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KONFERENCJA W SPRAWIE POLSKIEGO
UKŁADU PASOWAŃ.
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Pierwszy ireferat •wyfiłosił 'p. Prof, H. M i e r z e j e w s k i p. t, „Układ szwedz:ki pasowań, ijaiko podstawa układu polslkieigo," We wstępiie w^sipornnia-ł prof. Mieirzejewski w
ikrótikkih stówkach JiłstoiPJę powstamia polskiego układu pasowań, podnosząc, że jeszcze w ir. 1906 opracowany byt zaczątek takiego /układu w laba-, Gerlach i Pulst w Warszawie, a w r. 1909 powstoł w zakł, .Fśtssnar ii Gam(p>er w Sosnowcu projekt ipasowań, opracowany przez dyr. Jechadiskiego; iprojekt ten jest o tyle interesujący, że przewidywał
ipo tfaz pierwszy ideę pasowali .mieszanych, które stanowią
istotną treść najnowszych układów. W późiniejszych latach
przemysł naisz poszedł iw znacznym stopniu śladem niemieckich prac noraiailizacyljnych (DIN) i dopiero gdy dkład
pa.sowań miał być .ujęty jalko norma oigólmo-kraijoiwa, powstała myśl op>:ir.cia ,go laczej o układ szwedziki, jako posiadający wybitme zalety w stosunku do miemiecikiego. Odpowiedni pirojtkt układu został opracowany i ogloszcmy drukiem przed 9 miesiącami. ' 'Biorąc w mim jednak układ
szwedzki za podstawę, wiprowadzorao doń pewne zaniany, oparte na doświadczeniiu ia.hr. Sfeody i pracach piof. Sawina r
taik, że obecjoiie pTojekt polski mażna scihairalktETyzować, inó3
w'ą:c izgrufca, jako w U oparty na układzie szwedz1
kim, a w U — ma cizcskim (Slkody).

Konferencja w sprawie polskiego układu pasowań, zorganizowana przez IS1MP w porozumieniu z PKlN w din.
25 vh,. inies., istał* się ważnym etapem naszych prac technicznych. iNa zelbraniu <teni bowiem, p o •wysłuchaniu saeffegu dosikotnale opraouwaaych ii przygotowanych 11'efera'tów
oraz wyczerpuj ąoeij dyislkuisji, przyjęto. — bez żadnego sprzeciwu — iproijtikt poilsikieigoi układu pasowań w myśl propozycji jego autorów. W J&eforiainiu waięli udział . delegaci
wszystkich powaiźnieijszych .krajowych wytwórni (przemysłu
melaloiweigio, Ministerstwa Komunikacji, Oświaty i Spraw
Wiojsik, oira'z przemysłu wojennego, a nadto zaproszeni przez
organizatorów przedstawiciele Komitetów NormUilizacyjmyioh: Szwedzikiego — ,p. dyr. Omar H a l l s t i r o i i n i Czeiskosilowaciktego. — pip. Inż. J<u'li o z i Iaż. T y k w a oraz
p. Dr, S c h im ir d t (z eaikł, Skody). Ogółem w Kottforanciji
wzięło udiziiał ok. 80 osób.
Delegaci zaigiraniczni przyczynili isię w .znacznym stopniu swym udziałem osoWisityin w ofcradach do wyjaśnienia
8iztireigiu zaigadmAeń, wiążąoyoh! isię z omawianym tematem, a
szczególnie iciKtutte u:wa,gi wypo-Witedzial paT.olkrotaiie p, dyir.
O. Hallstrom, ikitóry madło poprzedniego dnia wygłosił w
Podając <o,bsz.eirną icliairaikterystylkę dklaidów szwedzikieStOiW. Teohinilfców nadzwyczaj in^.iereauijący odczyt o szwedzigo, iczeskiejgo,, rosyj skfego d niemieckiego nia tle tszozei&ołfy.
kim uikład'zie pasowań.*)
wo opraicowanyi:*h tablic, preilĘgent zwraca uwagę, że układy
Zebranie zagaił Prezes ,'PKN p. Iniż, [P. Birzewiieciki1, pro'czeski i .S'Zwed!zlki na ogół po/k/rywaiją się w 3-'ch (pierwszych
ponuijąc wybar pirzewodmicząc-ego. Wybramo przez aiklami..klaiSajcih. Róiżniice wys>ląp'Ulją dopiktro w klasach wyższych.
cję na pirz^wadimic^ącego p. Piroi. E. T. Geislera, zaś na se- Tak naprz., jedną z za/sadflkzych różnią tych ulkłądów jiest
ikretaorza p. Ini. B, Wahraria.
to, ż e sawiedlziki 'Układ przy piasiowaniajchi witłaczainych ,praewiidiuije dAa małych -otworów miniieijsze -Luzy, czyili połączenia
*) Odczyt itan bądzis wkrótce zamieszczony w „Przemccne, dla więfcsizych zaś — wiąiks,ze luzy, czyli połączenia
glądzie Teoliniiicznyin",

