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Czeskoslowacki przemysl lotniczy.
(Wladomoscl zebrane podczas llI-ej Wystawy Lotniczej w Pradze, 1924 r.).
Napisal Z. Zycb-Plotlowski, ppJk.

1.

Uwagi ogolne.

otrzeby lotnictwa czeskiego zaspakajanes,! przez trzy fabryki platowcow: "Aero", "Avia" i "Vojenska Tovarna
na Letadla", oraz trzy fabryki produkujqce silniki:
"Skoda", "Breitfeld a Danek" i "Walter"; procz tego
.
istniej'! fabryki wyrabiaj,!ce przedmioty znajduj'lce zastosowanie w lotnidwie jak: swiece, pt6tno, cellony, dychty i t. p.
Fabryki platowcow nie zajmuj'l si~ narazie hudow'l
metalowych samolotow, choe "Avia" zakupila jut sarno lot
Devoiti ne typ 0.1, j ako model, z ktorego ewentual nie moze

P
.

Rys. 1.

Potrzeba tych laboratorj6w daje si~ jednak odczuwae,
gdyzwybudowanie Instytutu badal1 iotniczych przewidziane
juz jest w budiecie tegorocznym, a budowa w najbliszym
czasie rna bye rozpoczt:ta.
.
.
. Naprawy zar6wno platowcow, jak i silnikow wojsko·
wych dokonywane Sq nietylko w portach pulkowych, lecz
r6wniez oddawane S,! do wykonania fabrykom prywatnym
Tak np. Avia wyreperowala kolo 40 Spadow, a Breitfeld
i Danek naprawia caly szereg najrozmaitszych silnikow
(Mercedes 100 KM, Hiero 220, Hispano·Suiza 180-300,
Renault 300, Maybach 260:i inne). Wszystkie fabryki platow-

Samolot fabryki Aero A - 12.

korzystae, 0 ile produkcja tego typu zostanie postanowion'l'
Wszystkie trzyfabryki wyrabiajq wlasne typy samolotow zaopatrzone w silniki niemieckie lub krajowej produkcji. Piatowce czeskie budowane Sq z drzewa i stali, z zupelnem wyhtczeniemduraluminjum, a to ze wzgl~du na brak produkcji
glinu (aluminjum) w kraju. Pomimo stworzenia calego szeregu wlasnych .typJwsamolotow, Czechy dotychczas nie posiadaj'l wlasnego laboratorjum aerodynamicznego. korzystaj'l
natomiast z prac laboratorjum Eiffla i Getyngenskiego. Podobnie dotychczas lotnictwo czeskie nie posiada wlasnego
laboratorjum wytrzymalosciowego. Proby materjalow robione s,! w laboratorjach fabrycznych oraz w laboratorjach Politechniki iogolnem laboratorjum wojskowem.

cow i silnik6w znajduj'l si~ pod techniczn,! kontrolq woj skowq.
2.

Fa bryka HAe roU w P radze.
(Istniejqca od 1919).

Fabryka zatrudnia oko1o 460 robotnikow, moze wypuszczae okolo 250 samolot6w focznie; wlasnego lotniska nie
posiada, korzysta z lotniska wojskowego w Kbeli, na ktorem
posiada swoje wlasne han gary, a od . kt6rego jest odlegl,!
o 3 - 4 kilometry. Fabryka ta produkowala pocz'ltkowo
Brandenburgi, tak zwane A 15 (z silnikiem Hiero 220 KM).
W roku ubieglym dostatczyla serj~ samolotow mysliwskich
A·18 (z silnikiem B. M. W. 185 KM), serj~ samolotow do
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przewoienia poczty na Iinji rz~dowej Praga - BratislavaKosice (Brandenburgi) oraz kilka "limousines" A-I0 (z silnikiem Maybach 260 KM), 5·cio osobowych. Ostatnio fabryka
opracowala nowy typ samolotu wywiadowczego A-12
(z silnikiem Maybach 260 KM), kt6ry zostal przyj~ty
w armji, i fabryka zaj~ta jest obecnie wyrobem calej serji
tych maszyn. Pozatem przed satnq wystawa, zostal zbudowany przez firm~ "Aero" wielki samolot A- 24, maja,cy stuiyc
do bombardowania nocnego (dwa silniki Maybach 260 KM).
Samolot ten jeszcze nie lata1.
Konstruktorem firmy jest p. into A. Husnik. Pilotoblatuja,cy p. Nowak.
. . Fabryka posiada rowniez dzial wyrobu smigiel: Wyrob
ten odbywasi~ r~cznie. Drzewem stosowanem w tym celu jest
jesion i brzost na przek1adk~. Chlodnice zbliione do Lamblin'a
wyrabia fabryka sarna. Podobniei niekt6re z przyrz qd6w, jak
np. zegary benzynowe, manometry i 1. p.

dw6jne sterowanie. Lotki uruchomiane sa, ni~zaleinie je.dna
od drugiej (bez posrednictwa linki). Platowlec ten poslada
jednak nieco zamaly sp6lczynnik bezpieczenstwa, gdyi 61/ a
dla skrzydel i 71/ 9 dla kadluba.
Samolot byl wystawiony - obecnie fabryka buduje go
seryjnie.
A-i8 z silnikiem 13. M. W. -- 185 KM lub Walter
220 KM mysliwski dwuplat. Obciqienit uiyteczl1e 150 kg.
Szybkosc 220 /cm/godz.
Czas wzbijania si~
1000 m - l'
na wysokosc:
3000 " - 4'40" pulap 9000 m
(czasy najmniejsze
5000 " -- 10'
.
7000 " - 18'55"
uzyska ne)
Gwarantowany czas wzbijania si~ l1a 3000 m jest 5'13".
powierzchnia nosna kolo 151122. Na samolocie tym p. Nowak uzyskal czeski rekord wysokosci, mianowicie 91~0 m.
Samolot podobno bardzo zwrotny 1 posluszny. Kad1ub posiada szkielet spawany
z rur stalowych, skrzydla maj~ szkielet drewniany; zar6wno kadlub jak skrzyd1a obci'lgni~te S'l pl6tnem. Uzbrojenie samolotu stanowia, 2 karabiny maszynowe Vickers'a.
strzelajqce przez smig1o. Samolot tego typu
byl wystawiony.
A--i8b z silnikiem B.M.W. 185 KM.
Samolot r6iniqcy si~ od A ·- iS wielkosci q
powierzchni nosnej. Zbudowany specjalnie
dla zawod6wo t1agrod~ Prezydenta Republild
Czesko - Slowackiej. Posiada powierzehni~
nosnq 9.6m 2 • Zdobyl on nagrod~ Massaryka
robicle 230 lcm/godz. na przestrzeni 200 krn.
Najwi~ksza szybkosc, jakq moie ten samolot
rozwinqc na niewielkiej przestrzeni, wynosi 235 krn/godz. Platowiee ten by1 rowniez wystawiony.
A - 20 z silnikiem Hispano - Suiza
180 KM, lub 220 KM podobny do A-1S.
Dwuplat, mySliwski. Posiada szyblwsc
225 km/godz., wzbija si~ na 3000 m w przecia,gu 6'[5" . Seryjnie nie budowany. Wystawiony byl probny egzemplarz.
A-24 z dwoma silnikami Maybach
260 KM. Dwup}at do bombardowania nocnego. Obcia,ienie calkowite- 1600 lcg, w tern
700 kg. bomb. Zewn~trznie z ksztaltu przypomina Goth~, Pr6cz pilota i obserwatora, umieszczonyeh
w przedniej cz~sci kadluba, z tylu przewidziane jest miejsce
dla strzelca. Kadlub, jak we wszystkich bojowych platowcaeh
"Aero", zbudowany z rur stalowych. Skrzydla 0 szkielecie
drewnianym kryte p16tnem.
Kadlub daje si~ 1atwo rozdzielic na dwie cz~sci dla
ulatwienia ·transportu. Rozpi~tosc samolotu 22 m, dlugosc
12 m, wysokosc 4 m. Samolot ten jeszcze nie latal, byl wysta wiony na wystawie, rna wkr6tce po jej zamkni~ciu odbyc
pr6by lotu .
A-lt5 (Brandenburg) z silnikiem Hiero 220 KM, dwuplat do bombardQwania (typ przestarza1y). Waga samolotu
w lode 1351 leg; obcia,ienie ealkowite 447 leg, Szybkosc
maximum -169 lcm/godz., norma Ina 130 7cm/godz.
Czas wzbijania si~ na wysokosc 1000 m wynosi 5'12".

i
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2.

Samalot A1!ia B. H. -12.

A - 10 (z Maybachem 260 KM). "Limousine" normalnie zabiera 5 pasazer6w procz pilota. Calkowjte obciqzenie
wynosi 750 leg. Zapas paliwa na 4 godziny lotu. Szybkosc
140 lrrn/godz. Czas wzbijania si~ na 2000 m wynosi 17 mi·
nut. Pulap praktyczny z 500 leg obciqzenia uiytecznego wynosi 5284 m. Platowiec jest dwu'platem calkowicie zbudowanym z drzewa. Lata na rZqdowej linji Praga - Bratis!ava. Wystawiony nie by!.
.
Samolot ten odbyl jUi przeloty: Praga - G6teborg
i z powrotem, Praga-Mostai i z powrotem, dalej lot z 17
pasaierami procz pilota, oraz 5.cio godzinny lot z 7 pasaierami pr6cz pilota.
.
A -12 (z Maybachem 260 KM). Jest to samolot. wywiadowczy, dwuplat(rys. 1). Obciqieriie uiyteczne 327 ltg. Szyb·
kosc 194 km/godz.
Czas wzbijania si~ na 1000 m - 2'
/
"
"
" " 3000 n - 9 55"1
pulap 7000 m.
})
"
/}" 5000 n - 22' 30 '
Zapas zabiera paliwa na 3 1/ 2 godziny lotu. Platowiec ten
posiada po jednej parze stojak6w z kaidej strony kad1uba
Kadlub jest wykonany z rUr stalowych polqczonych zapomOCq
spawania, pokryty p16tnem. Szkielet skrzydel drewniany. Na
diwigary jest uiywany s p r u c e i dychta olszowa. Chlodnice
wlasnej konstrukcji wzorowane na Lamblin'ie. Uzbrojenie: kulonliot Vickersa dla pilota i para Levis'6w dla obserwatora. Samolot zaopatrzony w a parat fotograficzny, radjo, rakiety sygna·
Iizacyjne, spadochrony dla pilota i obserwatora, gasnic~ i busoIe. Platowiec zr6wnowaiony bardzo dobrze, posluszny i zwrotny, planuje dobrze, la,duje z szybkosciq niewielkq. Ster wysokosci odci~zony, tak sarno lotki. Kaidy aparat posiada poI

