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OD R E D A K C J I
Zeszytem niniejszym „Przegląd Elektrotech
niczny" rozpoczyna XI rok swego istnienia. Jest
to oczywiście szczegół zbyt błahy, aby go tutaj pod
nosić, i jeżeli mimo to chcemy o nim parę słów po
wiedzieć, to wynika to jedynie z chęci podkreślenia
warunków, w jakich odbywa się w odrodzonej P o l
sce elektryfikacja kraju, powstaje przemysł elek
trotechniczny, a w związku z tem — rozwija się cza
sopismo, powołane do tego, aby być wiernem i mo
żliwie pełnem odbiciem tych zjawisk zarówno u nas,
jak i w krajach innych.
Jeżeli cofnąć się myślą wstecz do tych cza
sów, kiedy to odradzało się do nowego życia Pań
stwo Polskie, a w związku z . tem p o w 
stawał szereg nowych potrzeb, . dążności i za 
interesowań, i jeżeli porównać ów czesn y nasz
stan z obecnym, śmiało rzec można, że pol
ski świat elektrotechniczny nie ma pow odów w sty 
dzić się w yników swej dziesięcioletniej pracy. Była
ona najeżona trudnościami, lecz prowadzona w y 
trwale, z energją, konsekwentnie i osiągnęła
wyniki poważne. A b y dorównać kroku za
granicy, rychło sięgnięto po wzory i w sk a 
zówki na grunt zjazdów międzynarodowych, do
kładając tam zresztą do ogólnej budowy i własną
cegiełkę. W „Przeglądzie Elektrotechnicznym" za
ubiegłe lat 10 czytelnik znajdzie na każdej niemal
stronicy dowody wysiłków i pracy elektryka pol
skiego, głęboko przekonanego o potędze tej dźwig
ni post»ou gospodarczego, jaką jest elektryfika
cja. W niedługim czasie — z okazji Powszechnej
W ystawy w Poznaniu — „Przegląd Elektrotech
niczny" poświęci osobny zeszyt tej pracy: będzie
tam dany szczegółowy obraz wszystkiego, co zdo
łaliśmy osiągnąć już to w dziedzinie ustawodaw
stwa elektrycznego, już to rozwoju zrzeszeń gospo
darczych, w dziedzinie szkolnictwa i t. d.
W 10-ciu rocznikach, jakie ma „Przegląd" za
sobą, czytelnik znajdzie również wyraz stałych
i ciągłych usiłowań Redakcji informowania o p ostę
pach elektryfikacji w krajach obcych. W każdym
niemal zeszycie znaleźć można dane . z tej
dziedziny, tak nieraz interesujące i charak
terystyczne. Przytaczając je, Redakcja miała
na celu nietylko zachętę lub utrwalenie w św ia
domości czytelnika tych lub innych danych
cyfrowych, bo świadomość tę ogół nasz przeważnie
już posiada, lecz w równym stopniu — w sk a 
zanie wypróbowanych dróg i skutecznych kierun
ków rozwojowych. Obraz, jaki z tego materjału

sprawozdawczego mó^ł był sobie czytelnik „Prze
glądu" wytworzyć, jest nierównie barwniejszy, niż
obraz naszych skromnych poczynań i osiągniętych
wyników. Pod tym kątem rozpatrując naszą dzia
łalność, z konieczności dojdziemy do wniosku, iż
pole do pracy jest u nas jeszcze bardzo rozległe.
A czk olw iek uczyniono bardzo dużo, to jednak c z e 
ka nas jeszcze wiele wysiłków , a skierowane być
one winny nietylko ku rozszerzaniu elektryfikacji
wzrostu zużycia enertfji lub też zakresu jej zasto
sowań, lecz również ku ustaleniu i pogłębianiu za
sad, utrwaleniu metod, wzmożeniu pracy naukowo
technicznej i w ogóle ku starannemu przygotowaniu
gruntu pod bujny rozkwit elektrotechniki polskiej
w przyszłości.
Niezależnie jednak od tempa, w jakiem rozwój
elektryfikacji odbywać się u nas będzie, Redakcja,
świadoma obowiązków, których się podjęła, czuje
wyraźnie konieczność dalszych i nie mniej
szych, niż dotąd, w ysiłk ó w nad doskonaleniem
czasooisma. Wbrew przewidywaniom nielicznych
zresztą sceptyków, wyoowiadających swe wątpli
wości w zaraniu istnienia „Przeglądu", czasopismo
zdołało pomyślnie przetrwać okres pierwszych lat
10-ciu i z ufnością wstępuję w okres drugi, widząc
zachętę dla siebie w tem, iż stało się organem całetfo naszego świata elektrotechnicznego. Kieru
nek, jaki Redakcja sobie wytknęła, to zharmonizo
wana współpraca z czynnikami rządowemi i organi
zacjami gospodarczemi a ścisły kontakt z jednoczącem cały nasz ogół— Stowarzyszeniem E lektryków
Polskich. Że jest to kierunek właściwy i skutecz
ny, świadczy szereg naiwybitniejszych naszych sił
fachowych, które Redakcji udało się pozyskać dla
czasopisma, oraz — stale wzrastająca poczytność
„Przeglądu". Kierunek teń Redakcja pragnie
utrzymać i nadal, uważając go za rękojmię żyw ot
ności i bogactwa treści, mającej odzwierciadlać
wszystkie zainteresowania szerokich sfer elektro
technicznych polskich.
W niemałym stopniu przyczyni się do zbogacenia treści „Przeglądu" udział w pracy redakcyj
nej młodych sił o pierwszorzędnej i już w życiu
praktycznem stwierdzonej wartości, jakie przygo
towują nam uczelnie w Warszawie, Lwowie i Gdań
sku. Dla tego też zwracamy się do młodszych na
szych kolegów z propozycją współpracy i nie w ąt
pimy, iż pośpieszą oni na wezwanie, aby razem
z „Przeglądem" dążyć do urzeczywistnienia w spól
nych celów.
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O G O S P O D A R C E Ś WI E T L N E J 1)
T adeusz Czaplicki