Grupa uczestników zebrania, zorganizowanego przez SIMP na powitanie przybyłych ze Szwecji przedstawicieli przemysłu.
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słabsze, odwrotni* do uikl, Skody, tatóry zarzuca pewną kkikiamyślność układowi 'Szwedzkienm, twierdząc, nie bez słuszności, że zbyt wielkie wciski przy małych otworach przekraczaiją czasem granicą sprężystości imaiL.erjatu, natomiaist
ztyt wfelikie iluzy przy duiżych otworach powodu')ą inietrwałość połączeń elementów. Uiktad rosyjski maogół mie
odbiega od układu DIN, co można tlomaczyć głównie względami na tory pali-ty.cen>o,-.ga.spO'darc'zej, igdyż przemysł rosyjski jest obecnie bardzo skurczony, a jego odbudowa idzie
po łimjii ścisfoj współpracy z przemyślani aiiamiwlciun, I tu
jednalk są p « m « 'różnice, 'szczególnie w Masach 4 i 5-ej.
Przechodząc następnie do bardziej iszczągólowiego omówienia projektu polskiego, proŁ Mierz«tj«wsikł odczytuj* jeszcze
dodatkowo poprawki do pierwszego proijeiktii polskiego Oktedu paisowań, iktóre w dalszym ciągu mają być omówione.
Poprawki t e isą następujące:
1) Wfclassiitepierwszej przewiduje isię wprowadzenie pasowania lobn.itowego ciasnego o jiaijunniiejszyim Luzie, wzorowanym dokładnie na ipasowamiach iszwaijc&rstóeh,
•2) W Maisie drugiej i trzeciej ipmz-ewiidiujie się .zastąpienie
pasowjń wtłaczanego i mac.no wtłaczanego przez odpowiednie pasowania przyjęte z .układu Skody, z zamianą oznaczeń
symboliczmych P i R przez Q i S.
3) W .klasie trzeciej przyjęcie jafco normalnych pasowań obrotowego luźnego i b. luźnego w ^układzie siakigo
wałika E3—h3 i D3—h3 zamiast E3—h4 i D3—k4, gdyż
wprowadzenie tu walka ft4 pirzeczy zasadzce stałego walka;
ostatnie pasowania mogą znaleźć zresztą nawet 'b. szeroikie zastoisow-anie, ij-a'ko pasowania zwożone.
4) Ogólnie do wszystkich Mas przew.idujjie isią prayjącie
S2^re,gu pasować ijako uprzywćhijowainych, iktórych stosowanie byłoby m:adewszys-tko zalecone, zaś inne pasowania należałaby stosować jedynie w :tym wypadlku, gdy pasowania
uprzywilejowane nie zapewniałyby dobrych wyników.
Jako pasowania uprzywilejowane, należałoby przyjąć:
w Ikl. 1-EJ: suwli-we, lekko wciskane i lekko wtłaczane;
w kt. 2-sj: obrotowe zwykłe, suwliwe, lcikko wciskane
i le-kko wtłaczane;
wkl. 3-ej: cbrctcwe luźne, cbrolawe :iasne, przyl^ow«, wciskane i wtłaczane.
5J Nadto należy zalecrJć 'stosowanie pasowań wiłaozajn.ego i mocno -wtłaczanego w kl. 2-ej i 3-ej, jako pasowania
1-ekkiego skuirozowe.go ii zwykłego.
'Następnie wygłosił .reterat p. Inż. W. M o s z y ń s k i
na temat paisowań zgrubnych. 'Prelegenit omówił w nim krytycznie układ szwedzki w zakresie wyższych flclas p-'sowań i prz-edstawit proijekt nkladiu połsł-deigo w tymże za1
kresie ,
Trzecim -prelegentem -był >p. Inż. W. Ł o z i ń s i k i ; Jtł&ry
prz-edstawił .zebranym szczegółową analizę błędów, mogących powstać przy obróbce .powierzchni innydi niż walcowe. Na .podstawę tej analizy, podfcr-eslał mówca, iż nie
można przenosić bezpośrednio p-sowań z wałków i średnic
na inne pow.i-eirzchnie, ,j oniówił trudności wprowadzenia wkładu 't&lerancyj dłuigościowyoh.
Po wyskiclianiiu tych ireJ.e,raló.w, .rozwiinęła .się ożywloJia dyskusja, w klćrej zabrał głos Mlkaifcrottri* ;p. dyr.
ilallstrom, przedstawiciele Komitetu CzeskosłowaekŁego i