l

Fabryka "Avia" Milos Bondy aspol., Praha'
Istnieje od 1919 r., zatrudnia oko1o 300 robotnik6w.
Pracz produkcji platowc6w nowych wlasnych typow, fabryka
zajmowala si~ r6wniei reperacjq. Tak np. niedawno ukonezy1a napraw~ 40 Spad6w; nowych samolotaw mia1a dotychezas wypusdc 50 sztuk. Konstruktorami w fabryce Sq pp. Benes i Hajn, ktorzy od roku 1919 opracowali jui 19 typ6w samolot6w. Z typ6wtych uiywanewarmji czeskiej Sq B. H. - 3
(jednop1at z silnikiem B. M W. 185 KM), oraz zam6wione sa,
B. H. - 17 (dwup1at z silnikiem Hispano -Suiza 300 KM),
oba mysliwskie. Samoloty "Avia" budowane Sq calkowicie
z dtzewa krajowego, zamiast "spruce" stosowany jest "swierk
g6rski" w przeciwienstwie do dwu 'pozostalych fabryk czeskich, kt6re na dzwigary stosujq amerykanski "spruce".
Konstrukcja zar6wno kadluba, jak skrzydel drewniana. Kadlub
3.
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obijany dycht~; ~krz'y~la W. swej przedniej cz~sci . ai po diwig;ar tylny - ro;vmez oblte .dy~h!~, dzi~k! czemu staj~
Sl~ zbyteczneml rozpory 1 sCI~gna ml~dzydiwigarowe
w~wn~tr; skrzydta. Ponadto skrzydla s~ catkowicie obci~g.
nt~te plotnem.
.. Fa?ryka wykonuje spawane zbiorniki z blachy alumlnJoweJ.
. B H - 3 z silnikiem B. M. W. 185 KM (Iub Walter.
220 KM), mY5liwski jednoplat. Skrzydla przymocowaneu dotu
kadlu~a,. zastrzaly usztywniajqce umocowania-do gornych
P?dluzmc . kadtuba. Powierzchnia n05na 16 m 2 , waga calkowlta w locle 10·~4 leg. Obciqienie uiyteczne 247 leg.
Szybk05e na wysokosci 4000 m - 240 km/godz.
Czas wzbijania si~ na: 1000" l' 50 '1 }
Pulap
" " 3000" - 6'
rzeczywisty
"
"
,
"
"n
5000" - 10' 30"
8000 m.
Zapas p~liwa na 21/2 godziny; uzbrojenie: 2 k,uabiny
mas~ynowe Vl~kers'a, 1000 naboi do nich; pistolet sygnali·
zacYJny, 10 ralnet do niego.
.B. H. -:-5 z silnikiem Anzani 70 KM. Jednoptat sportowy,
d~uSledze11l0~y. Zdobywca nagrody "Coup du Roi" w BelgJI w roku ubleglym 11a konkursie samolotow sportowych
w BruIcseli.
Drog~ z Pragi do Brukseli i· z powrotem przebyl l~tem
pilot Zdenko Lhota. Kadlub i szkielet skrzydet zbudowane
s~ z drzewa. Szybkosc 155 lcm/godz., czas wzbijania si~ na
2000 m-12 minut. Waga w locie 675 leg. Powierzchnia nos·
na 14 m 2•
B. H. - 9; B. H . ..-- 10; B. H. - 11; B. R. - 12 w~zystIc~e z silnikiem ~alter 70 KM s~ wtasciwie tylko odmlana~1 B. H. -~. WI~C B. R. - 9 dwumiejscowy, szkolny, poslada podw6jne stery, przyczem instruktor rna moi·
nose wylqczenia w kaidej chwili sterow ucznia. Spotczyn·
nik bezpieczenstwa 10.
B. H. -- 10 jednomiejscowy, dla szkolenia si~ w robie·
niu akrobacji, posiada nieco mniejsz~ powierzchni~ nosnq
(10 m2 zamiast 14). B. H. - 11 i B. H. -12 oba dwumiejscowe, r6ini~ si~ tylko szczeg6lami, jako to sposobem sktadania
skrzydet do transportu, pojemnosci~ zbiornik6w i 1. p. Kosztu·
j~ okolo 120 000 kor. cz. za sztuk~. Na samolocie B. H. - 11
przerobionym w ten spos6b, ie zamiast pasaiera umieszczo·
no w nim dodatkowy zbiornik, przelecial Zd. Lhota 1200 ltm
bez l~dowania, unoszqc si~ w powietrzu 9s/ 4 godz.
B. H. -7a z silnikiem Hispano-Suiza 300 KM jednoplatparasol mysliwski, opracowany przez firm~ lecz nie wprowa
dzony dotychczas w armji. Ci<:iar w locie 1133 leg; po
wierzchnia nosna 18m2 • Obciqienie calkowite 310 leg. Zapas
paliwa na 2godziny lotu. Szybkose 240 lcm/godz. Czas
.
wzbijania si~ na 5000 m - 13 minut.
B. H. -17zsilnikiem Hispano Suiza 300 KM. Dwuplat
z jednym stojakiem z kaidej strony - zamowiony dla armji.
Ci~iar w locie 1125 leg. Powierzchni nosna 21m2. Obciqie
nie calkowite 310 leg. Zapas paliwa na 2 godziny 10tu. Szybkose 240 7cm/godz. Czas wzbijania si~ na 5000 m - 14 minut.
Firma specjalnie zajmuje si~ budow'l jednoplat6w. Sarno lot
B. H. - 17 wyjqtkowo, na wyraine zyczenie wladz, zbudowany jest jako dwuplat, jednak firma, chcqc dowiese, ie budowane przez niq jednoptaty s~ lepsze od dwuplatow, zbudowala na wlasne ryzyko nast~pny typ B. H. - 19 .
B. H. - 19 zsilnikiem Hispano- Suiza, jednoplat mysliwski ze· skrzydlem umieszczonem pod kadlubem. Proba statyczna przeprowadzona na samej wystawie wykaz,ala spolczyn·
nik bezpieczenstwa powyiej 17. Wyrnagany spolczynnik bez·
pieczenstwa wynosi tylko 13. Waga w lode 1150 leg; obci~ie
nie calkowite 367 leg, zapas paliwa na 21/2 godziny lotu. Po·
wierzchnia n05na 18m2• Szybkose 250 lcm/godz. Czas wzbi·
jania si~ na 5000 m-15 minut. Samolot ten jeszcze nie lata1.
B. H. -16 z silnikiem Vaslin 16 KM (lub Blackbourn
700 emS); Jednoplat, jednomiejscowy sportowy. Wag a samolotu w locie 215 leg. Obci~ienie calkowite 90 leg. Zapas pali"
wa na 3 - 4 godzin lotu. Szybkose 1201em/godz. Czas wzbijania si~ na 1000 m -10 minut. Samalot ten jeszcze nie latal, - rna kosztowae 70 - 80.000 kor. cz.
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4.

Vojenska Tovarna na Letadla,
Praha - Kbely.
Wojskowa fabryka samolotoww Kbely ulegla w roku 1921
poiarowi; pozostalo zaledwie kilka barakow drewnianych. Nowa fabryka buduje si~ nieco dalej od lotniska wojskowego,
kolo wsi Letnany. Cz~sciowo fabryka ta jest jUi w ruchu
(stolarnia: wyrob smigiel i skrzydel). Pracuje tu kolo 300 robotnikow. W budowie znajduje si~ w tej chwili 3 pomieszczenia: 50 X 50 m; 20X40 ?n.; 50X 50 m Budynki wszystkie
murowane, stroDY ielazobetonowe. Obok rna bye budowany Instytut badan lotniczych. Wojskowa fabryka posiada
swego konstruktora, p. smolika, kt6ry .opracowal jUi caly sze·
reg typ6w samolotow, z nich uiywane w armji s~: 8. 1 i S. 2,
a zamowion'l jest serja S. 6 z Maybachem 160 K.M, b~d~ca
obecnie w wykonaniu.
. . Fabryka stosuje do wyrobu smigiel wyl~cznie jesion
1 brzost, do wyrobu diwigarow uiywa "spruce". Chlodnice
wyrabia fabryka wlasne typu IIKratina". Fabryka zakupila teren na wlasne lotnisko.
S. 1 z silnikiem Hiero 220 KM, dwuplat wywiadowczy .
Plat gorny i dolny pol~czone S'l zastrzalami jaku S. V. A., tylko drewnianemi. Wykonany caly z drzewa. Waga w locie
1366 leg: Calowite obci'lzenie 495 leg. Szybkose 180 llm/godz.
Czas wzbijania sj~ na 1000 m 3'35(1. Typ ten, wi~cej nie wyrabiany, uiywany jest jeszcze weskadrach.
S 2 z silnildem Maybach 260 KM nie r6ini si~ wiele
od S 1. Typ ten, rowniei jui nie wyrabiany, jest jesz.
cze w uiyciu w eskadrach, w najwi~kszei ze wszystkich typow
ilosci (kolo 70 sztuk). Szybkosc 190 7cmJgodz. Pulap 6500 m.
S.4 z silnikiem Hispano Suiza 220 KM, dwuplat mysliwski. Waga w locie 992 leg. Obci~zenie calkowite 3.55 leg.
Szybkose 215 7cm/godz. Czas wzbijania si~ na 1000m - 2
minuty. Zostal wprowadzony do uzbrojenia armji, lecz z silo
nikiem B. M . W. 185 KM lub Walter 220 KM. Pulap 7000 m.
S. 6. z silnikiem Maybach 260 KM. D wuplatdo bombardowania dziennego, budowany obecnie w wojskowej fabry-

Rys. 3. Samolot A.uia B. Ti. - 12 ze zlootonemi platami.

ce seryjnie. Kadtub spawany z rur stalowych,'szkielet skrzydla drewniany, wszystko obci'lgni~te plotnem.' Po jednej pa·
rze stojakow z kaidej . strony kadluba. Samolot ten z obciqieniem 500 leg wzbit si~ na wysokosc 6148 In, ustalajqc reo
kord czeski.
S. 7 z silnikiem Hispano-Suiza 300 KM. Dwuplat mysliwski. Szybkose 235 lem/godz. Czas wzbijania si~ na 1000 m
- 1'45/'
Posiada chlodnic~ w ksztalcie .pierscienia umieszczonq
tui za kolpakiem smigla w przedniej cz~sci kadluba.
.
W eskadrach nie spotykany.
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S. 8. z silnikiem Napier "Lion" 450 KM, jednoplat z zastrzalami pod skrzydlem. Konkursowy rna miec podobno
szybkosc 340 krnjgodz. Potamany przy probnym locie, nie
m6g1 wziqe udzialu w locie 0 nagrod~ Massaryka.
Fabryka wyrabia r6wniez wodnoslizgowce trzech typ6w:
S ~ I z silnikiem "Jap" 8 K M- na 2 osobYi zanu·
rzenie 8 - 10 em, szybkose 28 - 34 Jcmlgodz., cena 14000
kof. cz.
/J. - II z silnikiem Jap 8 KM -- na 2 osobYi zanurze. nie 8 - 10 em. Szybkosc 20 - 25 km. Cena 15500 kor. cz.
,,(;. III z silnileiem "Jap" 20 KM lub Walter 25 KM, na 6
osob; zanurzenie 12 - 14 em. Szybkosc '.W - 25 7cmlgoctz.
Cena 0 kolo 17 000 kor. cz.
4. Skodovy Zawody - Pilzno.
Fabryka wyrabia si1nikilotnicze Hispano Suiza 300 KM.
Podobno zam6wienie wynosi 400 szt. silnik6w; cz~sc
tych silnik6w miala zamowie Litwa. Zrobionych jUi jest 0 ko10 140sztuk.
Fabryka Skody zatrudniala w czasie wojny kolo 40,000
pracownikow, dzis pracuje tam kolo 91/ 2 tysi~cy ludzi. Wiele maszyn stoi bezczynnie. FabJyka wyrabia lokomotywy,
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wagony, auta pancerne (typ. P. A. 2, uzbrojone w 4. kar. rnasz,
waga kolo 7 t, na oponach pneumatycznych; wszystkie 4 kola
nap~dzanej silnik wlasnej konstrukcji 80 KM. szybkosc do 80
kmlgodz .), dziala - od najmniejszych do najwi~kszych (dzis
produkcja nie przekracza 25 dzial na rok), traktory rolnicze,
wreszcie od niedawna rozpocz~la produkcj~ silnikow lotniczych zakupiwszy licencj~ Hispano 300 KM. Silniki te zaopatruje w iskrowniki szwajcarskie Scientilla, karburator Zenith,
swiece J. A. M. (francuskie), rozrusznik syst. Letornbe.
Pr6cz typu 300 KM, wytwarzanego seryjnie, fabryka
opracowuje nowy typ 450 KM., skladajqcy si~ z trzech blokow
czterocylindrowych silnika trzystokonnegoj bloki te ustawione Sq w ksztalcie W. Dotychczas wykonano 2 probne sztuki, z tych jedna jui przeszla 40 godzin prob. SHnik ten rna
bye wysokiej pr~inosci Stopie6 spr<::iania wynosi 6,1.
Waga silnika kolo 470 kg. Jednoczesnie w budowie znajdujq si~ 2 probne sztuki silnika 450 KM, szesciocylindrowego,
projektowanego przez kpt. Truk~. Fabryka posiada harnulec
wodny Froude'a.
Fabryka wytwarza seryjnie dziala przeciwlotnicze nowego systemu (widzialem 24 gotowe sztuki), opracowane przez
pplk Hrusk<:: (szybkosc poczqtkowa pocisku 800 mlsek wysokosc dosi~galna 13 km, porte 20 km kaliber 8,35). (d. n.)