Już pierwszy kongres Unji Międzynarodowej
w y tw ó rcó w i d ostaw ców energji elektrycznej, k tó 
ry się odbył w e wrześniu 1926 r. w Rzymie, zajmo
w a ł się sprawami gospodarki świetlnej, to znaczy
całokształtem wiadomości, dotyczących techniki
i sztuki oświetleniowej “). Pojęcie gospodarki
świetlnej obejmuje wszystko, co dotyczy racjonal
nego urządzania i ciągłego doskonalenia oświetle
nia z punktu widzenia fizyczno-technicznego i e k o 
nomicznego. Dążeniem gospodarki świetlnej jest
zapewnienie człow iek ow i jak najlepszego i jak naj
tańszego światła sztucznego do wszystkich jego
potrzeb. Gospodarka świetlna jest kwestją dość
rozległą, albowiem ogarnia ona nietylko zagadnie
nia techniczno - konstrukcyjne i gospodarcze, lecz
wkracza również w dziedzinę higjeny i estetyki,
w dziedzinę wygód życia codziennego i t. d. Kon
gres Rzymski zapoznał się z ówczesnym stanem
gospodarki świetlnej w e Francji i w e W łoszech.
Na kongres obecny prócz tych dwóch krajów na
desłały referat jeszcze Stany Zjednoczone A m e 
ryki.
Działalność, mająca na celu rozwój i udoskona
lenie oświetlenia elektrycznego, jest ześrodkowana we Francji w stowarzyszeniu, zwanem „Societe pour le Perfectionnement de 1' Eclairage",
we W łoszech zaś w „Associazione nazionale per lo
Sviluppo della Illuminazione". W Ameryce prace,
dotyczące zagadnień teorji i praktyki oświetlenio
wej, prowadzi przedewszystkiem „Illuminating Erigineering Society". Stowarzyszenie to w swej dzia
łalności znajduje poparcie i pomoc ze strony tak po
tężnych organizacyj, jak „American Institute of
Electrical Engineers“ i „National Electric Light Association", następnie ze strony „Society for E lec
tric Development" i t. d. Jednak każde z trzech
ostatnio wymienionych zrzeszeń rozwija na w ła s 
nym terenie działania bardzo ożywioną działalność,
uzgodnioną z tendencjami, wytycznemi i programa
mi Illuminating Society.
W yliczone wyżej organizacje trzech różnych
krajów jednoczą przedstawicieli nauki i przem y
słu, zarówno praktyków jak i teoretyków. D zia
łalność ich opiera się na jak najściślejszej w spół
pracy wytwórców i dostawców energji elektrycznej,
fabrykantów i sprzedawców lamp elektrycznych
i wszelkich przyborów do nich, artystów - dekora
torów i instalatorów i ma na widoku osiągnięcie
takiego stanu, kiedy każda instalacja oświetlenio
w a będzie dostarczała tym, co z niej korzystają,
światła w wystarczającej ilości, kiedy każda insta
lacja będzie posiadała jak największą sprawność,
to znaczy będzie w yzysk iw ała zużywaną energję
elektryczną możliwie najdoskonalej, kiedy każda
’) Rerefat generalny, wygłoszony na kongresie Między
narodowej Unji wytwórców i dostawców energii elektrycznej
w Paryżu 7 lipea 1928 r.
-’) Por. Compte-rendu di> premier Congres Internatic
nal tenu a Rome du 21 au 26 septembre 1926 (Union Intern,
cies Producteurs et Distributeurs d‘Energie Electrique),
Ronie, 1926 (str. 107 — 116 i 743 — 767).

instalacja będzie mogła być uznana za najzupeł
niej zadawalającą z punktu widzenia zarówno hi
gjeny, jak i estetyki. Dla osiągnięcia powyższych
celó w wymienione organizacje prowadzą i popie
rają prace badawcze w zakresie gospodarki św ietl
nej, ustalają przepisy i normy prawidłowego
oświetlenia, organizują kursy techniki świetlnej,
przygotowują inżynierów-specjalistów w tej d zie
dzinie, rozpowszechniają i popularyzują wiadom oś
ci z tej dziedziny zapomocą odczytów, broszur,
ulotek, organizują w ysta w y specjalne lub biorą
udział w w ystaw ach ogólnych, utrzymują laboratorja i stałe sale demonstracyjne, gdzie każdy
w sposób poglądowy może się zapoznać z racjonalnemi metodami oświetlenia, udzielają porad
w sprawach oświetleniowych, niekiedy sporzą
dzają projekty wzorowych instalacyj oświetlenio
wych, współpracują z fabrykami, wyrabiającemu
lampy, przybory i inne artykuły elektrotechniczne,
w wytwarzaniu jak najdoskonalszych konstrukcyj
i t.d. i t.d. W ogóle organizacje te nie omijają żadnej
sposobności i nie zaniedbują żadnego środka, k tó 
re mogą przyczynić się do rozwoju i ulepszenia
oświetlenia elektrycznego.
W referacie francuskim p. de Valbreuze‘a p o 
dane są wyniki, osiągnięte w e Francji w ciągu dwa
ostatnich lat dzięki wysiłkom zarówno stow arzy
szenia „Societe pour le Perfectionnement de
1 Eclairage", jak i przez poszczególne przedsiębior
stwa. Jakkolw iek propaganda racjonalnego o św ie
tlenia była utrzymana w e Francji w ramach wyłuszczonego wyżej programu i nie przybierała naogół form propagandy czysto handlowej, p row a
dzonej przy pomocy akwizytorów, obchodzących
odbiorców prądu po domach, to jednak osiągnięto
tam wyniki dość znaczne. Postęp można zanoto
wać w e Francji w e wszystkich gałęziach techniki
świetlnej, a w ięc zarówno w oświetleniu mieszkań,
sklepów i fabryk, jak i w oświetleniu zewnętrznem.
Najwolniej posuwa się ulepszanie oświetlenia
starych mieszkań prywatnych z przyczyn najzupełnie zrozumiałych: niewystarczające przekroje pio
nów, wadliwy plan sieci mieszkaniowej i t. d.
W celu przyczynienia się do szybszej naprawy
istniejącego stanu rzeczy „Soc. pour le Perf. de
l‘Ecl.“ ogłasza konkursy na projekty oświetlenia
domowego, na udoskonalone przybory do lamp
i t. d.
Natomiast w salach publicznych nowoczesne
m etody oświetlenia znajdują bardzo rozległe za
stosowanie: bardzo często spotyka się oświetlenie
pośrednie przy pomocy lamp, ukrytych za gzemsami, na kolumnach, w wazonach i t. d. Specjalnie
rzuca się w oczy postęp w oświetleniu w ystaw
sklepowych, gdzie najtrudniejsze zadania, jak np.
obfite oświetlenie wystaw, dostępnych dla p
bliczności z kilku stron, zapomocą lamp zgo
niewidocznych dla oka, są rozwiązane udatni
W lokalach rozrywkowych i niektórych handl<
wych znaleziono nowe zastosowania światła: w ba
rach oświetlenie butelek, szklanek i kieliszków
przy pomocy p asów świetlnych, umieszczonych
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temi naczyniami lub pod niemi; w salach tańca p o 
sadzkę, wykonaną z płytek szklanych, oświetla się
lampami, umieszczonemi pod posadzką, i t. d. R e 
klamy świetlne przy pom ocy św iecących rur,
napenionych gazem rozrzedzonym, rozpow szech
niają się niezmiernie szybko. Spotyka się już rury
tego rodzaju o barwach różnorodnych (czerwone,
żółto-zielone, różowe, lazurowe, białe i t. d.). Kon
strukcja rur pod względem dekoracyjnym bywa
niekiedy bardzo wyszukiwana.
W zakresie oświetlenia publicznego p ostaw io
no we Francji na porządku dziennym sprawę oświe
tlenia szos, na których ruch sam ochodowy jest w y 
jątkowo ożywiony.
„Societe pour le Perfectionnement de l'Eclairage" pokrywa ze swych funduszów koszta badań
naukowych, prowadzonych w Conservatoire des
A its et Metiers nad wpływem oświetlenia na w y 
dajność pracy robotników.
W Rzymie dzięki staraniom towarzystw a Soc.
An. Elettricita e Gas di Roma zorganizowano spe
cjalne kursy dla instalatorów, pozostające pod k ie 
runkiem prof. Bordoni.
Najbardziej szczegółow e i interesujące rnaterjały zawiera referat amerykański p. J. W. Lieba.
Fodaje on stan obecny gospodarki świetlnej w S ta
nach Zjednoczonych. Z góry można było przewi
dzieć, że informacje, dotyczące Ameryki, muszą
być ciekawe. W szak to tam właśnie zrodziło się
zagadnienie racjonalnej gospodarki świetlnej.
W szak to tam w y tw órcy energji elektrycznej pier
wsi stwierdzili przed kilkunastu laty, to znaczy
w okresie, kiedy zdobywanie nowych odbiorców
prądu stawało się rzeczą coraz trudniejszą i kiedy
zaczęto myśleć nad zw iększeniem spożycia u od
biorców już przyłączonych do sieci, że spożycie
energji elektrycznej na światło może być conaj-