licz-ni uczestnicy .Konfeirenojii.
P. Hallstrom poparł żywo poprawiki, proponowane przez
prcf. •Mi&rzejewskiego i' Inż. Muszyńskiego, a zarazem wyjaśnił, iż. istniejących 'dotąd wyżsizych iklaJS pasowań w układzie
szwedzkim nie należy uważać za normę .oigólmą, kcz za
wskazówkę co do pasowań, nadających się .do zaistosowama
przy wyrobie niektóry::<h ty'Jko przedmiotów, j«(k inp. surowe ikuite części o większych wymiaradh, 'lub do obrótókd takich powie r'.chrii, jak oCwary. tóół dwudzielnych, o twory kluczy i t. d.
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Spawa pasowań wtlaczanyah ibyta też żywo, omawiana,
na Ile porównania układów szwedzkiego i oz-estóeigo,
Pirzemawiaijąc za przyjęciem iu mas w tym iZ«kr«sie rozwiąziainiia czeskiego', p. iM-ciSzyńsiki1 zaanaczyl, 'że bejdzwimy
już 4-tym z kolei narodtem, ktÓTy przyjął takie irozwiąza1
ni-e. P . dyl . Hćillslirom 'podmiósł w odpowiedzi, że pitace d>oświadlozailme proi. Sawina 'W iz.akl, ISIkody -są 'dobrze znane i
b. cenione w Szwecji, jiedwaikż-e sądizi, że mie niaileiży opierać
•się -w łwarzeniu pasowań na dzisiejszym
stanie teohin'(ki
clbrćtliowej w zakresie daldl-idaiiOŚCii wylkonaniia. Techniika ta
idzie iiiftpirzód, iraetody obróbki i ikonstoirkiaja obiralbia^elk M.dicsikonailalją się, ia iraseni z 'teilll iriośnie ii dolkladność. "Proi.
Mierzejewski :zwrócil uwagę, iż ibadaimia pr-ol. Sawina wykazują, że więik'Siz.O'ść błędów ijwi tej 'Samelj' wajgi, wiabec czego, jciżeili 'uwzględnimy iiozfctaid tych błędów w obs:zta'rize dan«ij tdkiranoji, to isię 'dkaiże, że w rzeczywiłsitości poimięd'zy
ipaso.waniianii s z we dzikie mi i czeakiemii mie ibędzie iróżniicy.
Przedslawiiciel .Ko.raijtetn Norm. 'Cz«s!koisl'Owac!kieigo p,
Inż. J u l i e z opisał zalety układu Skoidy i zwirócił uwagę na doniojlbść współpracy wytwórni pofekiiich z iczesibiemi',
zwłaszcza w d'Z'teidziir.ie przemysłu woijennego. Myśl te
byk przez 'zebranych \z wielkiem lrznanieiin,
gi przedstawiiicieil Koimitehi Czeiskosłowaokiego p. Inż.
T y ik w a zwrócił uwagę na łatwość pirzejśoki od DltN do Ułckidu ii'zesikieigo, .p. In.ż. Masayńsiki podnió-sl w 'odipowiedzi
— jako ceclię ujeminą ukłaidiu iczcslkŁelgo — oparcie go na
syst. stałego otworu, zaś p. Hallstrom wyjaśnił, że
nd O IN do mikladu iszwedzlkieigo jest imniej więcej ta'k
1
łaitwe , ja'k i -do ukl, Skody, Dyskuislj^ai w końcu wykazała
jednoanyśliiość ogółu 'Zebranych, że ipiroponowany ulklad pasowań, w a z z poprawkami, powiaiiem być miiaztwlocziniie pTzy'jęly. Ze wziględu na isikład 'osobowy :zebiraii"iia, wmiosek ten
się niezwykle cennym dowodem dla Komisji nomroaj, że je'j pTojelkit nie sp o tik a się ze isprzeciweni.
Miinochodem pioiruszył p. dyr. Ryte! isp.rLJwc znakowania
I?ai9owań, (wi6llcaziu.jąo -zalety ,syste;iJiu cylro'weg'0, pr;zyjęitego
w fab;r. , .Pairoiwóz" w WaTszawie, w myśl proijetlotu inż. Zieliństótgo. Sprawę tę, ijalk i o'stiiteczną redakoję uchwał i
piopiraweik, przekazano ściśiejszej 'koimós.ji pasowań.
(
Na zakończemie pirzemówił mijir. S, G. in ż. K. Jadkowski, [który wyraził radość z powodu poimy sinego <wymthku obrad i pcidniósl doniosłość piracy SIMlP. Stowarzyszenie to
wskazywał .p. Jaclkowski aa wzór id'la innych ina'S7.ych Of(JJHD izacyij