W SpraWle stosowania pylu w~glowego do opalania piec6w
hutniczych i kotl6w parowych.
Podal Wllldyslaw Kuczewskl, iniynier.metalurg.

jazd stowarzyszenia "Gesellschaft deutscher Metallhlitten-und Bergleute", kt6ry podbyl si<:: w Fryburgu,
w czasie od 30 czerwca do 3 lipta r. b., . zajmowal si<::
mi<::dzy innemi - sprawq stosowania pylu w~glowe- '
go w hutnictwie. Wygloszono dwa ciekawe referaty dotyczq
ce tego zagadnienia: jeden ,,0 zastosowaniu pylu w~glowego
w hutnictwie niemieckiem (dr. ini. Bulle), drugi-,--p. t. "Stacja
prob pylu w<::glowego w zak1. "Staatlich Halsbrilckne Hilttenwerke" (dr. Rosina). Referaty te podajemy w streszczeniu 1).
W hutach niemieckich pyl w~glowy znalazl zastosowanie przedewszystkiem do piecow plomiennych. Do wielkich
piecow, ktore zUiywajq najwj~ksze w hutnictwie ielaznem
ilosci paliwa, stosowanie pylu nasuwa wiele trudnosci 2).
W plomieniakach Siemens-Martin'a, prowadzonych na
pyle w<::g]owyrn, zachodzi zanieczyszczanie kom6r odzysknicowych iuilem, wobec czego stosowanie tego opalu rna racj~
bytu tylko w takich wypadkach, kiedy osiqgane korzysci
(tani w<::giel, nieznaczne zapotrzebowanie miejsca,nieduie
koszta urzqdzenia) pokrywajq w calosci straty, wynikaJqce
z malej wytrzymalosci krat odzysknicowych, wzgl<::dnie tam, .
gdzie mogq bye uzyte odzysknice rurowe (Rekuperatoren).
Obecnie niemiecki przemysl ielazny posiada przeszlo 150
piec6w pudlingowych, grzewczych i kuziennych, opalanych
pylem w<::glowym. Co si~ tyczy piecow do iarzenia (blach,
odlewow, wzgl~dnie zeliwa kowalnego), to w przeciwienstwie
do Ameryki, gdzie pyl w~glowy w tegQ rodzaju piecach znalazl dosyc szerokie zastosowanie, w Rzeszy daje si~ stwierdzie tylko powolne ich wprowadzanie. Natomiast duze post<::py czyni pyl w<::glowy w dziale opalania kotlow parowych;
obecnie w Niemczech jest czynnych (wzgl~dnie w budowie)
60 takich kott6w. W przemysle ielaznym szczegolnie dobrze
zapowiada si<:: kOfzystanie z pylu w<::glowego w silowniach,
opalanych czadem wielkopiecowym, bowiem pyl zast<::puje
tu tak zwany w~giel pogotowia, ktory znajduje zastosowanie
w wypadkach braku czadu (gazu).
Paliwo jest dowozone alba z sqsiednich brykietowni
.w stanie zmielonym, alba tez w postaci drobnego, wymagajqcego jeszcze mielenia w<::gla. Dotychczas huty niemieckie
nie posiadajq centralnych urzqdzen na pyl w~glowy (dopiero

Z

1) Wed!ug sprawozdan umieszczonych w czasopismie "S t a hI
und E isen" , r. 1924, ;NQ 28, sir. 829/30.
I) Patri 0 temPrzegl~~ Techniczny, r. 1924, M 14, 8tr.156.

w czasach ostatnich zaczynajq je u siebie wprowadzac), natomiast kaidy piec jest polqczony z wlasnemi mlynami w~gla,
suszarniami, w~glowniami i 1. p.
Korzy$ci stosowania pylu w kuinictwie ielaznern poJegajq przedewszystkiem na poslugiwaniu si<:: w<::glem m a I 0
wartosciowym - naprzyklad brunatnyrn, dla piecow
kuziennych, na mozliwosci spalania w~gli najbardziej
tanich,na znakomitem obniieniu rozchodu paliwa,
na zwi<::kszeniu nat~zenia opalania, na 0 b n i i e n i u k 0 s ztow P [0 wad zen i a pie c a, dzi<::ki zrnniejszeniu si<:: zgaru
metalu, plac zarobkowych i 1. p.
Naleiy - zdaniem p. inz. Bulle - spodziewae si~, ie
wprowadzenie palenisk na pyl w~glowy b~dzie post<::powalo
w kuinictwie ielaznem naprz6d, ze szczegolnern jednak
uwzgI<::dnieniem piec6w plomiennych oraz kotlow parowych;
i ie w coraz wi<::kszym zakresie powstawac tu b~dq centralne
urzqdzenia do wytwarzania pylu. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszlosci bardzo znaczna cz~sc zuiywanego w hutach
niemieckich wQgla, a osobliwie w takich hutach, kt6re nie
rozporzqdzajq ani czadem wielkopiecowym, ani gazem koksownianym - zdaniem p. inz. Bulle - b~dzie zuzywana w postaci pylu.
Stqd wi<::c wynika, ie sprawq powyiszq powinny interesowac si<:: rowniez i .kuinice b. Kro1. Kongresowego,
w pierwszym zas rz<::dzie te z nich, ktore Sq poloione w granicach okr<::gu radomsko·ldeleckiego.
WzgI~dy bezpiecze6stwa i obronnosci Panstwa nakazujq zwr6cic bacZl1ll uwag~ na stosowanie pylu w~glowego
w hutnictwie dla tych samych powodow, dla ktorych gornictwo niemieckie usilnie rozwija odbudow~ pokladow w~gla
brunatnego w Saksonji: w<::giel, jaki b~dzie pr,awdopodobnie
znaleziony na terenach okr~gu radomskiego, okaze si~ zapewne miernej, podrz<::dnej jakosci, przez co stosowanie jego
w hutnictwie nastr<::czy niemalo trudnosci praktycznych
i koszt6w, 0 ile clynniki miarodajne nie zwrocq uwagi na
korzystanie - wzorem Niemiec - z w~gla sproszkowanego S).
W celu wyjasnienia zjawisk, zachodzqcych przy opalaniu pylem w<::glowym piec6w kuiniczych oraz w celu badania sprawnosci uiywanych przytem urzqdzen mechanicznych,
3) Patrz moj~ prac~ p. t. nOpalanie pylem w~glowym piec6w
kui ni czych", zamieszczonq w Pr z e g 1 ~ dzie Technicznym, r. 1924
.N2.N2 13, 14, 16, 17 i 22 (S~ lei odbitki).
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wz~iesiono. kilka zladow doswiadczalnych w kuinicy sk~rbo
wel1,Staat!lChe Hals~rUckne Huttenwerke" zloionych - mi~
dzy mneml- z mlynow systemu: "Fuller", "Rema", "Kofino",

Walther-Farner". (Doswiadczenia zostaly zapoczqtkowane
Komisj~ "Kohlenstaubausschuss des Reichskohlenrates"). Mlyny "Kofino" i "Walther-Farner" byly polC\czone
z piecami bezposrednio, inne zas za posrednictwem w~glo
wnL Danych 0 sprawnosci mlynow poszczegolnych, wzgl~.
dnie uwag co do celowosei tego lub innego sposobu zasilania piecow pylem - sprawozdanie umieszczone w Stahl
und Eisen ') nie podaje.
Natomiast p. Rosin oblicza ie piece, stosowane w kuinictwie miedzianem, dosyc dobrze zuiywajC\ cieplo i ie przeto odlociny z nich zawierajC\ energji wzgl~dnie nieduio, oraz
ie w 1 m 3 komory spalinowej nie moina wytwarzac wi~cej
ponad 338000 kal. na godzin~, co - nawiasem m6wiC\c dobrze odpowiada wymaganiom praktyki. Praktyka stwierdza
ie spala~ie wi~kszych ?d wskazany~h ,ilosei pylu w~gloweg~
prowadzl do mecalkowltego spalanta 1 do wzrostu cisnienia
w piecu, przez co spalisko ulega szybkiemu zniszczeniu.
Sprawdzianem obciC\ienia podczas pr6b sluiyly pomiary
cisnienia w komorze spalinowej. Gdy palenisko na pyl w~glo .
wy posiada obciC\ienie niisze od 338000 kal./m 3 /godz.,
wowczas pyl spala si~ calkowicie, wytwarzajqc wysokCl ternperatur~, popi61 jednak z latwosciq osiada w spalisku.
Pr~legent kla~zie specjalny nacisk na dobre wydziela.
me pop101u, w ktorym to celu spalisko jest urzqdzone
w komorze roboczej pieca, dzi~ki czemu powstajC\ osobliwie
k?rzystne ",:,ar?nki przenoszenia. ciepta. To co w zwyklych
plecach sluzy Jako komora palemskowa w doswiadczeniach
p. Rosina stalo si~ tylko komorC\ dla' zaplonu, w ktorej
umieszczono 6 palnik6w.
.
. Biegnqc.a ponad ia~owis~iem ko~ora po.siada przekroj
ehptyczny: z Jednego kon~a mleSZCZq Sl ~ palmki, z drugiego
zas o~~~r do zasypywama tworzyw. Sciany majq zwyklC\
grubosc 1 Sq wykonane z cegly dynasowej.
. Dalej p. I30sin stwierdzil pewien dodatni wplyw, jaki
wYWlera palemsko opalane Pylel? w~glowym na przebieg
medo~o~nego .cza~em spalama Sl~ w~gla: przy zbogacaniu
"k~mlenla«. mledzlanego, udalo St~ uniknqc tlenku w~gla,
ktory w plecach starych zawsze powstawal jednoczesnie
z kwasem siarkowym (S O2 ) - dzi~ki brakowi ' tlenu, w nast~pstwie bardziej intensywnego lqczenia si~ O2 z siarkq, nii
z w~glem.
Nie ulega wqtpliwosci, ie py1 w~glowy znajdzie szero·
kie zastos.owani~ r6wniei do kotlow parowych opalanych
czadem wtelkoplecowym. Przyczyny tego Sq nast~pujqce.
Zaklady wielkopiecowe, ktore zaopatrujq si~ w par~ za·
pomocq opa\anych czadem wielkopiecowym .kotlow, muszq
w chwilach zmniejszonego dop1ywu czadu poslugiwac si~
w~glem. Wobec tego na rusztach kotlow wielkopiecowych
stale jest utrzymywany w stanie pogotowia w~giel roziarzony,
ktory, rzecz prosta, spala si~ rowniei i wtedy, gdy brak czadu
wielkopiecowego nie jest odczuwany, a wi~c w chwilach
kiedy nie zachodzi potrzeby poslugiwania si~ w~glem. I wlas- .
nie z pobudek oszcz~dnoseiowych wiele kuinic amerykanskich - w tej liczbie przedewszystkiem zaklady Forda -."
wyposaiyly swe kotly wielkopiecowe w paleniska na pyl
w~glowy, ktore w chwilach dostatecznego doplywu czadu Sq
alba nieczynne, albo tez pracujll przy obciqzeniu bardzo
nieznacznem. Jasnem jest, ie w wypadku braku czadu-wo·
bee roziarzonych stale seian paleniska - palniki na pyl
w<,:glowy mogq byc uruchomione natychmiast, beziadnych
czynnosci dodatkowych powodujllcych zw1ok~.
W kuinicy amerykanskiej Tennessee Coal, Iron & Rail·
road Company w Birmingham 5) ustawiono niedawno 6 kotlow parowych, kazdy 0 powierzchni ogrzewanej 830 m 2
(p. rys. 1); wyposaione s~ one w paleniska na cZad wielkopiecowy oraz jednoczesnie na pyl w~glowy i obslugujq
silowni~, posiadajqcq ogolem 24000 m 2 powierzchni ogrzewanej. Kotly Sq systemu oplomkowego 0 rurach spadzistych;
paraprzegrzana 0 1100 C rna nadpr~inosc 17,6 at. Kaide
n

p'alenisko kotlowe zawiera dwa palniki na czad wielkopiecowy i 4 - na py1 w<,:glowy, z ktorych pierwsze sa. umieszczone u dolu, a ostatnie u gory w pozycji pionowej, w sklepieniu poziomem, przerzuconem nad komorll paleniskowq.
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G) Blast Furna ce; 12 (1924) str.77/80, oraz Stah lund Ei29 (1924) str. 854/5.
4) M 28. str. 829.
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Rys. 1.