mniej podwojone z w ielką korz
to znaczy zarówno dla dostawci
prądu. Jak pod wszelkiem i inne*
i pod względem rozwoju techni.
A m eryka kroczy na czele wszyst.
jów, przewyzszając je zarówno
energji do ceiow oświetlenia, jal
z którym się tam rozwija zastosowa
najróżnorodniejszych potrzeb. Należ
wać wysiłki wszystkich krajów całej .
otrzymać wyniki, któreby można byi
w ac z tem, co osiągnięto w Stanach Zjec
W ystarczy powiedzieć, że w r. 1927 w
spożyto na światło przeszło 16 miljara
a w ięc w ytw orzono na ten cel około 20 i.
kWh. Spożycie energji do ce ló w oświetli
nosi przeto około 2 5 % całkow itego spożyć,
gji w Am eryce. Stosunek ten utrzymuje się
szeregu lat. Według ostatnich obliczeń okołi
dom ów amerykańskich posiada już oświe,
elektryczne i jest jeszcze około 8% dom ów n.
lektrytikowanych w miejscowościach dostępi
dla sieci już istniejących.
W r. 1927 sprzedano w Stanach Zjednoczony
około 318 mil jonów żarówek zwykłych wymiaró
i około 220 mil jonów żarówek minjaturowych (cho
inkowych, samochodowych i t. p,).
Co się tyczy stanu obecnego techniki o św ie
tleniowej w poszczególnych dziedzinach, to refe
rat amerykański zaznacza, że sprawy oświetlenia
mieszkań nie rozwiązano jeszcze w sposób zu p eł
nie zadawalający. Lampy przenośne (stołowe
i podłogowe) próbowano zastąpić lampami, zawieszonemi u sufitu, lecz now oczesna tendencja bu
dowania pokojów niskich stwarza p ew n e trudnoś
ci. W ostatnich latach jednak zajęto się energicz
nie uporządkowaniem oświetlenia domowego. D o 
staw cy prądu i instalatorzy ściśle trzymają się

Rys. 1. Raklamy świętlne w Nowym Jęrku, Bfpądway w okolicy Times Square (z refer. J. W. Lieba).
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i w skazów ek,
opracowanych
;iety i umożliwiających w każy m przypadku wybór najwłaśprzyborów z pośród tvch typów,
wzorowe, W sklepach daje się zajja do stosowania łagodnego oświeo
w połączeniu z silnem ośw ietle* szaf. O świetlenie w y sta w skleoobardzo intensywne. Coraz częściej
św ietlenie barwne. W celu przyciąga)W kupcy oświetlają swe wystawy
dniem.
sowanie światła elektrycznego do celów
/ych dosięgło w A m eryce rozmiarów niew innych krajach (fig. 1). W ystarczy nadże w r. 1926 w samych szyldach paliło się
on. żarówek. Liczba ta wzrasta mniej więcej
rocznie. Rozwijają się szybko również rury
low a w cze (neonowe i in.) jako środki rekla.wietlnej. Efekty świetlne, polegające na zatniu strumieniami światła zewnętrznych ścian
ikich budowli, spotyka się w Ameryce dość
$sto. Specjalnie now oczesne drapacze chmur,
których poszczególne kondygnacje tworzą nisze
tarasy, nadają się doskonale do wspaniałych iluminacyj (fig. 2 i 3). Efekty te urozmaica się nie
kiedy przez zastosowanie światła różnokolorowego.
O świetlenie publiczne ulic w wielkich mia
stach, a zw łaszcza w dzielnicach handlowych jest
niezw ykle intensywne, dochodzi bowiem do 1 000
i 3 000 lumenów, a w niektórych wypadkach na
Rys. 3. Świątynia Rycerzy Phinthiasa w Nowym Jorku (z ref.
w et do 6 000 lum enów na metr bieżący długości
J. W. Lieba).
ulicy. Lampy elektryczne do tego celu są zaopa-