iKońccwe
yg
g
g c z n ,
w kniemhi 'repire.zeintowanych iprzez nich .Komitetów -Nonnaliziicyijinyoh, od.powiedzial zaś im pipftl, MietrmjewaM', wyrażając gościom .zagranicznym serdeczną wdiziętózno^ć za żywy
udział iw naszych pracach.

V-ty MIĘDZYNARODOWY KONGRES
CHŁODNICZY W RZYMIE, 1928 R.
Ogólne zebranie organizacji „Institut International
du Froid", do którego należy również i Polska, jako państwo, na swem posiedzeniu w dniu 19 czerwca 1927 r. postanowiło skorzystać z zaproszenia rządu włoskiego i urządzić V Kongres chłodniczy w kwietniu 1928 r. w Rzymie.
Kongres ten został zorganizowany przez ,.Institut International du Froid" wspólnie z połączonemi: Włoskiem Towaipzystw.em Chłodniczem i Związkiem Przemysłowców Chłodniczych, firzyczerii król włoski objął protektorat nad Kongresem.
'•..••'...
W związku z rolą, jaką gra dziś chłodnictwo w życiu
gospodarczein krajów i w zagadnieniu zaopatrzenia w żywność większych skupień ludności, znaczenie Kongresu pod
względem technicznym, naukowym, gospodarczym i, społecznym jest bardzo duże.
Z Kongresem połączona będzie wystawa chłodnicza
w Turynie, jako część ogólnej wystawy chemicznej, poświęcona nowym pracom, i pomysłom w tej dziedzinie.
..•• (Qfłgc\(hhzy na str. 44).
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK.

w WRRSZAWIE.

KONTO P. K. O. 128.

POSIEDZENIE TECHNICZNE.^

KOMUNIKATY KÓŁ I WYDZIAŁÓW.

W piątek, dnia 9 b. m. o godz. 8-ej wieczorem
w wielkiej sali Stowarzyszenia Techników Polskich
w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5, odbędzie się
posiedzenie techniczne, na którem inż. Bohdan Nagórski wygłosi odczyt p. t. „Urządzenia portowe
w Gdańska".