Kociol 0 powierzchni ogrzewanej 830 m2. opalany gazem
wielkopiecowym oraz pylcm w~glowym.

W~giel, spalany tu w postaci pylu, zawiera od 20 do
25% popiolu (przy 10% wilgoci)j jest stosowany rowniei grysik 0 bardzo znacznej ilosci popiolu oraz 0 wartosci opalowej
wynoszllcej oko1o 5500 - 6600 kal/leg w przeliczeniu na w~
giel wysuszony. Opalany gazem koksownianym piec obrotowy 0 dlugosei 13 m i 0 srednicy 1,7 m sluiy do suszenia
w~gla, przyczem wilgotnosc w~ gla jest w nim obniiona do
11/ 2 %, Dwa pi<,:ciotonnowe mlyny znajduja. si~ tui obok suszarni. Zapomocq pompy .Kinyon" pyl w~glowy jest prze noszony (z dodatkiem powietrza zg~szczonego) do koHowni,
poloionej w odleglosci 90 - 100 m; tam jest on gromadzony w w~glowni (nad pa.)eniskami) w ilosci, mogllcej pokryc
5-cio godzinne zapotrzebowanie kodow, wytwarzajqcych
28 kg pary z 1 m2 p. o. na godzin~.
Pi~c kotl6w posiada palniki wysokiego cisnienia: 40% '
powietrza dostarczajC\ wentylatory przy nadcisnieniu 150mm
slupa wodnego, powietrze zas dodatkowe wchodzi przez' 11
otworow okr~glych (300 rnrn srednicy), umieszczonych
w przedniej scianie paleniskowej. Kodol,Ng 6 zaopatrzony
jest w palniki cisnienia niskiego, ktore otrzymujq od nawietrznikow 50% powietrza 0 nadpr!tinosci zaledwie 25 mm
sl. wodnego. 08tatnia okolicznosc wskazuje na to, ie obecnie
w Ameryce wielkiem uznaniem ciesza. si~ palnild cisnienia
niskiego. Komora paleniskowa Iwtl6w jest nadzwyczaj obszerna: na 1 ,rn 2 powierzchni ogrzewanej przewidziano
Q,161 rn 3 obj<,:tosci spaliska, wi~c przy najbardziej wyt~ionej
pracy kotla (28 Jeg/m2 pary na godzin~) w 1 m3 obj<,:tosci spaliska, zapomocll w~gla 0 wartosci opalowej 7000 kal./lcg, moina wytworzyc tylko 175000 ka1., na godzin~. Spalisko, procz
tego, posiada znaczn<\ wysokosc (7,6 m) i nie rna zwyklego
w ustrojach amerykailskich, chlodzonego wod~ p~ku rur
"water screen", ktory wprawdzie wytwarza dodatkowo oko10 8~6 pary, lecz jednoczesnie powoduje sUne chlodzenie paleniska.
Palniki na pyl w~glowy Sq urzlldzone w ten sposob, ie
w wypadkach braku czadu, miarkownik, poruszany cisnieniem pary, wprowadza w ruch (wzg1. zatrzymuje) slimaki
zasilajqce paleniska pylem oraz przymykadla w przewodach
dmuchu tak gl6wnego, jak dodatkowego. Palniki na czad
wielkopiecowy sll zasilane powietrzem przez te same wentylatory, ktore sluill do spalania pylu w~glowego. Miarkowanie
ilosci powietrza odbywa si~ zapomocq znanego w Niemczech
systemu przepustnicy (tamki). Pr~inosc powietrza jest I1trzymy wan a na jednakowym poziomie zapomocq miarkownika
turbiny parowej, poruszajqcej wentylator.
Popiol oraz pyl wielkopiecowy pochodzqcy z czadu,"jest podczas przerw wyciqgany ze spaliska i zapomocq
elektrycznej kolejki wiszqcej wywoionypoza obr~b kotlowni.
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Przyklad

~asowego

wytwarzania samochodowej skrzynki zn1ianowej.
(Ci~g

Opracowal Z. P.
dalszy do str. 410 w Nr. 35 r. b.l·

z war tao per a Cj a jest uskute.czniana na wiertarce
i polega na rozwiercaniu glownego otworu nosnego A (rys. 2a). Rysunek instrukcyjny do tej operacji
jest pokazany na rys. 7.
. Skrzynka jest umieszczona w uchwycie pokazanym na
rys. 8 w nast~puj~cy sposob. Kolnierz E i wyst~p F (rys. 2a)

C

Do ustalenia gl~bokosci wiercenia sluzfl nakr~tki, umieszczone na wrzecionie wiertniczem.
Nalezy zauwaiyc, ie wymiary podane na rysunku do
tej operacji rOinifl si~ od w~miarow osta.tecznych, w celu
.
pozostawienia warstwy matefjalu do wykoncz~11la. .
Ope r a c j a pi fl t a polega na ofrezowant u powlerzch11l

A

'-

'_. _ ' - ' -

'-

_._.

i' f

L______~J=8=
~~'~~
Jo_
· ________~
Rys. 1 a.

Widok samochodowej skrzynki zmianowej I).

s~ us1?awione na punktach ustawnych uchwytu i na wale,
przechodz~cym przez otwor D. Z bokow skrzynka jest za-

mocowana srubaini B (rys. 8).
Otw6r C (rys 2 a) jest dostatecznie wielki, aby wrzeciono wiertnicze moglo swobodnie przejsc. Wrzeciono to jest
poka zane narys. 9. Koniec walu A wchodzi w pusty wal
uchwytu.
.
Wrzeciono posiada szeroki CZOp loiyskowy D, ktory
wchodzi w loiysko skrzynki uchwytowej. W ten sposob
wrzec.iono jest podparte z obu koiicow. Na powierzchni B
jest naklejona warstwa papieru szmerglowego, ktory wyglazAcisK

Rys. 7.

Rysunek operacyjny dotyczqcy rozwiercania srednlegoloiyska w wqzklm kOilCU i planowania storcow.

dza otwor A. Na powierzchni C jest umieszczony frez kombinowany, kt6r'y obrabia powierzchni<i czolow~ 0 (rys. 2a) i .A.

_._ ----1) Poniew8t na rys. 1 i 2, podanych w pierwszej cz~sci tego
artykulu (N~ 35) nie. bylo odpowiednich oznaczen, podajemy Ie rysunkl
po raz drugl, ze stosownemi literami.

Rys : 2a. Przekr6j samochodowej
skrzynki zmianowej.

DiG (rys. 2a), wykonywana jest na frezarce oIJrabiajflcej

jednoczesnie duz~ liczb~ skrzynek.
Ope r a c j a s z 6 s t a polega na dokladnem wykonczeniu '
szmerglem srednicy i gl<ibokosci otwor6w AiD (rys. 2a).
Mocowadlo uzyte przy tej operacji jest pokazane na rys. 10
i jest przeznaczone do ustalenia skrzynki obrabianej i prowadzenia narz<idzia podczas rozwiercania. Skrzynk~o brabian~ umieszczamy natrzpieniu przechodzflcym przez otwor
A. i opieramy j~ kolnierzem na punktach ustalajqcych. Kolek
A. wchodzi w zagl<ibienie odlewu, znajdujqce si~ przy kolnieTZU i zabezpiecza skrzynk<i przeciw obracaniu si<i. Koniec
trzpienia dziala jako zderzak dla wykol1czaj~cych narzt:dzij
tym sposobem wykonczamy sciSle na z~danfl miar~.
Po rozwierceniu otworu D, skrzynk<i obrabian~ przekr<icamy, umieszczamy na trzpieniu poloionym z prawej
strony rysunku 10 i wykoiiczamy otw6r D. Wyst~p B pozostaje naprzeciwko powierzchni B (rys. 2a), zabezpieczaj'lc

Rys: 8. Mocowadlo i wal wiertniczy uiywany przy obr6bce skrzynki ".
na dan~ dlugosc i przy rozwiercaniu srednlego lo~yska w wi\skim koncu.

skrzynk<i od obracania si<i. Rozszerzenie .trzpienia C dziala
jako zderzak, pozwalaj~cy rozwiercac tylko na ifldan'l miar<i.
Ope r a c j a s i 0 d m a polega na ofrezowani u powierzchni Hi J (rys. 2a) oraz odpowiednich powierzchni dokota
otworu M (rys. la). Dokonywa si~ ta operacja na pionowej
frezarce, zaopatrzonej w glowic~, pozwalaiflcfl frezowac we-
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wnqtrz skrzynld. Rysunek instrukcyjny jest wskazany na
rys. 11, zas podtrzymka uzywana przy tej operacji jest pokazana po lewej stronie na rys. 12. Przedmiot jest ustalony
w jednej pIaszczyinie zapomocq kolnierza E, w drugiej, prostopadlej do niej, przezrami~ przystajqce do powierzchni B
(rys. 2 a), zas w trzeciej jest przymocowany do samej
skrzynki.
. W tym wypadku umocowanie nie jest zwil'!zane z polozeniem osi otworow AiD (rys. 2a) z dwoch powodow:

szczyzny J zapomocq listwy ..Pla~zczyzn~ G moc~j~ si~ srubCl
z gory. Konstrukcja pomocl11czeJ glowy frez?weJ Jest przed.stawiona na rys. 13. Wal nap~dowy E, nalezqcy do frezarl{1, .

1\

Rys. 9. Wal wiertniczy wyjt:ty z mocowadla, przedstawionego na rys. 8.

Rys. 12. Mocowadlo uiywane przy frezowaniu, oraz czt:sc! podtrzymujqce pomocniczi\ glowkt: frezalsk q.

1°: frezowane powierzchnie dokola majl'! bye rownolegle do
plaszczyzny kolnierza i posiadae zl'!danq odleglose mi~dzy
sobl'! a kolnierzem. Glownl'! wi~c powierzchniq orjentacyjnl'!
jest plaszczyzna kolnierza, a zamocowanie wzgl~dem lozysk

porusza frezy FiG przez przekladni~ z~bata. Rysunek glowicy objasnia jq dostatecznie ..
Glowica frezowa jest umleszczona na !ll0stk~ utworzo- ·
nym z cz~sci A, B, 0, pokazanych po praweJ strome rys.12,
zestawienie zas widae na rys. 14.

Rys. ~ 10.

Mocowadlo stosowane przy rozwiercaniu obu posrednich otworow loiyskowych [skrzynki zmianowej.

AiD w tym wypadku nie jest tak wazne. 2°: Przy mocowaniu wzgl~dem lozysk AiD, trzeba byloby uzye przy tej

skrzyce trzpien, co

zwi~kszyloby

czas na zamocowanie

i zdj~cie roboty. Przedmiot jest zamocowany wzglE;dem pIa-

Rys. 13. Pomocnicza glowka tfrezowa uiywana do frezowania plaszczyzn wewnqtrz skrzynki.

Podstawka B jest przymocowana zapomocq wyst~pu
w postaci jaskolczego ogona do kolumny maszyny, podstawka A - do kolana maszyny, a mostek opiera sj~ na wierzchu tych dwu podstawek. Pomocnicza gloW'ica frezowa jest
przymocowana do plaszczyzny D (rys. 14). Zewn~trzny koniec
mostka moze bye nastawiany zapomocCl srub ustawnych.
Kalano frezarki jestnastawiane pionowo w celu ustalenia
polozenia przy skrawaniu. Poniewai podstawka B zajmuje

°
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ZACISIVIj C

Rysunek operacyjny zapozn.aj~cy z metodami ustawiania i zamocowy.wania przedmiotu przy siodmej operacji.