Rys. 2. Gmach firmy Bell Telephone w St. Louis (z referatu
J. W. Lieba),

trzone w otwarte reflektory lub klosze. W ostat
nich czasach zaczęto stosować kombinację reflek
torów w lorime reiraktorów pryzmatycznych, w y 
twarzających potrzebny rozsył światła, z kloszami
rozpraszaj ącemi, mającemi za zadanie łagodzić
jaskrawość lamp. W dzielnicach handlowych dba
się o to, żeby lampy publiczne oświetlały fasady
dom ów możliwie wysoko, w dzielnicach zaś m iesz
kaniowych, przeć wnie, lampy publiczne rzadko
oświetlają fasady dom ów powyżej pierwszego p ię
tra.
O świetlenie dróg, zw łaszcza tych, na których
istnieje poważny ruch towarowy lub turystyczny,
robi postępy z każdym rokiem. Używ a się do tego
celu lamp o strumieniu świetlnym nie mniejszym
od 2 500 — 4 000 lumenów. Zawiesza się je w od
stępach około 100 m na wysokości 8 — 11 m nad
poziomem szosy. Jeżeli niema domostw przy dro
dze, to światło lamp kieruje się o ile możności c a ł
kowicie na jezdnię,
INową ctz.edz ną zastosowania światła elek
trycznego jest oświetlenie lotnisk i dróg p ow ietrz
nych. Stany Zjednoczone posiadają już około
10 000 km dróg lotn czych. oświetlonych elektrycz
nością w celu umożliwienia komunikacji nocnej.
Mniej więcej co 15 km są ustawione latarnie e le k 
tryczne na wietach wysokości 15 — 23 m.
U stóp ich znajdują się strzały świetlne długości
17 m, wskazu<ace k;erunek drogi. Porty lotnicze
i tereny do lądowania, m ieszczące się w o d stę
pach około 50 km, posiadają oświetlenie dodatko
we, które wskazuje granice terenów i służy do s y 
gnalizacji.
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Działalność wymienionych wyżej organizacyj,
francuskiej, włoskiej i amerykańskich, zasługuje na
naśladowanie w e wszystkich innych krajach, al
bowiem daje ona rzeczywiście doskonałe wyniki
i stanowi środek niezbędny do osiągnięcia takiego
stanu, kiedy świat cały będzie nasycony dobrem
światłem elektrycznem. Jest to perspektyw a bar
dzo ponętna dla d ostaw ców energji elektrycznej.
Żeby jednak ta działalność, która ma przedewszystkiem charakter dydaktyczny, wydała ow o
ce najlepsze, należy ją uzupełnić propagandą na
tury czysto handlowej. Tem winni się zająć już sa
mi dostaw cy prądu, każdy na własnym terenie za
silania, wśród własnych odbiorców. Handlowe m e
tody propagandy są już z powodzeniem wprowadzo
ne w szeregu krajów pod najrozmaitszą postacią
zależnie od pom ysłowości tych, którzy je stosują.
Naprzykład, elektrownie wymieniają bezpłatnie
najwięcej używane żarówki u odbiorców, jak lam 
py kuchenne, na lampy o w iększym poborze mocy
(np. na 40-w a tow e); sprzedają do celów domo
wych na bardzo korzystnych warunkach żarówki
o mocy większej niż zw ykłe, a w ięc np. o poborze
60 W; organ:zują konkursy na najlepsze ośw'etlenie wystaw sklepowych zwracajac całkowite kosz
ta instalacji tym, którzy otrzymali nagrodę; w y s y 
łają. bez wezwania, inżymerów oświetleniowych do
większych zakładów przemysłowych i handlowych
w celu zbadania stanu oświetlenia, sporzadzają
projekty udoskonalenia instalacyj oświetlenio
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wej i wykonywają przeróbki na własne ryzyko,
zobowiązując się przywrócić stan poprzedni, gdy
by nowa instalacja okazała się niezadawalającą;
finansuje s ’e wvkonan:e instalacyj oświetleniowych
na spłaty kilkomiesięczne; wprowadza się zniżki
taryfowe na światło zużyte w godzinach pozaiglicow ych i t. d.
Specjalnie amerykanie przywiązują duże zna
czenie do propagandy o charakterze handlowym.
W łonie N. E. L. A. stworzono k łka wydziałów
i komisyj handlowych, które opracowują na uży
tek w szystkich członków związku n ow oczesne
m etody reklamy, zdobywania nowych przyłączeń
i sprzedaży lamp i innych przyrządów elektrycz
nych. M etody te zaw sze prowadzą zarówno do
udoskonalenia oświetlenia u odbiorców, jak i do
wzrostu spożycia energji elektrycznej. W Stanach
Zjednoczonych dostaw cy prądu prawie zaw sze sa
mi sprzedają swym odbiorcom żarówki, o ile w e 
dług umowy n'e zaooatruia ’ch w me całkiem bez
płatnie. Ostatniemi laty eiektrow m e robiły próby
zarzucenia tej ćałezi handlu i nrzekazania iej ca ł
kow icie kupcom zawodowvm, lecz próbv nie dały
dobrych w y n ik ów i obecnie e'ektrownie w zna
wiają swą działalność handlową i to dość ener^iczr.:e, uważaiac. że iest to nailer^zy środek, mogący
za oew m ć abonentowi posiadanie lamn dobrego
gatunku i należycie dobranych, co z kolei jest n ie
odzownym warunkiem postępu w gospodarce
świetlnej.

GOSPODARKA ELEKTRYCZNA PAŃSTWOWEJ FABRYKI
ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH W CHORZOWIE
Inż. S ta n isła w Zaleski

I.

Opis instalacji. ■
Kotłownia posiada 18 k otłó w wodnorurkowych sekcyjnych, wytwarzających parę o prężnoś
ci 14 kg/cnr (nade.) i 350° C. W kotłowni północnej
(Rys. 1-a) znajduje się 12, w kotłowni południowej
(b) 6 kotłów, — z tego 8 firmy Fitzner (Siemiano
wice) po 502 m2 p. ogrz, 2 tejże firmy po 650 nr
p. ogrz., 6 firmy L;nke — Hoffmann (Wrocław) po
501 m" p. ogrz., 2 firmy Babcock W ilcox (Oberhau
sen) po 492 m‘ p. ogrz., razem 9 306 m \ W szystkie
te kotły mają ruszta ruchome łańcuchow e o p o 
wierzchni około 17 m2. Obecnie jest w montażu 1
k o c:oł firmy Fitzner i Gamper (Sosnowiec) o p.
ogrz. 750 nr. Komin środkowy (c) 120 m wysokości
(4,5 m średnicy wylotu) obsługuje 12 kotłów, a ko
min północy (d) 100 m (3 5 m) — 6 kotłów. Wagony
normalnotorowe z miałem w ęglow ym wyładowuje
się za pomocą wywrotnic (e) do jam, wagony śląs
kiej kolei wąskotorowej zesypuje się ręczn:'e do ka
nału (f). Z jam i kanału przy pomocy konweyorów
w ęg’el dostaje się do zbiorników nad kotłami. Z apa
ratów do m :erzen;a CO? przeważają . A ^osy‘‘.oprócz
tego są ustawione aparaty Siemensa, Debro, Gefko
i Renarex (A. E. G.). Każdy kocioł ma swój aparat.
Sześć kotłów ma wagi automatyczne do węgla fir
my Schenck (Darmstadt), reszta k otłów otrzyma
je również w przyszłości.

