, nie posiadające bynajmniej
charakteru ograniczającego -— punkty następujące:
a) traktowanie cudzoziemców, uprawnionych do przebywania w państwie, narówni z obywatelami tego państwa,
jeśli chodzi o warunki pobytu, osiedlenia, zmiany miejsca
•zamieszkania i rozjazdy;
b) ustalenie warunków uprawiania handlu, przemysłu
oraz wykonywania innych zajęć przez osoby i przedsiębiorstwa- obcokrajowe;
c) statut prawny dki tychże osób fizycznych i prawnych;
d) statut fiskalny dla tych samych osób.
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Z kolei szereg dalszych uchwał Komisji Handlowej
Konferencji dotyczy spraw celnych.
Uproszczenie taryi celnych.
iPod tym względem Konferencja, uważając, że obserwowane ostatnio powiększanie liczby pozycyj taryfy celnej
tylkc komplikuje
stosunki w handlu
międzynarodowym
i stwarza okazją do nieporozumień — zaleca możliwa uproszczenie konstrukcji taryfy.
Unifikacja nomenklatury celnej.
Tutaj Konferencja zaleca, m. in., by Rada Ligi Narodów podjęta inicjatywę w sprawi; wypracowania odpowiedniej procedury, mającej na celu ustalenie ustysŁematyzwaniej nomenklatury celnej, uzgodnionej z planem ogólnym, obejmującym wszystkie kategorje towarów.
Stałość taryi celnych.
Konferencja pod tym względem zaleca,
10 by Państwa unikaty częstych lub nagłych zmian stawek celnych;
2° by w wypadkach gdy stąlbilizacja pieniądza nie mo,g!a
być całkowicie osiągnięta, opłaty celne były pobierane w/g
stopy złotej, lub by odchylenia spowedowane przez niestałość wartości pieniądza były perjodycznie
wyrównywana
•zgodnie z oficjalnym indeksem cen, przyczem daty te:go
rodzaju wyrównań winny być oznaczone zgóry, a samo
wyrównanie winne mieć miejsce wówczas tylko, gdy różnica
wartości, powstała wskutek niestałości kursu, wynosić będzie znaczną odsetkę wartości stawek celnych;
3° by w zawieranych traktatach handlowych znalazła możliwie szerokie zastosowanie gwarancja stabilizacji,
jaką
się uzyskuje przaz konsolidację opłat celnych, lufo też, w
wypadkach, 'gdy stabilizacja pieniądza, nie jest dostateczną,
by pozwolić na konsolidację stawek, aby w jakikolwiek inny sposób wyrównać odchylenia wartości opłat;
4° by iPaństwai zawierały traktaty handlowe na możliwie
długi okres czasu, wzorując się w tym względzie na praktyce
przedwojennej wielkiej ilcści krajów.
Stosowanie taryi celnych.
Konferencja zaleca w ' tym względzie co następuje:
1" by system ankiet i badań, przeprowadzanych w celu zastosowania opłat od ualorcm lub zmiany taryfy celnej, był pomyślany i zorganizowany w sposób,
któiyby
gwarantował należyte poszanowanie intertsów handlowych
wchodzących w grę, jak również utrzymanie przyjaznych
stosunków ekonomicznych pomiędzy
narodami; ankiety
'i badania, wymagające zastosowania
procedury inkwizycyjnej lub metod samowolnych dociekań, winny być poniechane;
2" by dla stosowania c.pła.t celnych, Państwa przewidziały w razie zatargu procedurę dającą gwarancję uzyskania słusznego orzeczenia, j<ak również możność odwołania się do instancji administracyjnej, czy sądowej, przed
którą importer mógłby wytoczyć sprawę i bTonić swych interesów, przedkładając wszystkie dowody lut domagając
się przydatnych ekspertyz;
3° by Państwa, mające na uwadze konieczność zapewnienia międzynarodowym obrotom
handlowym warunków
'bezpieczeństwa i stałości, bez których nie Tno,gą one ani istnieć ani się rozwijać — dążyły do zmniejszenia trudności,
wynikających przy stonowaniu opłat celnych, a to przez
Łt:słe formułowanie ustaw cslny-h, czy ewentualnie odnośnych postanowień traktatów handlowych.

(D. c. ń.J.

JUBILEUSZ T-wa POLITECHNICZNEGO.
W roku bieżącym upływa 50 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Politechnicznego.
Z okazji 50-cio letniego jubileuszu Towarzystwa, odbędzie się we Lwowie w dniach 16—19
września 1927 r, LI, Zjazd Polskich Techników
Zrzeszonych z całej Rzeczypospolitej.
Program uroczystości jubileuszowej P. T. P.
i Zjazdu przedstawia się (oprócz posiedzeń Zjazdu)
następująco;
16 września: Uroczystość jubileuszowa P, T.
P., otwarcie Zjazdti i wieczorem specjalne przedstawienie w Teatrze wielkim.
17 września: Zwiedzanie za'bytków historyczno-artystycznych i osobliwości technicznych Lwowa, a wieczorem/wspólny bankiet.