KOMUNIKAT RADY.
Rada Stowarzyszenia Techników Polskich
w Warszawie zawiadamia, że w dniu 23 marca r. b.
o godz. 8-ej wiecz., w Wielkiej Sali gmachu odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 1927.
Porządek obrad podany będzie w następnym N-rze,

DZIAŁ

Wydział Dróg Lądowych i Wodnych zbierze
się w czwartek, dnia 8-go b. m. o godz. 7-ej wiecz.
w sali Nr. IV.
Koło Melioracyjne zawiadamia, że najbliższe
posiedzenie odbędzie się w piątek, dnia 9 b. m. o godzinie 6-ej po południu w s a li Nr. IV. j
Związek Filistrów „Wisła" zbierze się w sobotę, dnia 10 b. m. o godz. 8-ej wiecz. w sali Nr. IV.
Koło Techników Lotniczych zawiadamia, że
we wtorek, dnia 13 b. m., o godz. 8-ej wiecz., w sali
Nr. V odbędzie się posiedzenie, na którem inż. Filłpowski wygłosi odczyt p. t. „Zadania i prace Międzynarodowej Komisji Lotniczej (C. I. N. A.).

I N F O R M A C Y J N Y .

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 (Czacgo 3/5), a nie do Administracji „Przeglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsy lanie znaczków pocztowych ma odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCE;
42—Technika budowlanego, przynajmniej ze średniem wykształceniem w zakresie budownictwa architektonicznego oraz z kilkuletnią praktyką;—poszukuje Wydział
Techniczny Magistratu m. Kielc.
44—Technicznego 'asystenta poszukuje dyrekcja fabryki
porcelany. Kandydat musi być młody, energiczny, posiadać wyższe lub średnie wykształcenie w dziedzinie
ceramiki z praktyką w fabrykach porcelany technicznej lub stotowei.
46—Inżyniera-Akwizytora z działu maszynowego z długoletnią praktyką i znajomością rynku polskiego poszukuje znana zagraniczna fabryka maszyn, b) taż firma
poszukuje inżyniera-akwizytora z działu hutniczego.
48—Inżyniera-Mechanika lub technologa poszukuje M, W.
• [ R. i O, P. do Państwowej Szk. Techn. Konieczna praktyka w dziedzinie mechanicznej obróbki drzewa (tartak
i obrabiarki drzewa).
50—Inżyniera samodzielnego z dłuższą praktyką w dziale
silników spalinowych i ze znajomością języka niemieckiego — poszukuje spółka.
52—Inżynier-Konstruktor, obeznany z nowoczesnemi metodami produkcji, normalizacją i przyrządami potrzebny
do fabryki obrabiarek.
54—Inżynier lub Technik akwizytor potrzebny natychmiast
do fabryki maszyn.

P r z e d p ł a t ę kwartalną
: łO zł.
przyjmuje Administracja t Pocztowa Kasa Oszczędności
na konto J>« 515.