Instalacja ta w chwili objęcia fabryki przez
zarząd polski miała, w iele braków. Przedewszystkiem kamień k otłow y dawał się mocno w e znaki,
a dawne urządzenie (wapniowo-sodowej do cz y 
szczenia wody było bardzo niepraktyczne i trudne
do regulowania. W roku więc 1924 urządzenie to
przerobiono na system ,,Neckar“ ’) (system sodowo-regeneracyjny). System ten ma również i tę
dobrą stronę, że nie dopuszcza do nagromadzania
s;ę szlamu w kotłach, odprowadzając go stale i ułat
wiając w ten sposób czyszczenie. Twardość
wody surowej wynosi obecnie 15 stopni n:emieckich,
a po oczyszczen:u waha s;ę n rędzy 0 — 1 stopniem.
Jednostronne (podwójne) rurociągi dla . pary
świeżej w kotłowni północnej (a) p ow odow ały du
że trudności w ruchu i przy naprawach, dlatego
też zastąpiono je w roku 1q2 t ruroc:ąg'em pier
ścieniowym, biegnącym dookoła kotłów. Ruszta
ruchome systemu Bamag (przy kotłach Linke —
Hoffman) i Babcok - W 'lcox musiały być prze
robione. Ponieważ pociąg rusztu odbywał się tu
zapomocą samych ogni z rusztu, przeto obu
stronne
ucha
zużyw ały
się
przez
tarcie
o sworzeń, powiększając w ten sposób stopniowo
szczeliny. W sk utek tego przepad węgla przez
*)

Ph. Muller G. m. b. H, Stutgart.
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ruszt był za duży i do paleniska wchodziło „fał
szywe" powietrze. Zaradzono temu, przerabiając
w latach 1927/1928 wspomniane ruszta na łańcu
ch ow e, wprowadzając jednocześnie ogniwa s y ste
mu O. B . 2), przez co usunięto wspomniane prze
szkody. Komin środkowy o w ysokości 120 m (rys.
1 c), postawiony niebacznie przez zarząd niemiecki
na biźnem oodłożu (prawdopodobnie b yły tam stare,

zasypane odkrywki rudy żelaznej), p ęk ł na całej
swojej długości. Szczelinę wypełniono dobrą m ie
szanką cem entu i ściągnięto komin pierścieniami
co 2 metry; okazało się to dostatecznem.
Turbinownia (rys. 1 g), posiada 2 turbozespo
ły Echer - W yss i S. S. W. po 10 000 kW oraz
1 firmy A. E. G. — 11 000 kW. Są to maszyny stare
z roku 1917. W szystkie 3 turbiny mają skraplacze
powierzchniowe, pojedyńcze. Normalnie pracują
2 turbozespoły, t. j. około 20 000 kW, a 3-ci stoi
w rezerwie. O becnie rozszerza się turbinownię
(h) przez dostawienie 1 turbozespołu Brown —
Boveri o mocy 20 000 k W z podwójnym skrapla
czem.
Praca
turbin
również
nastręczała
duże
trudności. Przedewszystkiem filtry z w ełn y szkla
nej, oczyszczające powietrze, które dopływa do
prądnicy, zatykały się stale wapnem (które, w y 
dobywając się z pieców karbidowych, unosi się
stale w dużej ilości w powietrzu) i musiały być
zastąpione przez filtry z pierścieni Raschiga, n a 
syconych olejem. Pomimo to jednak kanały w e n 
tylacyjne stojana zapełniaią się wapnem, przez co
prądnica rozgrzewa się zbytnio i były już 2 w y 
padki przebicia izolacji i częściow ego uszk odze
nia uzwojenia. W ielk a ilość gazów, zawartych
w wodzie, powoduje silną korozję łooatek turbi
nowych i kierownic. I tak turbinę III (A. E. G.)
przełopatkowano w roku 1924 po 35 000 godzi
nach ruchu, turbinę I (Escher — Wyss) w r. 1925 —
po 40 000 i w r. 1927 po 12 000 godzinach, turbinę
II (Escher — Wyss) w 1926 r. po 45 000 i w r. 1928
po 11000 godzinach ruchu. A ż eb y zapobiec k o 
rozji, wbudowano obecnie w 2 turbinach łopatki
ze stali nierdzew iejąceji ). Skład tej stali nie jest
2) Patent Śląskiej Wytwórni części do kotłów paro
wych, Katowice — Ligota.
*) Wyk. „Wumag" — Gorlitz.
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nam dokładnie znany
(najprawdopodobniej jest
to stal, zawierająca około 2 0 % chromu i 1%
niklu przy 0,2 % węgla). Jak się łopatki te zacho
wują w pracy, tego z powodu krótkiego okresu
czasu jeszcze ocenić nie można. Po pracy półrocz
nej na łopatkach osadził się tylko słaby nalot, k tó 
ry dął się zmyć naftą, nozostawiając po sobie po
wierzchnię lekko matową.
Zagadnienie prawidłowej
pracy skraplaczy sprowadza
ło się do zwalczenia 3 zja 
wisk: 1) korozji rurek żela
znych, 2) osadzania się ka
mienia w kondensatorze i
chłodnicach, 3) niedostatecz
nej próżni. Pierwsze zostało
łatwo rozwiązane przez w y 
mianę żelaznych (wojennych)
rurek skraplacza na mosię
żne (1924). A by usunąć two
rzenie się kamienia w konden
satorze a także na okratowaniu ch ło d n ic1), zastosowano
zakwaszanie wody syst. Balcke, polegające na stałem
wpuszczaniu pewnej
ściśle
określonej ilości kwasu sol
nego do obiegu wody chłodzącej kondensato
rów 2). Kwas solny zamienia kwaśne węglany
wapnia i magnezu na chlorki, które jako bardzo
łatwo rozpuszczalne w w o d z i e 3) zostają w roz
tworze, nie osadzając się ani na rurkach skrapla
cza, ani na okratowaniu chłodnic. A żeb y zapobiec