Rys. 14. Zestawienie zaclskow frezarld, podtrzymuj!lcych pomocniczll
glowq frezarsl{q.
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stale poloienie wzgl~dem maszyny, gdy kolano A porusza racji, z t'i r6inic~, ie zamiast mocowania kolkami centrujqcemi, mamy kolek, kt6ry wchodzi w otw6r K (rys. 2a) posi~, powinnismy miec moinosc nastawiania owego zewn~trz
nego konca mostku przy A.
'przednio zrobiony.
Us mao per a c j a polega na ofrezowani u powierzchni
dokola otworu !oiyskowego M (rys. 1a). Operacj~ t~ wyko- :; .
nywa si~ zazwyczaj na pionowej frezarce, albo na zwyklej
wiertarce. Szczeg61nie nadaj~ si~ do uiycia przy tej operacji
malpiarki, zwtaszcza gdy niema frezarek. Malpiarki do tej
.

Rys. 15. Dodatkowe czftsci umoZliwiajljce zastosowanie typoweJlfrezarki
szablonowej do operacji frezowania skrzynki.

.

operacji muszl'l bye wyposaione w pewnl'l Hose pomocniczych narz~dzi, ktore Sq pokazane po prawej stronie na
rys. 15. Skrzynka opiera si~ lwlnierzem E (rys . 2a), oraz
wyst~pem F i jest przymoeowana srubami z tylnej strony
kolnierza. Aby zmniejszyc ezas moeowania, co przy zakr~
caniu czterech 8rub trwa dose dlugo, godnem polecenia jest
zast"lpienie uchwyt6w tyeh uehwytem hydraulicznym lub
pneumatycznym. Rami~ A stuiy jako zderzak przy kontrolowaniu gl~bokosci skrawania. Poniewai najwi~ksza odleglosc pomi~dzy stolem uiytej maszyny a frezem robgezym
nie byla dostateczna, przeto podstawki 0 sluiyly do podniesienia glowicy maszyny. Rami~ B podtrzymuje r~kojesc suportu malpiarki.
Dziewi~ta i dziesiqta operacja skladaj~ si~
z wiercenia i rozwiercania otwor6w K i L, w kt6rych miesci si~
sit: walek przekladni. Operaeje te uskutecznia si~ na pionowej

RYs. 16. · Mocowadlo du wiercenia i rozw1ercania na wiertarce promieniowej.

wiertarce promieniowej. Uiywane do tych dw6ch operacji
skrzynki uchwytowe Sq identyczne. Mocowadlo uiywane przy
dziesiqtej operacji jest pokazane na rys. 16.
Przedmiot opiera si~ na kolnierzu E i trzpieniu, przechodz,!cym przez gt6wne otwory loiyskowe A. i D, opr6cz
tegodwa kolki wyr6wnywaj~ce nacisk i oparcie na powierzchni B dopelniajq zamocowania. Walek A. (rys. 16) po:
za tUlejkq B posiada oporowy pierscien F. Ody przyciqgamy
irzpien A zapomocq r~kojesci 0, pierscien oporowy dochodzi
do konca tulejki B, zamocuwujqC tym sposobem skrzynkE:
mi~dzy 'ptaszczyznq kolnierza j dnem poprzednio wywierconego otworu.
Po odkrt:ceniu pierscienia F, walek A moina wydqgnqc.
Podczas ladowania skrzynld, rami~ D podtrzymuje walek A.
Rt::kojesci G i H Sf! uzywane do wkr~cania trzpienia w otwory
AiD (rys. 2a), pasowanego z tolerancj~ 0,02 mm. R~kojesc E
sluzy do zaciskania kolk6w centrujqcych.
Jedenasta operacja polega na wierceniu i rozwier·
. caniu otworu M, dla walka przekladni, skrzynka uchwytowa
jest podobna do skrzynki uiywanej przy poprzedniej ope-

,~

Rys . 17. lone mocowadlo slosowane przy frezowaniu na frezarce '
do profilowania.

Dwunasta i trzynasta operacja polegaj'i na fre-·
zowaniu kolnierza, na kt6rym umieszcza si~ pompkE: ss'ic<l
i nadlewu dla pedalu zmianowego. Obie te operacje uskutecznia si~ na matpiarce, mocowadlo jest jedno dla obu tyeh ,
operacji.
Widzimy go na rys. 17. Obra biana skrzynka jestlumieszczona za posrednictwem otwor6w AiD przez kt6re prze- chodzi trzpien A (rys. 17) i opiera si~ na tulejce B. Powierzchnia 0 (rys. 2a) opiera si~ na wyst~pie 0 skrzynki mocuj'i-'
cej. Kolek D wchodzi w otw.6r K (rys. 2a) i zabezpiecza przeciw obracaniu si~.

Rys. IS.

Mocowadlo uzywallc przy WICrCerllll
taczarce.

1

rozwiercaniu na wy··

Dwie sruby E przyciskaj'i powierzchnit: B (rys. 20.) dOl
srub F. Kolek G jest umieszczony naprzeciw sruby r~cznej
H, i przyjmuje nacisk powstaj'icy przy pracy frezow. Trzpien
A posiada rowek do zamocowania tulejki B, tulejka ta przy-·
ciska powierzchni~ G i cino otworu D (rys. 2a) skrzynld obra· ·
bianej, mocujqc j'1 tym sposobem.
Powierzchnia K sluiy jako zderzak, przy frezowaniu
nadlewu dla pedalu, a powierzchnia .L jest zderzakiem dla
nadlewu pompy.
'
W czternastej operacii wywierca si~ i rozwierca
otwor w nadlewie P (rys. 2a). Wykonywa sit:: to na wiertarce.
Skrzynka uchwytowa jest pokazana na rys. Ii:!. Zacisk
dziala na powierzchni~ 0 kolnierza. Trzpien A jest prowadzony przez plytkt:: B za posrednictwem rowka wyfrezowanego w A. R~kojese 0 przyciqga koniectrzpienia, mocujqc
skrzynk~ za posrednictwem kolnierza E i powierzchni 0
(rys. 2a). Rami~ G sluiy do podtrzymania wyciqgnit::tego .
trzpienia, a r~k0jesc D pomaga wcil'lgac trzpien w otwor ·
skrzynki przy zaktadaniu.
(d. n.).
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tam w r. 1885. Obecnie wytwarzanie energji tej je~t przew~znie
w rElkach miast i tylko w Jlrzemysle elektro chemlCznym 1 elektl'o-termicznym silowl1ie s~ w rElkaeh prywatnych.
Kapital prywatny jest wiEle zaangazowany tylk.o w ok.
Sekcja Swiat.owej Konferencji Eriergiet.ycznej, nosz~ca lO%,jeszczemniej-rzqdowy, bow 7%, zas ok. 83%poslac1a kapital spoleczny.
.
powyi:sz~ nazw~, zgromadzila szereg referat.6w, obrazuj~cych
Wart.oae instalacji energietyczl1ych stanowila w ~tycz"?i~
zarowno zagadnienia powszechne, jak tez wlasciwe poszczeg61nym krajom, a zwi~zane z wytwarzaniem i podzialem energji. 1923 ok. 43 miljonow funt . sterl., w tem wlasuosc gmm (ml~J
skich i wiejskich) oraz in. ol'ganizacji spolecznyeh s~anowl~a
Omowimy je w ponizszem krot.kiem streszczeniu.
Swiat. w chwili obecnej, wyczerpany wojn~, jest w sytu- uk. 36 milj. f. st .. rZl\du - 3 miljony i prywatnych osob ~ mI ·
acji podobnej do t.ej,w jakiej si~ znajdowal po wojna('.h Napo · Ijony. Dochod l'oczny sHowni komunaln?~h (1923) ,?~osll 33
%
mme,] od wartosCl przed leonskich, stwierdz"il przewodnicz~cy sekcji p. Robert Horne. miljony funt. st, czyli tylko 09
si~
biorst
w.
.
Obecnie odczuwa si~ w wi~kszosci krajow brak kapitalu na
Co siEl tyczy silowni dla przemyslu elektl'o .. ch~micz:lego,
osil\gni~cie przed wojennego POZiODlL1 zycia gospodarezego.
to
wartosc
ichnie jest seisle ustalona, w przybhzemu zas wyPo wojnach Napoleonskich szybki rozwoj gOl'nictwa w~
nosi
ok.
41
- 44 miljonow funt. st., l~czniez wal'tosci~zaklaclow
glowego i zastosowunia maszyny parowej, przyczynil si~ do
.
podniesienia zycia gospodarczego Europy, obecnie zas podobn~ fabl'ycznych.
W 1'. HH 9 utWOl'Z0110 Komitet Elektryfikacyjny, ktory
. rol~ odegrac moze rozwoj zastosowania elektrycznosci.
Co si~ tyczy Anglji, to wedlug wspomnianego mowcy, opracowal elekt.ryfikacjE) calego Kraju oraz koordynacjEl zaklaz w~gla zuzywanego obecnie w tym kl'aju moznaby bylo osiq- dow istniejqcych. Plan elektl'yfikacji przewidywal 5 okresow,
w ktorych mieszkancy otrzymaliby odpow. 50, 10~, 150, 200
gn~e 3 razy wiE:ksz~ ilose energji, niz si~ dzis uzyskuje.
i 250 watow na gtow~ ludnosci. Koszta instalacYJne w tych
Referenci pl'zedstawiali llast~pujqce glow:ne cechy chaokresach bylyby rozne, zaczynaja,c od 13 miljonow funt . st. ella
l'akteryst.yczne gospodarki energietycznej w poszczegolnych
50
wat6w do 18,5 miljon6w-dla 250 watow.
kl'ajach:
Wal'11nki fina,nsowe nie daj~ dot~d moi:nosci wprowadze·
W Stanach Zjednoczonych elektl'yfikacja byla conia tego planu. Obecnie jest projektowane stworzenie ~an~~
kol wiek opozniona skut.kiem niedostatecznego uswiadomienia
Elektryfikacyjnego lub Banku komullalnego dla ele~try~lkacJI,
opinji pubIicznej; dbecnie jednak prace w tej dziedzinie stoj~ na
mog~cego udzielie pozyczki z gwarancj~.l'z~du, ktol'Y :le~n.ak
wysokosci wymaga,n sp61czesnych. Pracownicy silowni s~ przezast.l'zega sobie lladzor ekspel'tow techmcznych, odmaw1aJqc
waznie uczest.nikami koncernow. Zasadq organizacji .lest. wspolpokrywania jakichkohviek strat.
praca int.elekt.ualna, wyzwalajqca maximum iniejatywy i przedZ innych referatow wymienimy prace p. E. Hal'vey'a: "0
si~ biorczosci.
wplywie deprecjacji pieniqdza i mi!jdzynarodowych. wal'Un~o~
W S z w e c j i spadki wodne s~ wlasnosciq pallst.wa, mias.t, fina,nsowych na rozwoj gospodarki energietyczneJ u,
~tol'eJ
towarzystw przemyslowych, rozmaitych stowarzyszen, wreSZCle autor zaznacza zgubne skutki nadmiernego druku p1e~1l~dzy
osob prywatnych. Kapit.al zakladowy jest uzyskiwany przez i lekcewa:1:enia pobierania nalezytych oplat za pr~d '!' roznych
paiistwo i przez miasta, w postaci pozyczek. Dochody pokry- krajach. Obydwie przyczyny spowodowaly zamkm~C1e t~go ka;wajq zwykle wszyst.kie wydatki oraz tWOl'zq fundusz amortyza- nalu, ktorym zwykle plyn~ly kapitaly na budowEl. sllowm,
cyjny i na splat~ pl'ocentow. W razie potrzeby wi~kszych kapita- i wst.rzymaly kapitalistow angielskich od finansowama przed.lOw, s~wypuszczaneprzez banki "bondy" (obligacje), ktore c~a~ .siElbiorst.w zagranicznych.
sem sprzedawane s~ l'owniez zagl'anicq. Oplata za energj!j, pobleWnioskiem aut ora jest koniecznoS6 przywr?cenia prze~
mna od konnsumentow, daje moznosc splacania pozyczki, w okrewojennej rowni z1ota, Taryfy, jak rownie:1: robOClzna ~lecz n~e
slonych l'atach l'ocznych, oraz wyplaty procent.ow. Rzqd dopoza1'obki l'obotnikow) musz~ bye obllizone, co lezy w mtel'eS1e
mag a rowniez, drogq udzielania pozyczek, przy budowie rnazar6wno kapitalistow, jak l'obotnikow.
lych stacji wodno elektl'ycznych.
Redaktor amerykanskiego czasopisma technicznego "Po:
Pl'zedstawiciel Luxem burgu stwierdzil, iz kraj ten zuweI''', p. F. R. Low, mowil 0 nZriaczeniu s~olecznem gospodarkl
zywa naj wi~cej na swiecie w~gla na glow~ mieszkanca. Sil woene1'gietycznej". W r. 1869 w Stanach ZJedn. przypadato na I
elnych nie posiada on prawie wcale, zas wE)giel sprowa~za.l z okr.
robotnika 6 HP zas wedlug ostatnich danych Z 1'. 1919, ka:1:dy
Ruhr'y. Od czasu wbjny kraj ten otrzymuje zaledwle polow~
,
,
A .
I
robotnik moze kOl'zystac z uslug 3,25 HP.
WIElC moc WZ1'OS a
niezbE)dnego dIan w/:igla i wobec trudnosci, jakie ten sta~ po:
w ci!1gu 50 lat 5 krotnie, skutkiem czego zyskal kazd~ 1?l:ac~
woeluje delegat domaga siE) int.el'wencji Ligi Narodow, lub mne.]
j~cy mnostwo udogodnien, 0 ktorych nie mal'zyl d~wme.! 1, me
instytu~ji miEldzYl1arodowej, w sprawie zabezpieczeniakazdemu moglby ma.rzye obecnie, gdyby nie rozwoj techlll~i. Zrodla
krajowi niezb~dnych zasob6w paliwa.
energji wodnej s~ wydziel'zawia.ne przez rza,d Stan6w Zjedn. lla
We WI 0 s z e h wyzyski wanie energji wodnej rozpocz~lo 50 lat, poczem rna nast~pie wykup. Nieporozumienia pomiEldzy
siE) od 1'. 1893 i l'ozwijalo si~ szybko. Silowl1ie wodne pl'zyniosly wytw61'cami a dostHwcami energji elektrycznej sa, usuni~te
Wlochom nieocenione uslugi podczas wojny. Pomimo rozwoju przez t.l'aktowanie tej pracy jako monopolu kont.l'olowanego;
zakladow wodno-elektl'ycznych, wE)giel musi bye import.owal1Y spozywcy pl'~du bior~ tez udzial w kontroli prowadzel1ia silowni,
w comz wiElkszym st.opniu. Silowllie wodne s~ pl'zewazme wIa,· kt6rej kalkulacja nie jest ot.oczona t.ajemnic~.
snosci~ pl'ywatn~. Panst.wo udziela koncesji koncel'nom pryRefel'at Gospodarka enel'gietyczna a post~p spoleeznyU
watnym na budowEl silowni, z prawem wykupu po 50 - 60
wskazywal te; ogromne znaczenie nowoczesnej techniki i rolatach.
zwoju przemyslu, ktol'Y opiera si~ na wytwarzRllej przez silo·
Hiszpanja jest ogromllie bogat~ wyposazona W. zasoby wnie energji i zalezy od wielu czynnikow gospoclarczych, ktol'e
energji, zal'o:wno w postaci w~gla, jak sll wodnych. 'Y16~e ~a winny bye nalezycie uwzglEldniane, przedewszystkiem pl'zez
kladow energietycznych jest w rElkach obcych kapltahstow, rzqd. Nalezy zawsze pami~tae, :1:e l'ozwoj t.echniki i przemyslu
wiele z nich finansuje kapital brytyjski.
jest zwia,zany z korzysciami spolecznemi, wiElc ten kto opoinis.
Brak kapitalow krajowych lltl'11dnia jednak elal.szy .rozw?j rozwoj i bieg, "maszyny przet-worczej", krzywdzi pod wzglEldem
wyzyskania bogactw przYl'ody, wobec czego clelega~Ja hlszpa.n- spolecznym caty swiat..
ska sta wia wniosek 0 wszcz~cie akcji finansowama przedsl~- .
Przedstawiciel Stan ow Zjedn , ktory tez mowil wspot·
biol'stw enegietycznych w tym kraju.
dzialaniu rz~du, radzil stosowaeprzyslo\vie amerykaiiskie: "wiElNa brak kapitalow zwrocil rownie:1: uwagEl delegat Ju go - cej przeclsi~biorczosci w rza,dzie, a mniej rzqdu w przedsiE)biol'slawji.
.
stwach" (more business in Govel'nement and less Govel'nement
Co siE) tyczy NOl'wegji,k!sju naj~ogatszego w. energjE) in business).
wodn~ w En ropie, t.o wytwarzame energJl elektl'yczneJ zacz!lto
C.