1927

18 września: Zwiedzanie Zakładów przemysłowych i urządzeń technicznych Lwowa. Zamknięcie Zjazdu i wieczorem raut miasta Lwowa,
19 września: Wycieczka do Boryslawia i Drohobycza w dolinę Prutu, obfitującą w przepiękne
okolice górskie Wschodniego Beskidu oraz ciekawe mosty i tunele na Hnji Stanislawów—Woronienka. Ewenlualna wycieczko do Kałusza, celem
zwiedzenia tamteljszych kopalni i nowego Zakładu koncentracyjnego Soli potasowych.
Zgłoszenia na Zjazd przyjmuje Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, ul. Zimorowicza 9, do dn. 15-go sierpnia r. b., wraz z opłatą
zjazdową w kwocie 15 złotych.

WIADOMOŚCI BIEZ/\CE.
Oczyszczanie wody zasilającej kotły zapomocą filtrów
torfowych.
Opiekając się na wla^noiści torfu albsortbowania różnych soli z roztworów w.udinych, p, A. Furowi.cz, chemik,
zaproponował użycie do oczyszczania wody kotłowej odp,
skora truowanych filtrów z warstwą właściwego rodzaju
torfu.
Dla wyjaśniania, o ile pomysł ten moiże .być uważany
zai praktyczny, zastała dokonana próba w pracowni chemicznej Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie poddano .próbkę torfu badaniom na absorlbcję różnych
soli
z roztworów wodnych, oraz na zachowanie się względem
soli wapiennych, zawartych w wódzia wodociągu warszawskiego. Roztwory przepuszczano przez warstwę torfu średnicy 28 mm i wysokości 10 — 12 cm w terapie powolnego
sączenia.
Oto wyniki, jakie dała ippóba;
w 100 cm1 wody:
torf wchłonął
0,3024 g chlorku żelaza FeCls 0,1798 g
0,1793 g chlorku baru BaCl 2 , 0,1447 ..
0,1028 g wodorotlenku baru
Ba|OH| 2
0,1028 „
0,2318 g siarczanu wapnia
CaSO„
0,0360 „
0,1708 g wapna Ca|OH| a
. . 0,1697 „
0,0192 kwaśnego węglanu wapnia
CaJHCOsIj w wodzie z wodociągu
0,01874 „

Z roztworu zawierającego
1)
2)
3)
4)
5)
6)

czyli w %l
59,5
80.7
100,0
15,5
99,4
97,6

P>owyższe zestawienie wskazuje, że torf leśny, jak
wogóle torfy, zawierające kwasy 'hiimmowe,
wchłaniają
w wysokim stopniu sole wapienne, czy to w postaci wodorotlenku (walpnia), czy taiż kwaśnego węglanu, znajdującego się w wodzie.
Wobec tego, ;pró)ba ipotwierdziła, że przy odpowied-'
niein urządzeniu filtrów, torf może słulżyć śo oczyszczania
używanej do kotłów wody, w celu uniknięcia tworzenia
się SzkodJiwSigo kamienia kotłowego,
Z Politechniki Warszawskiej.
W roku 1927/28 w Politechnice Warszawskiej będą
wolne miejsca na wszystkich wydziałach w ogólnej ilości
530.
Egzaminy konkursowa
sdbywać się będą pomiędzy
14-tym i 17-tym września.
/
Wykłady rozpoczną się l-,go ipaździernrka..
Wystawa Wodna w Bydgoszczy.
W okresie od 23-igo lipca do 15-igo sierpnia odbywa
się w Bydgoszczy I-sza Polska Wystawa Wodna, która
obejmuje nast, działy:
ii) k om u n ikai c j i, a więc a) drogi wodne (istniejące i projektowane); b) porty i urządzenia portowe, c) o'kręty, łodzie, stocznie, hydroplany, d) żegluga
morska,
c) chłodnictwo, f) kable wodne,
2) ' h a n d l u związanego z transp. wodnym;
r
3) r y i b a c t w a ;
4) u ż y t Ik o w a cn i a wady (do celów energetycznych,
rolniczych, techniki sanitarnej, pożarniczej i t. d.);
5) s p o r t u wodlnego;
6) w o d o l e c z n i c t w a ;
7) p r z y r o d n i c z y (fauna i florą wód, chemja, hydrograf ja, literatura i prasa);
8) p r o p a g a n d y ,
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w

WARSZAWIE.

