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mysi niemiecki całkowicie owładnął rynkiem polskim,
korzystając z ulg i poparcia rządu zaborczego, a był
bardzo przewidujący, gdy nie stwarzał większych wy-
twórni elektrotechnicznych w b. zaborze pruskim.
Nie mógł przeto wielki przemysł elektrotechniczny
powstać natychmiast w odrodzonej Polsce, nie mógł być
reprezentowany na Targu Poznańskim. Jest on obecnie
w okresie organizacyjnym.

Spotkaliśmy się jednak z niezbitemi dowodami
przedsiębiorczości polskiej w dziedzinie drobnego prze-
mysłu elektrotechnicznego.

A więc:
Bracia Jaroszyńscy z Łodzi wyrabiają silniki

na prąd zmienny od roku ubiegłego. Na Targu Poznań-
skim wystawili motor o sile 5 k. m. 1400 obrotów
120/220 woltów cos tp = 0,86. Jest to 114-ty motor
w kolejności wyrobów. Obecnie mają zamiar przystą-
pić do masowej produkcji małych silników, posiadają
odpowiednią salę fabryczną, na razie zatrudniają 30 ro-
botników wykwalifikowanych.

Roman Ochocki w Sosnowcu (fabryka „Try-
umf") fabrykuje silniki prądu zmiennego od 1/l do 10
k.m. dla różnych napięć i obrotów; wiertarki z opance-
rzeniem aluminjowem i szlifierki. Eobota dokładna,
nie ustępująca niemieckiej, ceny nie wysokie. Wysta-
wiony na Targu 2-konny motor ma kosztować około
45000 mk., wiertarka zaś—35000 mk. Wyroby budziły
zaciekawienie wśród zwiedzających i niewątpliwie ży-
ozyóby należało, by przedsiębiorstwo się rozwinęło.
Obecnie zatrudnia 30 robotników.

Jako próbę stworzenia wytwórni silników na prąd
stały należy podkreślić dążenia firmy Wincenty
Zgoła W Poznaniu. "Wykonała ona na Targ Poznań-
ski pierwszy motor na prąd stały. Jest to motor 2-u
konny, budowy solidnej, roboty dokładnej. Fabryka
powstaje z warsztatów elektrotechnicznych i ma się
w krótkim czasie rozwinąć.

Wogóle dział silników elektrycznych na wystawie
budził powszechne zaciekawienie.

O. d. n. M. K.

zamieszczonej w „Przeglądzie Elektrotechnicznym" z dnia 1-go
czerwca 1921 r. Zeszyt 10.

Górski K. Produkcja i zastosowanie energji elektrycenej
w Szwajcarji, 1918, str. 192,

Górski K. Zakład -wodno-elektryczny Szczawnica - Jazowsko.
1919, sfcr. 69.

Kilhn A. "W sprawie elektryfikacji Polski. 1919, str. 104
(praca zbiorowa).

Lechowski St. Zastosowanie elektryczności w przemyśle bu-
dowlanym.

P. H. i E. H, Elektrownie miejskie, rewizja taryf w celu
dostosowania ich do warunków gospodarczych—przekład
z francnsk. 1919,

SiwicM K. Elektryczność jako źródło siły i światła w rolnic-
twie. 1917, str. 109. Nagrodzona przez Oentr. T-wo
Rolnicze.

Studniarski J. dr. Elektrownia ni. Tarnowa.
Tołłocsko L. Źródła energji na ziemiach polHki i sposoby ich

•wykorzystania. (Prace polskiej narady ekonomicznej
w Petersburgu. T. I. 1919).

Tołłocsko L- Zaopatrzenie Polski w energję elektryczną. (Pra-
ce polskiej narady ekonomicznej w Petersburgu. T. III,
cz. 2, 1919).

Tymowski. Elektryfikacja wsi.
Vietze A. Elektryczność w rolnictwie-—przekład u niemieckie-

go, 1918, str. 62.
Umowy koncesyjne na urządzenia elektryczne — wyd Minist.

Spr. Wewn. 1918.
Zalety elektryczności w mieszkaniu, przemyśle i rolnictwie —

wyd. Centrali Odbudowy Galicji. 1917.

Słownictwo miernictwa elektrotechnicznego,
ułożone przez inż. pułk. K. Vrewnowskiego.

Przejrzała i zaleciła Centralna Komisja Słownictwa
Elektrotechnicznego przy Stow. Elektr. Polskich.

(Dokończenie do str. 110 M 9 t. b.).