Zagadnienia gospodarcze w wytworczosci
i rozdziale energji.
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PRZEGL1\D PISM TECHNICZNYCH.
Pl'f.ygotowanie molJilizllcji pl'zemysln w.Stallllch
Z.i~l1noczonych AmHyki P6lnocnej.

nOdta,d, procz innych obowia,zkow, kt6l'e moga, mu ~yc
zlecone przez Sekl'etarza Wojny, Asystent Sekl'etal'za WOJny
bl)dzie mial powierzony nadzor, pod kie1'ownictwem Sekretarza
Wojny, nad pl'zepl'owadzeniem wszystkich dostaw wojskowych
i innych zwia,zanych z tem spraw Ministerstwa Wojny oraz nadzor nad zapewnieniem odpowiedniego zaopatrzenia, celem zmobilizowania niezb~dnych w czasie wojny organizacji przemyslowych".
.
.
Stan liczebny sil zbrojnych na wypadek wojny us tala
),Og6lny plan mobilizacji" Sztabu Genel'alnego, ieh organizacjl'l-» Tabele organizacji", wyekwipowania zas -" tabele zasadniczych racji". Na podstawie tych danych mozna obliczyc zapotl'zebowanie wojenne kaZdego a1'tykulu; 0 wiele jednak trudniej zapewnic odpowiednie ich dostarczenie armji. Stany Zjednoczone posiadaja, 6 wielkich arsenalow wytwol'czych: Watertown, Frankford, Rock Island, Picatinny, Springfield Armory
i Waterliet, kt6re moga, pl'zejsc szybko do wydajnosci maksy:
malnej, jednak i wowczas nawet nie sa, w stanie pokrye am
10% zapotrzebowania wojennego. Majl:\ one za zadanie piell'lgnowanie w czasach pokojowych ba1'dzo specjaluej gal~zi prze·
myslu - wytw61'czosci uzbrojenia artylel:yjskiego. Niedobor
zas w czasie wojny -musi pokrye przemysl prywatny przygotowany podczas pokoju.

W listopadowym zeszycie 1'. Z amerykanskiego miesi~cznika
Me c ha u i ca I En gi ne e ri ng ukazal si~ art. gen. Williams'a,
szefa Departamentu Uzbrojenia armji Stan6w Zjednoczonych,
tl'aktuja,cy 0 mobilizacji pl'zemyslu na wypadek wojny, w zwia,zku z potl'zebami artylerjL
Autor zaznacza przedewszystkiem, ze wyniki przyszlej
wojny uie mogllt bye dla jego ojczyzny rzecza, przypadku; zaopatrzeniewojenne armji winno bye conajmniej rowne,
pod wzgl~dem jakosci i ilosci, zaopatrzeniu pl'zypuszczalnego przeciwnika. Nowoczesna wojna staje siEl
zagadnieniem ekonomicznem, a jej przygotowanie i prowailze ·
nie wymaga czynnego i zgodnego wsp61dzialaniu calej ludnosci
kl'aju i caJego pl'zemyslu; wykorzystanie za1'6wno ludnosei, jak
i wszelkich zasob6w kl'ajowyeh, nalezy postawic na takim poziomie, aby 2:apewnic najpomyslniejszy pl'zebieg dziala~l woj ennych z mozli wie najmniejsza, szkodllt dla zyeia ekonomlCznegokl'aju.
P1'zygotowanie do wojny obejmuje nast~puja,ce zagadnie·
nia:
1) Wypraqowanie programu wojennego, ktory
uatali, ilu obywateli zostanie powolanyeh . pod bron do &rmji
i floty.
2) Zapewnienie walcza,cym z y w nos c i, 0 d z i e z y p om 0 cy 1 e k a l' a k i e j i zaspokojenie innyeh potl'zeb istot ludzkieh, postawionych w niezwykle eil'lzkie wal'unki pod wzglt:ldem
fizycznym i duchowym;
3) Zapewnienie a1'mji i floeie z a 0 pat l' zen i a w nalezyte uzbrojenie wojenne, a wil'le: al'maty, karabiny, pociski, czolgi, samoloty, maskigazowe i in. przyrza,dy, niezb~d~e
do naukowego pl'owadzenia wojny wspolczesnej. .
4) Uwzgl~dnienie koniecznosci utl'zymania w czasie
wojny warunkow zycia nie wojennego.
Rys. 1. Schemat organizacjl k!erujllcej mob!!lzRcjll przemyslu
w Stanach Zjednoczol1ych.
programie wojennym decyduje w pierwszym rZl'ldzie
NaczelnyWodz, Prezydent Stanow. Us·talony program zatwier·
W czasie Wojny Swiatowej zostal juz wpl'owadzony w Stadza kongres, uch walaj~c rownoczesnie odpowiednie prawa
nach Zjednoczonych tak zwany system okl'~gow artyieryjskich
i kredyty.
Autor ZWl'aca uwagl'l na wspolzaleznosc nastl'lpuja,ca,: im (Ordnance District System), w celu decentralizacji zaopatrywa·
w i ~ c e j b~dzie powolanych pod bron, tem wil'lcej potrzeba nia. Po wojnie kompetflncjEl okrElgow znacznie l'ozsze1'zono.
wytwol'zye pl'zedmiotow uzbl'ojenia, natomiast Lem m ni ej Obecnie Stany dzielf\ sil'l na 14 Okl:Elgow artylel'yjskich: San
pozostaje ludzi, mog~cych sill zaja,6 wytw61'czoscia,. Dlatego Francisco,' St. Louis, Chicago, Birmingham, Cincinnati, Detroit,
tez, powinna bye dla kazdego kl'aju ustalona proporcja mobili- Cleveland, Buffalo, Pittsburgh, Baltimore, Philadelphia, New
York, Bridgeport, Boston. Na czele okr~gu stoi szef okl'~guJ wyzowanych do szeregow, w stosunku do ogolu ludnosci.
Co do zaopatrzenia armji w ZYWllOSC, sl'odki lecznicze, bierany z pomi~dzy wybitnych i wplywowych miejscowych
odziez i t. d., to podczas wojny dzialainosc polega tu na rozwi- dzialaezy pl'zemyslowych. W czasie wojny szefowie okl'flgow
poswi~caja, si~ calkowicie sprawom zaopatrzenia. odpowiadaja,
ni~ciu prae pokojowych, prowadzonych w tym zakresie.
za wytwol'zenie i dostarczenie pl'zepisanychilosci sprz~tu i ma
Autor zatrzymuje sil'l dluzej na tl'zecim punkcie: PI' z Ygo- terjalu 81'tyleryjskiego oraz nadzol'uja, odnoene wytwol'nie
tow an i u p r z em y s Iu do wytwal'zania uzbrojenia sil la,do · okl'l'lgu. W czasie, pokoju gdy chodzi jedynie 0 prace pl'zygoto
wych i morskich. Liczebnosc armji jest jednym z decyduja,cych wawcze, kazdy z nich rna pomocnika" wykonawcl), w osobie
czynnikow zwyci~stwa, jednak nalezy zorganizowae j!\ tak, ahy przydzielonego ad hoc oficel'a armji regu1a1'llej, ktory prowadzi
moc sil zbl'ojnych nie zostala uzalezniona od wydajnosci zakladow te prace; do szefa nalezy ogolne kierownictwo i nadzor, ('0 umo·
wytworczych. Wojsko mozna zmobilizowac i wyszkolic znacznie zliwia mu l'ownoczesne oddawanie sil'l sprawom przemyslu prypl'Eldzej, niz zaopatrzyc je w .przedmioty uzbrojenia z nowej watnego.
wytworczosci. Pl'aktyka wykazala, ze naog61 w ciBrgu l ·go roku
Wedlug pl'zyj~tej ol'ganizacji wojennej, na czele zaopawojny nie mozna zabezpieczyc zaopatrzenia armji w nowowy- trzenia al'tylel'yjskiego stoi Sze£ Pl'zemyslu, podleglym mu 01'twarzane nal'z~dzia spolczesnej waiki. Inaczej mowil:\c, na okres ganem centl'alnym jest Sluzba Przemyslowa, l'ozpada.i~ca siEl
ten musi bye przygotowane uzbrojenie w czasie pokoju.
na szel'eg oddzialow specjalnych, ate z kolei ua sekcje. W okrElSprawami zaopatl'zenia zajmuje si~ zar6wno Departament gach, Sluzbie Pl'zemyslowej odpowiada Urza,d OkrElgowy, sklaArtylel'ji, jak tez Stuzba Lotnicza i Sluzba Broni Chemicznej, daj~cy sil'l z takich samych jak ona oddzialow, a oddzialy z anajednak g l' 0 s zaopatl'zenia przypada na DepartamentArtylerji 10gic7<nych sekcji; oddzial artyleryjski naprzyklad ma w obu
i dlatego nim gl6wnie zajmuje siEl autor w swym al'tykule.
. wypadkach nast~puj!\ce sekcje: 1) dzial, 2) kontroli ognia, 3)
.Znaczenie nalezytego dostarczenia broni lezy w tem, ze kulomiotow, 4) kolejow!,\ i nadbl'zezna, .
tempo tegoz moze ograniczy6 szybkosc mobilizacji. OgolnynadDzil'lki r6wnoleglej ol'ganizacji Departamentu i Urz~dow
Z01' i kool'dynowanie dzialalnosci poszczegolnych urzEldow zao- Oln'Elgowych, wiElkszosc Spl'9.W moze bye zalatwiona bezposrepatrzenia w lonie Ministerstwa Wojny nalezy do asystenta Se- dnio pomil'ldzysamemi sekcjami Departamentu iUrzl'ldow Okl'l'lkretal'za Wojny (Wice·Ministra). Obowia,zkijego pod tym wzgl~· gowych, odcia,zajqc Departament. W pewnych tylko wypad- .
dem okresla Akt Ob1'ony Narodowej (National Defence Act) kach wyja,tkowej wagi, gdy chodzi napl'zyklad 0 politykEl pl'zez dnia 4 czerWCB· 1920 roku w spos6b nast~pujl:\cy:
myslowa, it. p., sprawa moze si~ opl'zec 0 Szefa Przemyslu.
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Wypracowany w czasie pokoju plan zaopatrzenia przewicluje szczeg610wy podzial zapotl'zebowania wojennego pomi~ .
clzy poszczego1ne zaklady przemyslowe Stano,\>' Zjedn. W tym
celn, na zasadzie danych 0 przemY81e kazdego okr~gu, zapo ·
trzebowanie to clzie1i si~ najpierw wedlug okr~gow . UrzStd
Okr~gn Artyleryjskiego bada odpowiednie przedsi~biorstwa
przemyslowe i ustala, kt6re z nich b~dSt ewentnalnie pracowac
na obron~, co powinnyby wytwarzae i w jakich ilosciach, czy
w zwil1zku z powyzszem potr:t;ebne SSt zmiany, wzgl~dnie uzu·
pelnienia istniejStcych urza,dzen technicznych i t . d. Dane te, .
zestawione weding pl'zepisanego schematu, Okl'~g komunikuje
Departamentowi Al'tylerji Podobnie post~pp.j~ inne urz~dy
zaopatrzenia. Asystent Sekretal'za Wojny decyduje, ktol'e za·
klady przemyslowe b~dflt Pl'zypuszczalnie wytwal'zaly dla armji
i czego od kazdego z nichmozna z~da6 sumal'ycznie w razie
wojny. Spol'zl1dzone w ten spos6b zam6wienia wojenne podle·
gaj3t cOl'ocznie rewizji.
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Rys. 2. Wzrast wytworczasci w por6wnaniu ze wzrostem potrzeb armji
po wybuchu wojny.