56—Inżyniera-Elektryka ze znajomością języków obcych
i zamiłowaniem do pracy laboratoryjnej i nad przepisami poszukiwany drogą konkursu przez Główny Urząd
Miar.
58—Inżyniera-Mechanika z gruntowną znajomością języka
niemieckiego poszukuje przedstawicielstwo.
60—a) Kalkulant do kalkulacji warsztatowej wstępnej z wykształceniem zawodowem, b) dwaj Technicy-Mechanicy
lub Elektrycy do biura technicznego, obznajmieni z konstrukcją przyrządów na roboty masowe — poszukiwani
do fabryki maszyn elektrycznych.
62—Kilka posad Inżynierów-Drogowych i lnżynierów-Mierniczych wakuje w Dyrekcji Koi. Państw, w Krakowie.
Warunki: nieprzekroczony wiek lat 35, obywatelstwo
polskie, dyplom politechniki krajowej względnie nostryfikowany.
POSZUKUJĄ PRACY:
11—Chemik Dr., lat 38, były wieloletni asystent Uniwersytetu i kierownik zakładów przemysłowych w kraju
i zagranicą. Energiczny, rzutki, z inicjatywą poszukuje
odpowiedniego stanowiska.
13—Inżynier, rutynowany budowniczy z kilkunastoletnią
praktyką na kierowniczych stanowiskach poszukuje posady lub opracowania i prowadzenia większej budowy.
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Biuro Redakcji 1 Administracji i Warszawa, ul. Czackiego Nr. 3 (Gmach S t o w a r z y s z e n i a T e c h n i k ó w ) . Telefonu Nr. 67-04,
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Wejście do Redakcji i do działu prenumerat Administracji, przez sień główną budynku; wejście do działu ogłoszeń — z bramy J4 3.
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Przewidziane są, między innemi, następujące referaty:
WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
Inż, H. Coblyn. 'Paryż, Konsitaufcoja wykresu en!tiroipiijmie,go>,
Próby produkcji wodoru w Gazowni Łódzkiej.
Imż, G. Bullo Zagadnienia •teohn.irati.e w przemyśle chłodW styczniu ir. b, .rozpoczęło w Gazowni łództóej dto—
nic zym.
świadczenia nad oitrzymywainiem czystego wodoru z gazu
M. Bror i G. Dahlberg. Otulanie pomieszczeń mieszkalnych.
wodnego. Próby 'te przeiprowadiza nowopiowsłała Piańsłwowa
Mitsubishi. Doświadczenia ze sprężarkami w chłodnictwie.
Fabiryika Zwiiiąizików Azotowych w Tamowi*, która wydeleH. Benard. Oznaczanie spółczynnika przenikania ciepła
gowała w tym celu do Łodizi 4 cheimików. iPraicc ptotrwają
przez ścianki wagonu drogą elektryczną,
Ola doświadczeń
prawdopodobnie akoło 3—4 miesięcy.
M. Duffieux. Pomiary przewodności.
"wzniesiony będzie na tereinie iga,Z'OWni isipecijialny budynek
H. Stone, Współczesne metody otulania.
.prowizoryczny oraz pirz€proiwadz'oay .rairociąg długości 380 m.
C, R. Lyle. Dawne i współczesne materjały na otuliny w
:
Ilość gazu wodnego, ziużywamiego idzi.enni e d:o 'tyoh doświadStanach Zjednoczonych A. P.
3
czeń,
wynosić
będzw
ok.
2,500
m
.
F. G. Heckłer et J . Wood. Przegląd metod badania przenikania ciepła przez otuliny i materjały budowlane,
Próby te iprzep.roiwaidza 'się w Gazowni ló dzikiej z tego
M. S, van Dusen i J. L. Fink. Przenikanie ciepła przez opowodu, że jest ona wyposażona w urządziewie ido proidukcijii
tuliny,
gazu -wodinieigo ma więiksizą slsailę oraz w oddzielmy zbiarnilk
J, H, Amberjs. Zmiana kształtów wskutek strat cieplnych.
dlłfl gazu wodnego.
A. Watzinger. Przewodność otulin, używanych w chłodTramwaje warszawskie,
nictwie.
O
rozwoju
tramwajów
miejskich w Warszawie świadKriiger. Własności cieplne różnorakich materjałów konczy fakt, że w r. 1924 przewieziono 165 912 233 pasażerów,
strukcyjnych na ściany domów.
w r. 1925 — 220 511296, w r. 1926 — 186 603 461 i w r.
M. T. Zarotschenzeff, Chłodzenie lodem i solą w przemy1927 — 218 000 000.
śle spożywczym.
• Wozokilometrów wykonano w roku 1925 — 24 647 000,
A, Hawkins, Badania naukowe nad przechowywaniem owow 1926 r, — 25 315 550, w r, 1927 — 29 187 203.
ców i jarzyn,
Długość torów wynosiła w r, 1924 — 139 kilometrów,
Biuro gospodarki rolnej i leśnej w Japonji, Chłodnictwo w
w r. 1925 — 165, w r. 1926 — 166, w r, 1927 — 170 (w r.
przemyśle jedwabniczym.
1918 — 110 kilometrów).
J. E. Bowen. Chłodnictwo w mleczarstwie St. Z. A. P.
Wagonów osobowych motorowych i przyczepnych
F. Pick. Rozwój w Ameryce transportów sztucznie chłotramwaje, warszawskie liczyły w r, 1924 — 385, w r. 1925
dzonych.
J, H. Bracken. Amerykański wagon chłodniczy w 1927 r, 429, w r. 1926 — 553 i w r. 1927 — tyleż.
S. A. I. Mansted, Chłodzarki o tłokach obrotowych na*
Pożyczka amerykańska.
okrętach.
[Pisana
iłódzikie
podają
wiadioniość o uzyskaniu .praez .ZjedZ. Elger. Urządzenia chłodnicze w Czechosłowacji.
ffKjczoine Zakłady iPrz«mysłu' B-aw-etoia.nego Sehealblera i
A. Arras i M. T. Zarotschenzeff. Przemysł chłodniczy w
Grobmama pożyczlki w wysolkiośici 5 tnilj, 'dolaorów ma irydku
krajach bałtyckich.
ametrykańslkim. W imyśl ioisiąjgmięitc,gp iporoziuraiieinia firma wyKongres trwać będzie od 9 do 21 kwietnia, przyczem
pujsizoza obecnie obligacje ma połowę tej suimy i stawać się
w tym okresie czasu zwiedzone zostaną różne zakłady
ibędizAe o wiprowadKemie tyoh 'oibliigaicyj na gkltdę (wairisizaiwiską,,
chłodnicze i fabryki urządzeń chłodniczych. Językiem urzę.poczeim doipkr.o uczymion-a będzie ipróba wiprowadziania tyoh
dowym obrad jest język francuski i włoski, dopuszczone
oWigacyj na ,gietdę amerylloańsiką. Jeżeli papiery .te znajdą
będą jednak: angielski, hiszpański i niemiecki.
w Ameryce zbyt, wypuszczona będzk d'ruga połowa oŁMgacyij.