Tablice gwarancyjne chłodnic

*) Por. .Przegląd Techniczny' 1926, Nr. 47, str. 622.
2) Por. „Przegląd Techniczny” 1926, Nr. 47, str. 622.
3) 1 litr wody + 35" C rozpuszcza 1 040 000 mg
Ca Clj, a tylko 15 rag Ca COa.
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zbytecznej koncentracji chlorków, spuszcza się
stale 0,5% wody chłodzącej, zastępując ją
wodą ś w i e ż ą 4). Nie mogąc tutaj w daw ać się
w szczegóły, zaznaczę tylko, że o ile próżnia da
wniej w ciągu 3 m iesięcy spadała z 91 % na 75%,
to obecnie spada w ciągu 6 m iesięcy z 91 % na
87%, a czyszczenie skraplacza jest o w iele ła t
wiejsze. Urządzenie to kosztow ało wraz z trans
portem, cłem i monta
żem fr. szw. 42 000. Za 
gadnienie
próżni nie
mogło być inaczej roz
wiązane, niż przez w y 
budowanie nowej chłod
ni. Z początku były 2
chłodnie w ieżo w e (Rys.
1 i.) o średnim przekro
ju 268 m2 a wysokości
komina 28 m, mające
ochładzać w odę według
krzywych
gwarancyj
nych (Rys. 2 a ). Chło
dnie te były niedosta
teczne, ponieważ 1) nie
były obliczone na 4 000
m:,/godz. tak, jak tego
wymagały
skraplacze
turbin, ale tylko na
3 800 m ‘ godz., 2) jednej
turbinie odpowiadała tylko 1 chłodnia, a w razie
jednoczesnego ruchu 3 turbozespołów (co się
często zdarza) próżnia była zupełnie niewystar
czająca. Dlatego też zdecydow ano się na przero
bienie istniejących chłodni i wybudowanie 3-ciej.
Istniejące 2 chłodnie (przeciw-prądowe ze schod
kowym dopływem powietrza) przerobiono na potys.fton
1500i------------i
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Rys. 3.

sposobem gospodarczym z materjałów krajowych
i kosztow ał przy niekorzystnych warunkach bu
dow y około fr. szw. 78 000, podczas, gdy analo
giczna chłodnia wieżowa kosztowałaby fr. szw.
84 000. Porównanie krzywych
gwarancyjnych
chłodni wieżowej (Rys. 2 ab.) oraz wytryskowej
(c), które zresztą zostały dotrzymane i stwierdzone
w ruchu, daje obraz korzystnych w yn ików pracy
chłodni wytryskowej.
II.

MitlaiL

Horzonyo paru
,rai vność kt JW*111-
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ółrocza « stosunkt rocznyrr

Rys. 4.

Chłodnica wytryskowa

. fil w ///c //v

Palu ruchowe kotłowni
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Cyfry gwarancyjne przerobionej chłodni podaje
rys. 2 b. Jako trzecią chłodnię wybudowano
staw według projektu firmy „Spray Engineering
Company" Boston Mass. (rys. 3), gdzie 420
dysz1) ochładza za pomocą rozpryskiwania 3 890 m3
wodv na godzinę podług krzywych gwarancyjnych,
podanych na rys. 2. Cały staw z wyjątkiem samych
dysz. sprowadzonych z Ameryk', został wykonany

*

przeczno-zwrotne dla 4 000 m:i/godz. Przeróbka
jednej chłodni trwała około 3 m iesięcy i kosztowała
(z wymianą całego drzewa) około fr. szw. 45 000.
*) To znaczy, gdy godzinny obieg wody chłodzącej
wynosi np. 4 000 m:l/godz., wody spuszcza się 4 000X0,005
20 m3/godz.

Praca elektrowni.

Rys. 4 przedstawia najważniejsze dane pracy
kotłowni. Widać, jak wzrasta produkcja pary
w związku ze stałem zw iększaniem się produkcji
azotu związanego, jak wzrasta ilość pary, w y 
tworzonej z i m " powierzchni ogrzewalnej — dzię
ki przedewszystkiem ulepszonemu oczyszczaniu
wody, jak wzrasta zawartość CO. w gazach spa
linowych, jako skutek ulepszenia rusztu, a nakoniec — sprawność kotłowni jako skutek w szy st
kich powyższych czynników oraz w y siłk ó w k ie
rownictwa i oersonelu kotłowni. Rok 1923 stano
wi tu wyjątek i wymaga p ew nego wyjaśnienia.
W roku tym ze w zględów oszczędnościowych
probowano spalania gorszych gatunków węgla
(wegle Sosnow ieckie lub Małopolskie). K otły nie
b yły dostosowane do spalania tego rodzaju węgla.
Na wykresach widać wyraźnie, jaki w p ły w ma
obniżenie wartości opałowej węgla na wyzyskanie
powierzchni ogrzewalnej, zawartość COL
. i spraw
ność kotłowni.
Dane turbinowni (rys. 5) mówią same za siebie.
W ytw órczość prądu wzrasta stale, a z nią —
1)
Rysunek
Nr. 47, str. 622.

dyszy

p. „Przegląd

Techniczny" 1926
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i sprawność cieplna turbin. Spadek próżni
w 1924 tłumaczy się długotrwałą naprawą chło
dni wieżowych, w których musiano wymienić całe
okratowanie, ponieważ runęło ono w obu wieżach
w skutek narostu grubej i ciężkiej skorupy w ap ie
nia. W reszcie rys. 6 podaje cyfry sprawności

Jft l

starcza
elektrownia
firmy
Obesschlesisches
Kraftwerk w Chorzowie za pomocą 4 rów nole
głych p rzew odów napowietrznych przy 6 000 V
(2 maszty 3 X 560 mm" Cu i 2 maszty 2 X 420
mm2 Cu). Celem zabezpieczenia dostawy w ię k 
szej ilości prądu O. K. W. wybudowała obok fa
bryki dużą stację transformatorową o mocy
2 X 40 000 kW (60 000/6 000 V), połączoną prze
wodem 60 000 V (2 system y 3 X 95 mm2 Cu na
1 maszcie) z elektrownią ,.,Elektro“ w Łaziskach
Średnich (28 km). Od stacji tej można przesyłać
do fabryki 18 000 kW mocy przewodem 6 000 V
(2 maszty 3 X 600 mm2 Cu — 0,5 km).
IV.