Poniewaz zmobilizowane wytwornie osi3tgn3t dopiel'o po
pewnym czasie maximum sprawno8ci, przeto w pierwszym
okresie dzialan wojennych produkcja nie b~dzie odpowiadac
zapotrzebowaniu; niedobor muszf\ pokry6 zapasy mobiiizacyjne.
Obrazuje to l'ys. 2, na kt6rym mamy krzYW3t wytw6rczosci nowych przedmiot6w uzbrojenia oraz krzyw3t zapotrzebo·
wania armji, ktore to krzywe po pewnym okresie czasu musz3t
si~ zlac ze sob3t, przedtem zas 1uki musza, bye zapelnione z za·
sobow rezerwowych. Dobl;a organizacja sluzby zaopatrzenia
moze znacznie wplyn3tc na zmniejszenie tego okresu niedobol'u,
jak r6wniez na skr6cenie czasu wOJny. Antol' konczy artyknl
stwierdzeniem, ze obecna organizacja amerykanska w tej dzie dzinie stoi na wysokosci zadania, b~df\c znacznie lepsza, niz kie ·
dykolwiek pl'zedtem.
. Do artykulu gen. O. O. William' sa zaIa,czono list Ministl'a Wojny J. W. Weeks'a, w ktol'ym podkresla on znfl,czenie i owocnosc wspolpl'acy os6b kompetentnych z posrod calego
spoleczenstwa, w szczeg61nosci zas inzynierow, przemyslowcow
i handlowcow.Nadto prezes Stowarzyszenia Inzynier6wMechanik6w, I. L. Harrington, rowniez w liscie dola,czonym do ar tyh.ulu, podnosi znaczenie przyj~tego w Ameryce p1anu mobi lizacyjnego i zapewnia 0 jaknajzywszym udziale Stowarzyszenia Inzynier6w w jego nale~ytem przeprowadzeniu. ],,1. K.
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Pl'awo eksploatacji sil: wodnych niewyzyskanych nalezy
do panstwa, wyzyskiw.ane zas zasoby sa, tez pod kontl'ol~ l'za,du.
Dzial dotycza,cy paliwa, wykazuje ogromne jego i108ci
w tyro haiu, w postaci \\' flgla, lignitu, torfu i ropy, o1'az omawia
zagadnienia Pl'zygotowania paliwa do uzytku w przemysle, wytwarzania pary, koksowania it. p. Z wyj3ttkiem ropy, Kanada
posiada olbrzymie zasoby wszelkich rodzai paliwa. Oentl'alne
okr~gi bQd3t mogly obecnie powi~kszyc wytwarzanie energji
ty1ko droga, budowy instalacji pal'owych, bowiem sily wodne
sa, tam juz calkowicie wyzyskane. W silowniach pal'owych sto ·
suje siQ w znacznejmiel'ze opalanie pylem w~glowym i iune
metody, daja,ce wysoka, spl'awnosc cieplna, ul'za,dzen. Kwestja
wyzyskania w~gla lqczy si~ z wydobyciem zen prodllkt6w ubocz.
uychi odpowiedniem wykorzystaniem gaz6w, olejow nap~c1nych
i in. produktow.
Piel'wsze proby koksowania w~gla kamiennego w niskiej
tempp,raturze omz zastosowania zmielonego koksu jako paliwa
pylkowatego do kotlow, przy ulowieniu wszystkich innych pro ·
c1nktow ubocznych, elokonane zostaly w zaklac1ach Fo1'da
w Walkerville, Ontario.
Obecnie Kanada Zachodnia, wydobywa wQgla wi~cej, lli~
moze go zu~ye, tak ~e w~gle brunatne nie sll wyzyskiwanf\.
Kraj ten winien bye uwazany za swiatow~ skladnic(} wQg]u,
jak r6wniez wyc10bywanych zen olejow.
~Ietalizo"'allie rusztow palt'nislwwych.
Szybkie zUiycie rnsztow, wywoluja,ce wiele utl'ndniell
i nac1miernych kosztow zostalo ostatnio opanowane drog3t t. zw.
"kaloryzowania". 0 przebiegn tym byla juz zamieszczona
wzmianka w naszem pismie w r. ub. I ) . Obecnie mozeroy podac
pal'~ blizszych szczeg610w 0 nim, jak l'owniez 0 nowszym jeszcze sposobie zabezpieczania l'uszt6w oel spalania ,- .metalizowauiu 2). Pierwszy pl'zebieg polega na pokryciu powierzchni
rusztu proszkiem a1uminjowym i wyzal'zaniu w wysokiej t ern
peraturze; w6wczas aluminjum przenika wgl3tb metalu obrobio ·
nego. Opel'3cju ta zalezy w znacznym stopniu od tempemtUl'y
zal'zenia. Wedtug badan amerykanskiej General Electric Company, kt6ra jest wynalazc3t tego sposobu, czas pl'zenikania aluminjum tnva przy 1000 0 C 30 godz., przy 1100 0 C - 6 godz.,
zas pl'zy 12000 C zalecl wie 1/2 godz.
Pl'zebieg jest prowadzony az elo nasycenia powierzchni
metalu 15% Al.

ZasolJy energietyczne I{anady 1).
Bogactwa energietyczne Kanady zostaly prz~dstawione
w nadzwyczaj obszernym referacie, przygotowanym na Konfe1'encj~ Energietyc~n~ w Londynie. Refel'at ten, w postaci bogato ilustrowanego tomu, 0 350 atr. druku, obejmuje dziaIy:
enel'gji wodnej i pa.liwa.
Zaaoby energji wodnej s~ w tym kraju olbrzymiej jednak
Rys. 1 i 2. Widok ruszt6w zwyklych i metalizowanych
wyzyskanie ich jest bardzo daleko posuniQte tylko w okr~gach
po 162 godz. pracy.
centl'alnych, w6wczaa gdy inne, posiadaj~ce ogl'omne poklady
w~gla, nie wykorzystujq tak dalece energji wodnej.
Spos6b ten, jakkolwiek skuteczny, jest jednak tak cb:ogi,
Rozw6j silowni.wodno-elektrycznych postQpuje b. szybko. ze moze byc stosowany tylko do takich pl'zedmiot6w, gdzie moObecnie wytwal'za si~ ok. 3 1/ 4 miljona KM, w budowie zas znaj- ze si~ oplacie.
duj3t si~ silownie, obliczone na dalsze 3/ 4 miljona KM.
Dzialanie jego polega na tem, ze na kaloryzowanej powierzZa 10 lat kapital inwestowany w tych przedsiQbiol'stwach chni, pl'zy zetbli~ciu z l'ozzal'zonym w~glem, tworzy si~ ciel1ka
dosi~gnie 1000 miljon6w dolar6w.
warstewka tlenku aluminjum, ktorego wysoka temperatura toEnergja wytwarzana przez centrale elektryczne, w 97/1 %
pienia (ok. 2300 0 0) nie daje moznosci spalania chl'onionego
pochodzi z wyzyskania "bialego wQgla". R6wniez w gornictwie . metalu. Warstwa ta nie odstaje od metalu i chl'oni go calkoi papiernictwie to zr6dlo energji odgrywa du:i3t rolQ.
WIOle.
Najnowsze badania wykazaly, :ie istnieje moznos6 wyNowy spos6b jest oparty na tej sa-mej zasadzie, jest jednak
twarzania w Kanadzie do 40 miljon6w KM w zakladach 0 sile znacznie Pl'ostszy w wykonaniu i tanszy, wi~c nadaje si~ do zawodnej, przy najnizszym poziomie w6d.
*)

Engineering, 4 Jipca 1924.

