
N~ 24 PRZEGLI\D TECHNICZNY 279 

· W kuini mechanicznej stojq prasy srubowe (wrze
donowe), mimosrodowe, mlotki meehaniczne i maszylly 
kowalslde. Wszystkie one zostaty nabyte w· 1921 rolm. 
Najwiekszq z nich jest prasa srubowa fabT. Bauning (7) 
() sredniey sruby 360 mm, tarezaeh pionowyeh sredn. 
2100 mm i kole poziomem 2500 mm srednicy. Skok 
sllportu g6rnego 1300 mm. Prasa rozwija cisnienie do 
500 to Na prasie tej Sq wytlaczane widty mainiczne, 
wsporniki wagonowe, haki rozkraczne i t. p. W ciqgu 
jednel zmiany 8-miogodzinnej mOina wytloezyc 130 widei 
mainicznych lub 180 szt. wspornikow wagonowych. Prasa 
fabr. Scherb (8) 0 srednicy sruby 240 mm, tarczach 1800 oraz 
kole poziomem 1600 mm srednicy i skoku suportu 450 mm 
TOzwija cisnienle do 350 t . Na prasie tej H~i moina wy
ttaezac najci~isze ez~sci wagonowe. Do wyUaezania liej
szych ez~sci Sfuiq trzy prasy mniejsze (9, 10 i 11) 0 sredn. 
'srub 200 i 190 mm. Maszyna kowalsl{a budowy Detries
Werke (16), sprowadzona w 1922 r., t. .zw. zgrubiarka, 
sluiy do gtowienia poci~gli, sworzni, odbijak6w drzwio
wych i t. p. Na maszynie tej mo'tna wykonac 25 - 30 
1b6v.1 na godzin~. Dwie prasy poziome typu "Buldozer" 
(19 i 21) 0 skoku 600 i 400 mm SlUiq do wyginania ko-

· rytek, stopni wagonowych i t. p. . 
, Do poszczeg61nych drobnych operacji i do obcina-

Sprawy slownictwa technicznego. . 
DROGA ZELAZNA. 

W okresie kaleczenia i~zyka polskiego, kt6ry si~ za-

. 
. znaczyl po wojnie, dokonywa si~ bez zasta
nowi~nia szkodJiwej amputaeji. 

Dotyezy ona kOl11unikacji lqdowej, innej nit drogi 
· zwyczajne i bite, kt6rq od czasu jej powstania nazywano 
u· nas d r 0 g q i e 1 a z n q (fr. chemin de fer, ang. railway, 

·niel11. Eisenbahn). Ta llazwa stosowana jest we wszyst-
· kich aktach urz~dowych, poezqwszy od statut6w Towa
rzystwa drogi ielaznej warszawsko-wiedenskiej z ezasaw 
Lubiel'lskiego i SteinkeJ1era (r. 1839), statutu Towarzystwa 
drogi ielaznej Krakowsko-G6rnoslqskiej z r. 1844 i usta
wy nadawczej drag ielaznych w Krolestwie Polskiem z r. 
1857, we wszystkicb sprawozdaniach, przepisaeh i instruk
cjach, wydanych w j~zyku polskim priez towarzystwa 

· prywatne drag ielaznych: Warszawsko-Wiedensldej, Teres
polskiej, L6dzkiej, Nadwislanskiej i in. i w pracach 0 dro-

· gach ie1aznych najpowainiejszych . autor6w. 
Zasadniczq cz~sciq tej komunikacji jest k 0 I e j s z y

nowa (ir. voie ferree, allg. railway track, niem. Eisen
bahngleis), ! inaczej torem zwana, skqd popularna nazwa 

nia zadziorow Sfuiq eztery prasy mimosrodowe (12, 13, 
29 i 30) Oraz jednamata srubowa (20). 

Oprocz tego praeujq tu· dwa mioty spr~zy\1owe t. zw. 
"Ajax" N 5 i N 4, (17 i IS) oraz dwa mtoty padajqce 
(deskowe) po 500 kg (14 i 15). r 

Zadaniem Imini mechanicznej jest 'wykonywanie 
wszystkich cz~sci wagonJwych na prasach, mechanicznie, 
ograniczajqc prac~ r~eznq kowaIi do niezb~dnycb operaeji 
przygotowawczych. 

Do nagrzewania blok6w ustawiollo siedem piecow, 
z ktorycb pi~c (24, 25, 26, 27 i 28) nowszej konstmkcji 
z rekuperatorami Ruppmana . 

Warsztat do wyrobu wykroj6w i stempli posiada 15 
obrabiarek, specjalnie do tego celu przeznaczonych: a wi~c 
heblark~ podtuillq i poprzeczl1q, dlutownice, dwie pionowe 
frezarki, pi~c tokarek pociqgowych i jednq czo!OWq, dwie 
wiertarki i· dwie szlifierki. 

Nap~d w kuini mechanieznej i warsztacie grupowy. 
.£qczna moc motor6w e.lektrycznych wynosi 310 KM. 