KONTO P. K. O. 128.

KOMGN1KHT

KRNCELARJ1.

Kancelaria Stowarzyszenia uprasza P. P.
Członków o łaskawe wpłacanie składek członkow-

DZIAŁ

skich do Kasy. Stowarzyszenia lub na rachunek
nr. 128 Pocztowej Kasy Oszczędności. P, P. Członkom zale,garjącym z opłatą zostaje wstrzymana wysyłka ,,Przeglądu Technicznego".

INFORMACYJNY.

Z bliższych informacji o poniżej podanych posadach korzystać mogą członkowie stowarzyszeń, zgrupowanych
w Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, zwracając się o szczegóły do Kancelarji Stowarzyszenia Techników (Czackiego 3/5), a nie do Administracji „Przeigląjdu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsyłanie maczków pocztowych na odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCEs
132—poszukiwani: 1) inżynier-elektryk dla obliczeń i buliowy sieci wysokiego .aaipicdia; 2) inżynier-elektryk
dla priojelktowania i wylkonania rozdzielna 60 i 15
KW,j 3) inżynier-elektryk -dla techn.-naukowyich ba~
dań (cliektootednn. i mećhain.).
134—Inżynier na btanowislko naczelnika Oddz. Arcbilt, Budowlanego, Wymagane są; ukończone wytżssze stuidja
architakltonicMie, c ona jurniej 15 Letnia piralktyka i obywatelstwo polslkiie,
136—Specjalista do wya-oibu aarzędlzi .precyzyjnych, pofcrzeŁnyoh do artykułów eleiklfcro-iristafacyijiriych, a długoletnią praktyką, znający konstrukcje artyiklułów elektro-technicznych — poszukiwany do wielkiego przamysłu metalowego.
138—Inżynier-ogrzewalnik p'ie<rjwszoir.z>ęidna siła — poszukiwany na kierownika techniczne go d'o fatbiryiki.
140—poszukiwani: 1) Inżynier bud. na posadę pomocnika
•kierownika budowy i 2) 2-cn Techników budowlanych
•z praktyką i umiejętnością kreślenia' i kosztorysowania.
:

142—Technik dzielny z praktyką ,przy budtowach ziemnyiok
i woidinych poszukiwany natydurniaist ido Gdańska.
144—Inżynierów melioracyjnych z fachową pralktyką ip>o*ziiIkiaje Urząd Wojewódzki j(śdbie,go z miast b. Kotogresówlki.
POSZUKUJĄ PRACY:
59—Kierownik odllsiwini żelaza i bTonzu, inżynier-metaIurg, posiada języlki o^bce, zaajajcy się na perowad^eniu
wielkich i marfce.nowiskich pieców osraz prawadz. warsztatów medhan, — amieni
d
61—Pomo&nikó-w biurowych i warsztatowych b. wych. I
Miejskiej Szlkoły Rzemieśiliniczei śm. Konarsikiego.
Zgłoszenia listowne pod adiresism Szkoły, ul. Leszno
72, frel. 83-90 i 227-52.
63—Inżynier-chemik koiorysta, 30-lettiia (prałktylka, jako
fafbiairz i aipreter szulka zaijęcia. 'Doswiaidczony adtainisitrałor i 'kuipiec w każdym dziale cheraiji stosowanej.
65—Technik poszufouje pracy ipomocniczej w -dziale techniczno-ibudo wlanym: koipjowanie plianów, rachumkowoiść tecbnicz-no-b^uidoiwliaii-a, przepisywanie rachuaków
i ikosztorysów.
'

PRZYSPIESZA PRACĘiOSZCZĘDZA UMYSŁ,
KTO

R f l C H U J E NR Z N A N Y C H
flRYTMOMETRflCH

P O W S Z E C H N I E SZWEDZKICH

ORIGJNAL-OPHNER

NIEZBĘDNYCH PRZY OBLICZflNIU PROCENTÓW, STHWEK,

JEN. REPR.

LIST PŁflCY, PRZEWHLaTOWRNIRCH, BILflNSACH I T. P.

G . G E R L f l C H — WARSZHWA-OSSOLIŃSKICH Nr. 4, TEL. 1-77. |
FIRMA EGZYSTUJE OD R. 1900.

ROBOTY ZIEMNE.

DROGI BITE.

ULICE MIEJSKIE.

R. PRZYBYLSKI, BIURO TECHNICZNE

Marszałkowska 22
P r z e d p ł a t ę kwartalną
. . .
. . . . . 10 z).
przyjmuje Administracja 1 Pocztowa Kasa Oszczędności
na konto J* 515.
Przedpłata zagranicą
. . .
4S zł. rocznie.
C e n a zeszytu pojedynczego ' . . . . . 1 i ł .