2)

Par. Przeglljd Techniczny, 1923 str. 487.
Z. d. V. d. 1. 1924, str. 813 (M 31).
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1 i 2. Kurs dla Radjomechanlk6w I Kurs dla Radjotestosowania do tanszych przedmiotow. Polega on na metalizowaniu sposobem natl'yskowym, zas przenikanie powloki alu- leg r a f i s t 6 w. Kandydacl do obu Zit wodow przcchodz q pierwotnle naminjowej wglf\b meta1u ehl'onionego odbywa si~ ju~ podczas uk~ wsp6lnie na nPrzygotowawczym Kllrsie Radjotech.
pl'acy tego~, w wysokiej temperaturze. Do ~e1aza zlewnego n i c z n y m" od dnia 15 wrzesnia do dnla 15 stycznia. Po ukonczeniu
pl'zenika powloka dopiero przy temperatul'ze ok. 1000 0 C, tak tego kursll nast~pllje selekcja. Uzdolnieni do zlIwodll technicznego prze"
M wymag-ane jest wielokrotne meta1izowanie, dopoki zostanie chodzlj na .Kurs Radjomecllanik6w", 113 kt6rym nallk3 trwa od dn. 16
wpojone 15% Aldo warstwy powierzchniowej metalu. W odle- . stycznia do dnia 30 czerwca. Uzdolnieni do obslugi radjostacji tylko
wach ~eliwnych utwardzonych, Al zast~puje w tej warstwie w charakterze "sluchaczow",przechodzlj na "Kurs dla Radjotelegrafist6w",
cZE\steczki 0, zwi~zanego z ~e1azem, przenikajE\c bardzo niegl~ na kt6rym nauka trwa w przeclqgu dziewi~cill tygodni. Liczba ·· godzin
boko; ply0iej jeszcze przenika Al do powierzchni ze1i wa szal'ego nauk! na wszystkich tych kl1rsach wynosi 18 godzin na tydzien i ,nauka
wktol'em mechanicznie domieszany do ze1aza. w~glik staje na prowadzona jest w godzinach popoludniowych. Oba kursy majlj na cepl'zeszkodzie. Z tych wzg1~d6w pl'zy ochranianiu odIe wow ze- lu wyksztalcenle fachowc6w dla radjotelegrafji oraz dla montazll i nadzoru radjostacjl, jak rownie~ dla przemyslu radjotechnlcznego. Warunki
liwnych nie jest potrzebl1e wielokrotne meta.lizowa.nie.
Szczegolnie kOl'zystnem jest za.stosowal1ie tego sposobu przyje:cia na kurs przygotowawczy: 4 klasy szkoly sredniej ogolnoksztaldo zabezpieczania l'usztow od spalania sil::), pl'zyczem pokrywa cljceJ, lub 7 klas publiczneJ szkoly powszecllnej, Ittb pdna szkola rzemleslniczo-przemyslowa. Pierwszenstwo majlj kandydaci z praktyl(q mesi~ wa.rstwllt aluminjum tylko g6rnflt lch powierzchni~ i zaledwie
chaniczno-elektrotechnicznlj. Nieposiadajqcy wymlenionego wyzej cenpo parEl centymetr6w od gory-po bokach.
Badania dokonane naaustl'jackich kolejach ~elaznych zusu szkolnego, .posiadajqcy natomlast co najmniej dwuletnilj praktykc:
wykazaly, it cza.s slu~by rusztow powiElksza siEl, drogE\ metali· rzemieslniczq w zawodzie elektromechanicznym tub mechanicznym, mozacji, szeseiokrotnie. Niemieckie L oleje badajE\ ten sposob row- gq bye przyj~ci na zasadzle egzamlnl1 wst~pnego. stwierdzajqcego umlej~tnosc poprawnego pisanla I czytania po pols\w, oraz rachunk6w arytniez od paru miesiE)cy.
Najdalej zaszlydoswiadezenia w tym kierunku w gazowni metycznych liczbaml calemi I ulamkami zwyklemi i dziesi~tnemi.
3. 0 g 61 n y K u r s R a d jot e leg r a f j i iRa d jot e I e f 0 n j i. Ma
w Altona, gdzie wprowadzono do paleniska, opalanego b. inten
sywnie, ruszty meta1izowane w srodkowej ty1ko cZElsci, 0 wadze na celu szerzenie wsrod intcligentnego og61u wiedzy w zakresie radjotechniki. Na kurs ten mogq bye przyjmowani bez r6inicy pici kan11 leg . Po 162-clniowej pracy l'uszta zostuly wyjElte i iWMone;
dydaci, posladajqcy swiadectwo ukonczenla eo najmniej 6 klas szkoly
%
niemetulizowane wykazaly stl'atE) 2 leg wagi, wzgl. 18 , co
srednlej og6lnoksztalcqcej. Nallka prowadzona bc:dzle, w miar~ potrzeby
jest tern barclziej duzf\ stratfl, ze spalenie obj~lo glownie krawEli
Iiczby kandydat6w, w clw6ch okresach: od dnia 15 wrzesnia I od dnla
dzie, zas rnszta metalizowane nie wykazaly weale widoczl1yeh
1 Illtego po 18 tygodnl, nle wliczajljc w ten okres ferji swiljtecznych
·stmt na waclze. Ruszta te obu l'Odzai sfl pokazane na rys. 1 i 2.
W okrE)townietwie oehl'ona taka l'llsztow jest nie mniej Koncz:jcy KlIrs, po odbycin potrocznej praktyki, majlj prawo sl!~adac
egzamin praktyczny na stopien radjotelegrafisty wedlllg norm przcpisaeel1nl\; c1otf1tcl jeclnak niema odpowiednich ·danych praktyki.
Opisana oehrona, jako wymagajlltca starannego wykona " nych przez 01. Oyrel\cj~ Poczt i Teiegraf6w. Inrormacje i za·pisy w Oynia, by pO\l'loka. nie odskakiwala w ogniu od za,bezpieezanej po- rekcji Szkoly (Mokotowsl<a 6)
wiel'zehni, jest dl'oga, jeclnak, jak dotyehczasowe doswiadczenia
TRAMWAJE MIEJSKIE w WARSZA WIE w r. 1923.
dowodz~, wielokrotnie si~ oplaea.
Sprawozdanie Zarzqdu Tramwaj6w miejskich w Warszawlc z r.
810wn1\ zaIetllt meta1izowallia l'Usztow staje si~ wszakte 1923 podaje nast~pt1jqce zmiany w Iderunkll rozszerzenla sleci, wzgl.
nie tyle oehl'ona ieh samych, co moznosc lepszego spalania podniesienia sprawnoscl lIrzljdzen elektrowni tramwajowej:
w~gla na takich rusztach Na zwyklych bowiem l'Usztaeh po1) Uruchomiono na elektrowni 2 no we kolly Babcock & Wilcox
wstajllt podezas opalaniR., w zetkni€leiu z roz~arzonym wElgIem, z przegrzewaczami i podgrzewaczami wody, 0 powierzchni ogrzcwanej
zuzle krzemowe, w kMryeh tworzy si~ roztwor zeliwa, tak ze 303 ~n~ ka~dy.
juz pl'zy 800-900 0 C zuzie si~ przypalajllt. Skutkiem tego jak
2) Uruchomiono turboprljdnic~ Brown, Boveri & Co, pompe: za ·
wiadomo, utl'udnia si~ og'l'ornnie dost€)p powietrza do paleniska silajljCij odsrodkowlj oraz spre:zark~ .
i temperatura jeszeze wy~e:i wzrasta. N~tomiast przy metalizo
3) Dlugose l(abli podzlemnych zWie:kszono w porownaniu z r. 1922
wanych rusztach, w ktorych warstwa tlel1ku aluminjum to pi o 7,58%. czyll do 68224 ?no
siEl dopiero przy 2300 0 C, przypalanie si~ iuzli jest wykluczon"e,
4) Zbudowano nowlj siee powletrznlj na ul. G~siej, SrrlOczej, No- .
a wiElc nietylkoobslugastaje siEllatwiejszllt, alerowniez ulepsza wowiejskiej, od Opaczewskiej do fabr. na Okc:clu i w· fn. miejscacb, rasi€l spalanie, i kl'awEldzie l'uszt6w, chloclzone stale przenikajflteem zem dlug. 11570 m. Og61na dlugosc sled powietrznej wynosi. wi~c
powietl'zem, nie nagrzewa,illt siEl tak wysoko.
obecnie 112330 m, czyli wzrosla w por6wnanill z r. 1922 0 8%, a z
Podczas jednejz prob, przy u:lyciu wElgla c1ajlltcego b du- 1918 r. 0 23,2%.
io zuzli, zwykle ruszta wymagaly czyszczenia .iu~ po uplywie
5) Zbudowano nowe tory na dlllgosci 9650 m, oraz przyj~to tory
1 godz., gdy tymezasem metalizowane - po 6 goclzinaeb.
Hnjl zamlejskiej do Ok~cia (3966 m), wobec czego d!llgOSC toru poje_
dynczego wynosila wkoncu roku 137848 m., t. zn .. 0 10,3% wi~cej nli
w r. ub., zas 0 25% wic:cej nii w r, 1918.
6) Bruk naprawlono na przestrzenl 75000 ?n 2•
7) Powl~kszono tabor 0 6 wagon6w przyczepnych \fabc. S. A.
(nadeslane do Redakcji)
Gostynskl) oraz 3 silnlkowe. wykonane we wlasnych warsztatach tramInz. Stanisbw Kruszewski. Slowniczelc parowozowy. Odbltka z "Mewajowych.
chanika". Warszawa, 1924.
Tabor sklada slc:obecnie z 355 wagon6w. z czego 227 - siinikowyciJ.
Broszura zawiera na 32 str. ok. 300 najcz~sciej l1~ywanych
8) Uruchomlono 2 nowe linje (.N2 12 i A).
nazw cz~sci parowozu. W celu ulatwienia zrozl1mienia tresci
Taryfa
zmieniana byla, z powodu dewaluacji marki, 16 razy w cl1jgu
kaldej nflzwy. zawiera ona 27 szklc6w rysunkowych, II obok
rokll 1923. wzrastajljc od 200 do 80000 mk.
·
po\sklch wyraz6w podaje Ich odpowiednikl nlemieckle.
Czysty zysk z tramwaj6w wynlosl 181875453 miijon6w mk., co
Jakko\wiek skutkiem trwajqcego wclqZ jeszcze braku ujednostajnienia slownictwa naszego, pare: nazw podanych w broszu- stanowl 18,85% od obrot\l;deficyt zas z autobus6w byl pokryty z porze mo~e ulegac krytyce, to jednak praca ta bezwqtplenia przy- wyiszego zysku (218% wplyw6w), tak ~e ogolny czysty zysk wynosil
niesie dUiy pOiytek rzeszom pracownik6w kolejowych, I kt6rzy 138518962 milj. mk. (14,07% od obrotu).
Llczba przewiezlonych pasa~er6w: · w tramwajach ok.-130 mlljon6w
powinnl pozbye sl~ wlelce uiywanych obecnle wyrazow obcych,
w
autobusach
ok; 1,65 milj" razem ok. 132 milj. (w r. poprzednimok.
ka~qcych je:zyk polskI.
150 milj.)
Bernard Szapiro. Bezpieczenstwo terzqdzen eZektrycznych. Odbitka
Ruch tramwaj6w wyra~a si~ IIczbq ok. 18,7 rnlljonow wozo -!tm
z "Mechanika" Warszawa, 1924. Sfr. 64. Rys. 5.
osobowychoraz 177 tys. wozo-km (towar.), w autobllsach 384,8 tys. wozo-km, razem ok. 193 mllj. wozo·km.
lIose pracownlk6w na 1 ltm linj! wypada 49,86.

Nowe wydawnictwa.

KRONIKA.

PANSTWOWE KURSY RADJOTECHNICZNE.
W roku 1924/25 prowadzone be:dq przy Ranstwowej Szkole Budo
wy Maszyn I Elektrotechnikl 1m. H. Wawelberga I S. Rotwanda w Warszawle nastc:pujqce Kursyz dzledziny radjotechniki:

.

SPROSTOW ANIE.
Zauwaiyllsmy, ~e w poprzednim zeszycie P. T. (M 36) VI wiadomogci z Politechn}ki Warszawskiei. mylnie wydrukowano nazwlsko p. prof.
M. Wolfke, 0 ktorego pracach byla tam mowa.BIl\d ten niniejszem prostujemy.
.

Wydawca: Spolka z. O. O. "~rzeglljd Technlczny".
Redaktor odp. Ini: CZESl.AW MIKULSKI
Drukarma Techmczna, Sp. Akc., w Warszawle, ul. Czacklego 3-5 (Gmach Stowar~yszenla Technik6w).