Rozdział prądu.
Dla prądu własnego, prądu O. K. W. i prądu
z „Elektro" istnieją trzy osobne rozdzielnie, połą
czone ze sobą sprzęgłami po 11 000 kW. Piece kar
bidowe w łączone są wprost za pomocą szyn mieBoran ność elekiroH n i
t
; \-£
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cieplnej całej elektrowni. Nie są to oczywiście
cyfry rekordowe i daleko im do cyfr nowych
elektrowni, ale zw ażywszy, że instalacja została
zbudowana w roku 1917 w ciężkich warunkach
wojennych, należy przyznać, że po 11 latach n ie
przerwanego ruchu są to wyniki zadawalniające.
Prąd obcy.
W ytw órczość prądu własnej elektrowni nie
może jednak pokryć całego zapotrzebowania fa
bryki. Obecnie jest w ruchu 5 p ieców karbido
wych po 10 OOOkW, zużywających około 34 milj.
kW miesięcznie, t. j. 85% prądu fabrycznego,
reszta czyli 6 milj. k W służy do napędu silników
\ innych potrzeb fabryki. Zużycie miesięczne prą
du wynosi w ięc około 40 milj. kWh, co odpowiada
średniemu obciążeniu 55 000 k W *). Z tego własna
elektrownia pokrywa 20 000 k W 2) a resztę do-
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dzianych na szyny rozdzielni, pozatem
nie fabryki 10 punktów zasilających,
kablami z rozdzielniami, gdzie prąd 6
twarza się na 500 V dla motorów i
światła.

jest na tere
połączonych
000 V prze
120 V dla

CIEKAWY WYPADEK USZKODZENIA TURBOZESPOŁU
Inż. B olesław Konorskl

Dnia 22.XI 1928 r. o g. 4 m. 30 rano w turbo
zespole, pracującym w elektrowni fabrycznej
Tow. Akc. ,,Wola" w Warszawie, Bema Nr. 70,
nastąpiły bardzo silne drgania, mające sw e
źródło w
prądnicy i powodujące
znaczne
wstrząśnienia całego budynku. Jednocześnie dał
się uczuć silny swąd, pochodzący jakgdyby ze
spalonej bawełny. Turbina w tym czasie była
wła*nie uruchomiana i maszynista, osiągnąwszy
normalną ilość obrotów, zamierzał przystąpić do
synchronizacji. Po rozpoczęciu się wibracji ma
szynista natychmiast wstrzymał dopływ pary do
*)

Obciążenie jest praktycznie stale-

turbiny, mimo to jednak drgania i towarzyszące im
silne detonacje nie ustały nawet i wówczas, gdy
ilość obrotów spadła już do 2800. W ted y m aszy
nista — wedle własnego zeznania — już sam nie
wiedząc, co czyni, w yłączył wzbudzenie prądnicy
(co w normalnych warunkach jest mu wzbronio
ne), poczem drgania natychmiast ustały.
Przywołany kierownik ruchu fabryki mógł już
tylko wyrobić sobie pojęcie o sile wibracji z tego,
że płyta, na której spoczywa zespół turbinowy,
w niektórych miejscach odłączyła się od betonu,
-')

Jeden turbogenerator stoi stale w rezerwie.
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przyczem kawałki pokruszonego betonu leża ły na
podłodze, że w pewnych miejscach poodpadała
izolacja z rur parowych, że w.szący opodal na
ścianie zegar przekrzywił się od pionu o kąt około
15°, a zawieszone na tablicy przy ścianie klucze
ślusarskie upadły na podłogę i, że wreszcie według
relacji naocznych świadków, kondensator turbiny,
znajdujący się na dolnem piętrze elektrowni, pod
legał również podczas wibracji maszyny silnym
drganiom o dużej amplitudzie w kierunku swojej
osi.
Dokładne oględziny prąd
bta/J
nicy i maszyny wzbudzającej
me wykazały żadnego uszko
dzenia. Zarówno uzwojenie
stojana jak i wirnik znalezioo
w zupełnym porządku.
Lekki swąd, który się w y 
dzielał z pewnej części prądmcy, me zdołał naprowadzić
na siad czegoś podejrzanego.
Izolacja uzwojenia stojana
me pozostawiała nic do ż y 
czenia (ok. 2 M i i ) Wobec tego postanowiono raz jeszcze ostrożnie
uruchomić turbinę w celu zdania sobie sprawy
z przyczyny powstawania drgań, przyczem dano
prądnicy możliwie najsłabsze wzbudzanie.
Turbina przeszła spokojnie przez swoją pierw
szą krytyczną ilość obrotów — ok. 1400 na min. —
jednak przy 2200 obrotach na min. ponowiły się
silne i długotrwałe drgania prądnicy. Drgania te
i tym razem trwały w jednakowej sile przy zmniej
szającej się ilości obrotów prądnicy i ustąpiły
dopiero po osiągnięciu 1 700 obrotów.

mwN\

ry). W tym stanie rzeczy pozostało do stw ierdze
nia, czy błąd p ow yższy mógł przyczynić się do
powstania silnych drgań całej maszyny? W tym
celu p ow zięte zostały 2 hipotezy.
H i p o t e z a I. Wskutek zwarcia w wirniku
nastąpiło przesunięcie się pewnych części uzwoje
nia w stosunku do poprzedniego położenia, co spo
wodowało przesunięcie się środka ciężko ci.
Nie mówiąc już o tem, że przesunięcie środka
ciężkości byłoby w tym wypadku tak nieznaczne,
że wątpliw e jest, czy dałoby się odczuć naw et
przy tak wielkiej ilości obrotów, hipoteza niezu
pełnie tłómaczy zrobione już spostrzeżnia. Z wzo
ru bowiem Fóppla dla krytycznej ilości obrotów
n, = 3 0 0 | / £

gdzie G oznacza wagę

obracającej się tarczy (wirnika), zaś a jest stałą,
zależną od umocowania i elastyczności wału,— widz.my, że zmiana punktu ciężkości n»e może w p ły 
nąć na zmianę krytycznej ilości obrotów. Również
nie tłómaczy ta hipoteza, dlaczego w danym w y 
padku krytyczny m o m e n t zmiemł się na krytyczny
okres.
Hi p o t e z a II. Przypuszczamy, że zwarcie na
stąpiło w j e d n y m p u n k c i e uzwojenia wirni
ka. Ponieważ ujemny biegun maszyny wzbudza
jącej jest w naszym wypadku uziemiony, przeto
część uzwojenia wirnika otrzymuje w ten sposób
bocznik, wytworzony przez szkielet maszyny
(p. rys. 1). Ponieważ opór uzwojenia wirni
ka wynosi 0.65 ii, a prąd wzbudzający przy biegu
luzem — 60 A, przeto gdyby przyjąć, że opór
izolacji wynosi 75 Si , otrzymamy natężenie prą0 .6 5
du bocznikowego przez szkielet v~. ~ ' g . 60_t. j. <
ILM