(Ceny zeszytów specjalnych są ustalane każdorazowo)
. 1 sł.
Za zmianę a d r e s u (znaczkami poczt,)

Warszawa

DROGI ŻELAZNE.
Tel,; 55-15 i 68-30

Ceny ogłoszeń
Przy zamówieniu wielokrotnych ogłoszeń,
Jednorazowych:
tekstu, udziela się .nast. zniżek:
Za ledną stronicę
xl. SIO — bez zmiany
za 6-krotne ogl.
pól
strony
.,
,,
110.—
13
20 »
. ćwierć stronj .
80..
S6
„ jedną ósme . .
30.—
ÓS
soi
W „Nowinach Technicznych" o 50«/D"drożej.
ł a t y : za I str. okładki 100*/,; za inuióW zesz. specjaln. ceny ogl. są podwyższane D o pwione
miejsce na innych stronach J04/,.
o 60—100 proc.
Dl« poszukujących pracy 80*/, ustępstwa.
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Ijtedakcja otwarta we wtorki, czwartki i płatki od godz. 7 do 8 i pół wieczorem. Administracja otwarta codziennie od godz. 10 do 2 po pot. i od 6 do 8 wieczorem
Wejście do Redakcji i do działu prenumerat Administracji, przez sień główną*budynku; wejście do działu ogłoszeń — z bramy Mt 3.
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TechniKa maszynowego

Zastępcy szefa
obeznanego •/, techniką wyrobów
papierowych, kalkulacją i nowoczesną organizacja pracy poszukuje
Fabryka ksiąg handlowych i kajetów,
Mechaniczna fabryka kopert

poszukujemy, któryby cliciał wyszkolić się na majstra zmianowego, specjalnie do fabrykacji tektury surowej szmacianej. Zgłoszenia pisemne z życiorysem, odpisami świadectw, podaniem refereneyj, oraz warunków wynagrodzenia należy nadsyłać do

Edward Kręglewski TOW.AUC.

Poznań, ul. Szyperska Nr. 8.
Oferty u podaniem dotychczasowej działalności należy nadsyłać
pod wyżoj wskazanym adresem.
Tylko pierwszorzodno sify bfjdą. uwzględniono.

FABRYKI PAPIERU i PAPY
M. DROSTE w Tczewie.

O N K, U R S.

FABRYKA WAGONÓW I PAROWOZÓW

H. C E G I E L S K I T. A. W POZNANIU

Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłasza
konkurs

poszukuje

młodego inżyniera mechanika,

na posady inżynierów melioracyjnych.

na stanowisko asystenta kierownika warsztatu mechanicznego.
Zgłoszenia z odpisami świadectw i życiorysem należy skierować pod adresem firmy:

Podania wraz z odpisami metryki urodzenia, świadectwa obywatelstwa, odbytych stndjów politechnicznych, fachowej
praktyki i życiorysem wnosić należy do
dnia 20 lipca 1927 r. do Okręgowej Dyrekcji
Robót Publicznych w Kielcach.
834n

Poznań, ul. Górna Wilda 142.

J
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Dla walcowni blachy w wschodniej części
Górnego Śląska poszukuje się dzielnego

KONSTRUKTORA
z apecjalnem doświadczeniem w urządzeniu
walcowni, mogącego objąć posadę w krótkim czasie. Wiek nie poniżej 25 lat.
Oferty z życiorysem, odpisami świadectw
i podaniem żądanego wynagrodzenia uprasza się przesłać pod: „WPP. 56" do T-wa
Reklamy Międzynarodowej
]'. p. R U D O L F M O S S E, Warszawa,
Marszałkowska 124,
• ••.
• «*•••••••>
na wynalazki, wzory i znaki
towarowe wyjednywa i zabez-^
piecza rzecznik patentowy

inż. I. MYSZCZYŃSKI
w kraju i zagranicą. Warszawa, Hoża 50. Tel. 259-10.

ADAM SŁUCKI
INŻYNIER DORADCA
WARSZAWA, ul. Królewska 27
Nr. tel. 141-38.

PORiDY

L O K O M O B I L A
nowa, firmy W o l i : 500 — 600 KM.
korzystnie na sprzedaż
Łaskawe zgłoszenia „ P A R " Poznań,
Aleje Marcinkowskiego 11 pod Nr. 55,83.

w dziedzinie gospodarki cieplnej, kotłów, maszyn i turbin parowych, lokomobil i silników spalinowych.

IN D YKO W A N IE S I L N I K Ó W ,
CHŁODNIE KOMINOWE do WODY dla kondensacji
turbin i maszyn parowych,
169