2) Tcorja przyrządów pomiarowych.

odchylenie
odchył
odczytywanie, odczyt

,, wskazówkowe
„ zwierciadełkowe
„ subjektywne
n objektywne

skala, podzialka (przedmiot)
„ jednostajna
„ kwadraty czna

działka
kreska (działkowa)
siła skręcająca

„ zwracająca
moment skręcający

„ zwracający
„ tłumiący

stała (przyrządu)
„ statyczna
„ balistyczna
„ dynamiczna

dokładność (przyrządu)
czułość

„ na prąd
„ „ napięcie
„ normalna

wahnięcie, wahanie
tłumienie

„ własne, samotłumienie
„ sztuczne
„ mechaniczne

magnetyczne
„ opornościowe
„ zewnętrzno
„ wewnętrzne

odchylanie tłumione
„ nietlumione
„ okresowe, perjodyczne
„ bezokresowe, aperjodyczne
„ przetłumione

spółczynnik tłumienia
stosunek „

Ablenkung
Ausschlag
Ablesung
Zeiger-Ablesuug
Spiegel „
subjective „
objective „
Skala

„ -gleichmessige
„ -quadratische

Teilung
T.eiłstrich
drehende Kraft
Direktionskraft
Drehungsmoment
Di rektionsinoment
Diimpfungsmomen t
Reduktionsfaktor, Konstantę
statische „
bftllistische „
dynamische „
Orenauigkeit
Empfindlichkoit
Strom- „
Spannungs- „
uormale „
Bchwingung
Dśiinpfung
Eigen-Dcimpfung
kunstliche „
mechanische „
magnetische „
elektrlscho „ _
aussere „
innere
gediimpfte Ablenkung
ungedampte „
oszillierende, periodische Abl.
aperiodische Ablenkung
kriechende f„
Diimpf ungsf aktor
Dampungsverhaltnis
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dekrement logarytmiczny tłum. logaritmisches Dekrement der

tłumik
naBtawienle
zawieszenie
więzić
zwalniać
więź
opór wewnętrzny

„ krytyczny, przełomowy

Dampfung
Diirnpfer
Aufstellung, Justierung
Aufhangung
arretieren
freilassen
Arretiervorrichtung
innerer Widerstand
kritischer ,,

3) Przyrządy pomiarowe.
przyrząd pomiarowy
wskaźnik

„ prądu
„ napięcia
„ kierunku prądu
„ zwarcia

faz
miernik
amperomierz
woltomierz
watomierz
omomierz
fazomierz
miernik częstotliwości
transformatorek miernikowy
licznik

„ amperogodzin
„ watogodzin

Messapparat
Messanzeiger
Strom- „
Spannung „
Stromrichtungs-Anzeiger
Kurzschluss- „
Phasen- „
Messapparat
Ampermeter
Voltmeter
Wattmeter
Ohmmeter
Phasenmesser
Frequenzmesser
Messtransformator
Zahler
Amperstundenzahler
Watfcstanden

przyrząd (pomiarowy) odchy- Ablenkungs-Apparat
łowy

przyrząd zerowy Null-
„ wzorcowy Normal- „
„ śoiąły, precyzyjny Prazisions- „
„ techniczny techniBcher „
„ elektrodynamiczny elektrodynamischer Apparat

gttlwanometr Galvanometer
„ z ruchomym mague- Nadel- „

sem
„ z ruchomą cewk% Drehspul-,,

galwanoskop Galvanoskop
magnes pojedynczy einfache Magnetnadel

„ złożony Vielfach- ,
„ dzwonkowaty Glockenmagnet
„ astatyczny astatischer Magnet
„ kierujący Richt- „
„ hamujący Brems- „

astatycznosć Astasie
bocznik magnetyczny magnetischer Nebenchluss
busola stycznych Tangenten-Bussole

„ wstaw Sinus- „
galwanometr zwierciadełkowy Spiegel-Galvanometser

„ wskazówkowy Zeiger- ,
„ różnicowy Differential- „
„ dzwonkowaty G-locken- „

pancerny Panzer- „
, pokrętny Torsions- „
„ wibracyjny, drgaw-

kowy • Vibrations- ',
„ Btrunowy Seiten- „

oscylograf Oszillograph
©lektrodynamometr Elektrodynamometer
waga elektrodynamiczna elektrodynamische Wage
cewka prądowa Strom-Spule