STOWARZYSZENIA TECHNICZNE.
DB. 24 mb. m. odbył aiię w wietlkielj sali Stowanzysizeiniia
Techników w Warszawie odiozyt p . O, K a 1 S'St<r 6 m'a,
dyir. znanej fabryki olbrabiarelk w KopSnig, 'który przybył
ze Szw«cji ma zaproszenie SIMlP,, icefeni 'Wzięcia udziału
w Konferencja w sprawi-e •poilskiego ułeładu pasować.
W krótkim wstępie, wygłoszonym przez p, Hallstrom'a
w języku szwedzkim, a przełłómaczonym następnie przez
lektora jęz. szwedzkiego Uniwersytetu
Warszawskiego,
wypowiedział mówca zadowolenie z możności przedstawienia inżynierom polskim
szwedzkiego układu pasowań.
Następnie prelegent podał
rys historyczny rozwoju zagadnienia pasowań i omówił
szczegółowo podstawy, na jakich oparty jest układ szwedzki, przytaczając porównanie
go z niemieckim, szwajcarskim i czeskim. Wspomniał
dalej o doświadczeniach warsztatowych, które posłużyły za
podstawę do wyboru zasady
zależności luzu od średnicy
Dvr. Inż. Omar Hallstróm.
przy różnych rodzajach pasowań.
W idalszym ciąig.u omówił iptfeleigemit interesaiiją.ae aagadii stiafej zamii-ennoiśoi, jialko poidistawy do wyboffiu wdzaijiu
paisowamiia, poruszył Ikwestję stosowaiLności' aróżaych. klas pas-owań w r.oizim, 'dziedzinach ifabryikaojiii, -wiresizcie ikwesitiję paOdczyt, wygłoszony -w ij.ęiz.ylkiu.fliietniecikiiltri,żositał
sjzczony w iprzefcładzile poilisłkkd.fl>rfce£p, Imi, J, BuahŁodtiza,
Sł'ucbacz.e odczytu;
li
łj
l
dil
preiegertta żywemd
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