Obecnie w kuznl pracuje 260 ludzi. Wytworczosc 
miesi~czlla dochodzi do 250.000 kg cz~sci wagollowyth, 
t. j. pokrywa zapotrzebowanie na 140 komplet6w wago
nowyeh. Moiliwa jednak wytworczosc-i w kaZdej chwili 
osiqgalna -200 komplet6w. (d. n.) 

,.kolej ielazna" pochodne: kolejowy, kolejarz, kolejnic
two i in. Dzi~ki kolei z szyn utoionej, kola taboru nie 
wychodzll poza okreslone Iillje, na kt6rych rozstawienie 
posiadamy, polskq nazw~ tor (fT. jauge, aug. gauge, 
nie~ , Spur). 

Mowa potoczna ez~sto nie liezy si'E: ze scistosciq 
·wyraien i nazywa "kolejq" zarowno calosc pot~inej ko
munikacji ze wszystkiemi jej l1fzqdzeniami, budowlami 
i taborem, jak i dwie sZyl1Y, po kt6rych si~ wagon toczy, 
lub nawet tylko ic.h rozstawienie (kolej poHoraczna, sas
ka i t. p.) 

Tych popularnych uog61nieiI nie l11Qina oczywiscie 
surowo. traktowac. luna rzecz, gdy idzie 0 j~zyk ksiqzko
wy, j~zyk ustaw i urz~dow. Tu jUi niescislosc, mieszariie 
poj~c i nieuzywanie wlasciwych wyraiet'i swiadczq 0 nie
dostatecznej znajomosei przedmiotu i j~zyka lub icll lekce
waieniu. 

Te cechy posiada dqienie do usuni~cia z nomenkla
tury urzE:dowej terminu "droga Z'elazna" i zastllpienia go . 
wyrazem "kolej".. Jest to niezastanowienie si~ nad isto
tq rzeczy, pozbawianie j~zyka wyrazow, sluiqcych do 
okreslenia niezb~dnych poj~c i dobrowolne uboienie go 
w por6wnaniu z innemi j~zykami europejskiemi. 

Int. Pro!. A. Wasitdynski. 

W IADO M O·SC I TECHNICZNE. 

Wyniki badan kdU6w 0 paleniskach zasilanych 
podgrzanem powiettzetn. 

W zwi'lzku z d,rzeniami do udoskona1enia spalania 
w kotlach parowych, ' g16wnie zas . wobec staran osiqgni~cia 
jaknajlepszego bilansu cieplnego tych instalacji, rozwija si~ 
W ost1itnich ezasach coraz bardziej zastosowanie gaz6w od
lotowych do podgrzewania powietrza spaJinowego . 

Technika budowy podgrzewaczy zyskala niedawno cen
ny nabytek w postaci opisanego juz w Przeglqdzie Tech
nicznym 1) urz'ldzenia Ljungstroma, kt6re w paru mlejscach 

· zainstalowano i zbadano. Uzupelniajqc poprzednio przy
toczone dane, otrzymane przez wspomnianego konstruk
tora w Szwecji, mozemy podac obecnie wyniki nowszych 
badan zastosowania podgrzanego powietrza, dokonanych 
w Anglji2) . . . . 

Badania angielskie dotyczyly koHa okr~towego zaopatrzo
nego w podgrzewacz wiruj'lcy (regenerator) Howden Ljung-

1) Przeglqd Techniczny, 1923 str. 444-445. 
2) Engineering, 1924, 15 lutego. 

stroma. Sprawnosc koUa wynosila przytem 89,7% przy op·a
laniu rop'l, zas 88, 1 9~ - iHZY . opqlaniu w~glem (JicZ'lc wed
lug l1iiszej wartosci 0palowej paliwa). Temperatura powietcza 
przy wlocie do koHa wynosHa do 255 U C (srednio w 6-ciu 
pr6bach 237" C), zas · temperatura gaz6w odlotowych za pod
grzewaczem zaledwie 93 0 C; gazy wchodzqce do podgrze
waeza mialy temperatur~ ok. 300 0 C, tak ze spadek tej ostat
niej wynosH ok. 210 0 C. 

Wyniki liezbowe sq uj~te w tabeJi 1, gdzie badania 1 
i 6 dajq porownar:Jie pomi~dzy opalaniem ropq a W~glem, 
badanie 2 - mialo na celu wyjasniC wplyw skr6cenia pta
mieniowek na sprawnosc koHa, badania 3, 4 i 5 stawiaty 
sobie za eel wyjasnienie wptywu zmian ilosci wp~dzallego 
do komory paleniskowej powietrza (przy statej ilosei spaJo-
'nego paJiwa) na sprawnosc, wreszc.ie badania 6 ·i 7, doko
nane przez prof. W. J.Goudie, przy opalaniu 'w~glem, wy
l{azuj'l znaczenie podgrzewaIlia powietrza, gdyi pierwsze 
z nich dotyczy zastosowania podgrzewania, ~ drugie zas 
opalania przy . zimnem powietrzu i ciqgu naturalnym. 