, napięciowa Spannungs- „
przyrząd (pomiarowy) indukcyj-

ny Induktions-Apparat

przyrząd o polu wirującem Drehfeldapparat
„ elektromagnetyczny elektromagnstischer Apparat
„ o rdzeniu żelaznym Weicheiseninsfcrument
„ elektfokaloryczny, elektrokalorischer Hitzdrath-

cieplny Apparat
drucik cieplny Hitzdrath
wstęga cieplna Hitzband
bolometr Bolometer
galwanometr termoelektryczny Thermogalvanometsr
przyrząd elektrostatyczny eloktrostatischer Apparat
elektrometr Elektrometer

„ absolutny „ -absoluter
„ kwadrantowy Quadranteaelektromefcer
„ wielokomórkowy Multizellutar „

kwadranfc Quadrant
listek (elektrometru) Nadel
pierścień ochronny ScŁutzring
połączenie kwadrantowe pojedyncze — Quadrantenschaltnng

„ „ podwójne — Doppel- idiostatfsche
Schaltung

„ „ listkowe — Nadelschaltung
przyrząd elektrolityczny elektrolytisoher Apparafc
Woltametr Voltameter

„ srebrowy Silber- »
„ miedziowy Ktrpfer „
„ gazowy KnallgaSToltameter

fotometr Photometer
ława fotometryczna Photometerbank
pomiary natężenia światła:

metoda promieniowa
„ zwierciadtowa
„ obrotowa

licznik Zahler
„ wahadłowy Pendel-Zahłer
„ motorkowy, silnikowy Motor- „
„ „ elektrodynamiczny Elektrodynamischer Zahler
„ „ indukcyjny Induktions-

iskisrnik (przyrząd) Messfnnkenstrecke
przerwa iskrowa (odstęp elektrod) — Funkenstrecke
skok (miara) Schlagweite
przeskok iskry (zjawisko) Fuukenttborschlag

4) Przyrządy pomocnicze.

opornik Widerstand, Rheostat
wzorcowy Normal-Wid erstand

„ ścisły Prazisions „
., techniczny technischer „
„ jednostopniowy Einzel- ,,
„ wielostopniowy, zespół

oporników Widerstandssatz
„ kołeczkowy Stopsel-Widarstand
„ korbkowy Kurbel- „
n suwakowy Schiobor- ,
„ dziesiętny Dekaden- „
„ regulacyjny. Regulier- „
„ obciążający Ballast- „
„ dodatkowy Zusatz- „

skrzynka oporowa Widerstandskasten
kółeczek Stb'psel

„ odgałęźny Abzweig- „
nawinięcie bezindukcyjne induktionalose Wickluug

„ dwtraitkowe, bifilarne — bifllare „
„ przeciwwarstwowe Ohaperon- „

kondensator Kondensator
„ pokrętny Drehkondensator

cewka samoindukcyjna Selbsfcinduktionsspule
„ pokrętna, warionietr Selbstindktions Variometer

łącznik Schalter
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przełącznik , Umschalfcer
zmiennik . , . . Sfcromwender
przełącznik (zmiennik) drążkowy — Hebel-Umschalter

„ . kołyskowy - Wippen- „ , Wippe
„ wieloobwodowy

klucz Stromsohliissol
przerywacz Unterbrecher

„ brzqczykowy Summer-TJntsrbrecher
„ strunowy Saifcen- ,
„ wirujący rofcierender „
„ rtęciowy Qaecksilber- „

induktor Induktorium

Wiadomości bieżące.

Zastosowanie dużych silników asynchroniezyck
do pracy przy małym obciążeniu. Mająo jeden silnik
(np. na wsi) do pracy przy różnych obciążeniach można
zwiększyć nieco spółez. sprawności silnika i spółczynnik
mocy przełączając z trójkąta na gwiazdę. G-dy mamy
duże obciążenie pracować' należy przy połączeniu w trój-
kąt, a gdy małe — w gwiazdę. (Według E. T. Z. Ze-
szyt 2. 1921 r.).

Urządzenia elektryczne w stajniach i oborach,
Dla uniknięcia porażenia bydła i koni prądem należy ko-
niecznie dokładnie u z i e m i a ć wszystkie metalowe
części budynku. (Według H. Zipp'a Mitt, de Ver. d. El.
w. Tom 19, rok 1920, str. 307).

Według I. Biermannsa, Zaopatrzenie całych Nie-
miec w prąd elektryczny za pomocą jednolitej sieci prze-
wodów jest wykonalne z punktu widzenia technicznego
prądem 50 okresowym przy napięciu 110.000 v. Podnie-
sienie jednak napięcia do 155.000 v., a nawet 220.000 v.
jest bardzo pożądane ze względu na znaczne zmniej sze-
nie ilości przewodów, trzeba tylko opracować budowę
przyrządów i transformatorów dla tych wysokich na-
pięć. Zasługuje również na uwagę stosowanie w szero-
kim zakresie synchronicznych przewzbudzonych silni-
ków do regulowania napięcia sieci. E. T. Z. Zeszyt 4.
1921 r.

Przegląd czasopism.
JRozkład oświetlenia na powierzchni, oświetlonej

parabolicznym reflektorem omawia szczegółowo
I\ Henning w E. T. Z. zesz. 49 i 50, 1920 r.

Oczyszczanie gazów wielkopiecowych od pyłu
za pomocą jonizacji powietrza. W E. T. Z., zesz. 47,
1920 r. znajdujemy krótki opis urządzenia, zaprojekto-
wanego przez Lodge'a i pracującego od roku 1917.

Probiernia Związku inżynierów elektrotechni-
ków. Rozwój i plan prac w tej probierni jest podany
w E. T. Z. zeszyt 48, 1920 r.

Zjawiska w obwodach sprzężonych. W. Boorstyn
w E. T. Z. zeszyt 48, 1920 r. omawia i zaopatruje
w teoretyczne wywody sprawę prądów, powstających
w obwodach sprzężonych.

Obliczanie dławików. I. Hak podaje tablice i wy-
kresy dla obliczenia spółczynnika samoindukcji dławi-
ków według znanych wzorów. E. T. Z. 48. 20 r.

Gospodarcza strona w oświetleniu. Porównanie
oświetlenia gazowego i elektrycznego, omawia szczegó-
łowo Dr. Ing. L. Bloch w E. T. Z. Zeszyt 8, str. 174.
1921 r.

Elektryfikacja koleji w Szwecji: E. T. Z. Zeszyt8,
str. 176. 1921 r.

Obliczanie spadku napięcia w przewodach dale-
konośnych znajdujemy w E. T. Z. Zeszyt 4. 1921 r.

Paleniska do węgla sproszkowanego są opisane
w E. T. Z. Zeszyt 5. 1921 r.

Zestawienie sił wodnych Stanów Zjednoczonych
Ameryki znajdujemy w E. T. Z. Zeszycie 5, str. 107.

Niklowanie aluminium (glinu) opisuje: „Genie
Civil". Tom 76, str. 437 i E. T. Z. Zeszyt 5, str. 113.
1912 r.

i Gospodarcze korzyści nasycania słupów drewnia
nych do linij napowietrznych podaje R. Nowotny
w E. T. Z. Zeszyt 7, str. 150. 1921 r.

Oryginalny sposób wyzyskania jednego silnika
elektrycznego w gospodarstwie rolnem znajdujemy
w E. T. Z. Zeszyt 7, str. 160. 1921 r.

Pojęcie napięcia w elektrotechnice omawia szcze-
gółowo Fritz Emde wE.T. Z. Zeszyt 8, str. 169. 1921 r.

Próby szczotek węglowych opisuje I, S. Dean
w Electric. Railway Joarn. Tom 56, str. 363.

Zastosowanie jażącej lampy Pintsch'a w technice
łączeń. Zeszyt 6. E. T. Z. 1921 r.

Dr. Max Roscher omawia szeroko sprawę między-
narodowej komunikacji telegraficznej w E. T. 2. Ze-
szyt 6. 1921 r.

O gospodarce elektrycznej w Szwecji znajdujemy
wiadomości w zeszycie 1, E. T. Z. 1921 r.

Projekt międzynarodowych oznaczeń na planach
elektrycznych znajdujemy w zeszycie 1, E. T. Z. 1921 r.

Wyczerpujący artykuł w sprawie zadań techniki
(podwyższenia napięcia) wobec elektryfikacji wielkich
terenów znajdujemy w zeszytach 2, 3 i 4 E . T . Z. 1921 r.

Woltmetr bezwzględny do 250.000 v. opisuje
A.. Palm. Zoitochrif. f. teohn. Physik. 1920 r. Zeszyt 7.

Skutek użyteczny żelazek elektrycznych różnej bu-
dowy na podstawie doświadczeń omawia R. Naujoks
i wykazuje w jakim kierunku mają iśó udoskonalenia
w E. T. Z. Zeszyt 3. 1921 r.

Obszerny opis urządzenia o wysokim napięciu Chi-
le Exploration Co. w Tocopilla i Chuquicamata znajdu-
jemy w E. T. Z. Zesz. 1, 2 i 3. 1921 r.

Palenisko do węgla sproszkowanego jest opisane
i przedstawione na rys. w E. T. Z, Zeszyt 4. 1921 r.