Tym razem rozpuszczono
robotn ków (ok. 1 200) do domu
i rozpoczęto szczegółowe oglę
dziny i pomiary oporów uzwo
jeń i ich symetrjij odpływowych
głównych kabli, głównych w y 
łączników, etc. W szystkie połą
czenia i uzwojenia znaleziono
w porządku z wyjątkiem uzwo
jenia wirnika. Opór izolacji te
go ostatniego względem szkiele
tu jtlż przy uruchomieniu tur
bogeneratora w r. 1923 był bar
dzo mały, bo wynosił tylko
11 000
i tę wielkość wykazał
równ:eż w czas:e ostatniego kon
kretnego pomiaru {dnia 10 stycz
nia 1928 r.), a obecnie spadł do
75
fw stanie ciepłym wirni
Układ linji sił magnetycznych
Rys. 2
Układ linji sił magnetycznyc h po
ka). Ten sam opór, mierzony
normalny
przebiciu ,75&).
nieco później, wynosił 81 1.' ’
a po 3 dniach na zimno — 110,5 W). Nie
około 0,5 A. W rzeczywistości prąd ten może być
ulegało wątpliwości, że w uzwojeniu wirnika o wiele większy ze względu na możliwość zmniej
nastąpiło częściow e
lub
całkowite
zwarcie
szenia się oporu izolacji podczas ruchu w ir
ze szkieletem (swąd!), które potem przegrodzone
nika (np. wskutek przyciśnięcia uzwojenia do szkie
zostało od tego ostatniego produktami zwęglenia
letu przez siłę odśrodkową). W ynikiem tego jest
(zwiększający się opór wraz ze zniżką temperatu
zmniejszenie ilo ci czynnych a m p e ro zw o jó w na
pewnej części wirnika, co pociąga za sobą zmianę
*) 1250 kVa, 3000 obr./min. stojan 3 X 689 A, 50 okr.
normalnego układu na 1 cm linji sił magnetycz
1000 V, wirnik 110 V, 113 A. Fabr. Siemens-Schuckert.
nych (rys. 2). Wynikiem tego jest zwiększenie
Silnik pochodzi z rewindykacji niemieckiej.
gęstości linji sił magnetycznych u bieguna A
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i zmniejszenie się jej u bieguna B, co powoduje
nierównomierne przeciąganie magnetyczne stojana
przez wirnik. Teorja wpływu niesrodkowego cią
gu magnetycznego na równomierność ruchu obro
tow ego jest bardzo skomplikowana (p. np. Stodoła,
Damptturb.nen 1922, str. 786, 929 i następne). Nie
miejsce tu na dokładniejsze zajęcie się tą sprawą.
Jeżeli zważym y jednak, że do działających w w a
runkach normalnych sił odśrodkowych i elastycz
nych dochodzi różnica 2 sił, powstałych z przycią
gania magnetycznego, odwrotnie proporcjonal
nych do odległości pomiędzy wirnikiem a stojanem (równych fi — e — y wzgl. ó + e + y,
jeżeli o oznacza szczelinę, zaś e + y odchylenie
punktu ciężkości od geometrycznego środka wirni
ka podczas ruchu) i wprost proporcjonalnych do
gęstości linji sił magnetycznych; że te ostatnie są
znowu zależne od magnetycznej charakterystyki
wirnika i maszyny wzbudzającej oraz od ilości
obrotów, — to łatwo zdołamy sobie wyobrazić, że
połączenie tych wszystkich, częściowo uzależnio
nych od siebie i zmieniających się wraz z szybko
ścią obrotową warunków może wytworzyć nietylko nową krytyczną ilo ć obrotów, ale także, jak
już przedtem zauważyliśmy, rozciągnąć ten kry
tyczny stan na pewien o k r e s czasu.
Po uświadomieniu sobie tych zależności łatwo
już było znaleźć środki, zmierzające do ustalenia

błędu i usunięcia szkodliwych drgań. Po podnie
sieniu przykrywy turbiny i przekonaniu się, że
silne drgania nie uszkodziły łopatek kół wirujących
i kierujących, uruchomiono raz jeszcze zespół
przy calkowitem elektrycznem wyłączeniu ma
szyny wzbudzającej. Zupełnie spokojny roz
ruch okazał, że opisana wyżej hipoteza I
jest niesłuszna. Wówczas, przyjmując założenia
i wnioski hipotezy II, uruchomiono znowu (dnia
22 .XI 28 r. o godz. 7 wiecz.) maszynę przy
normalnem połączeniu elektrycznem z maszyną
wzbudzającą, jednakże po usunięciu uziemienia
w punkcie a (p. rys. 1). Bieg wirnika, posiadające
go obecn:e tylko jedno połączenie z ziemią w punk
cie b, odbył się zupełnie prawidłowo, wobec czego
należy przypuszczać, że hipoteza II była słuszną.
W adą tego połączenia, przy którem turbogenera
tor do dnia dzisiejszego zupełnie spokojnie pra
cuje, jest, że potencjał elektryczny ziemi jest
w yższy od najniższego potencjału maszyny wzbu
dzającej, co w pewnych warunkach może wywołać
n;epożądane skutki natury elektrochemicznej (np.
korozję w kondensatorze). W każdym razie jed
nak umożliwiony został w ten sposób, przynajmniej
chwilowo, ruch turbozespołu i zażegnane niebez
pieczeństwo pozbawienia pracy zgórą tysiąca ro
botników.

W SPRAWIE PRZEPISÓW NA PIORUNOCHRONY
W sprawie przepisów na piorunochrony,
poruszonej przez pp. inż. Z, Łokuciejewskiego
i inż. J. Pawlikowskiego, otrzymaliśmy list,
który niżej w całości przytaczamy.
„Pragnę w paru słowach sprostować niektóre uwagi
p. inż. Z. Łokuciejewskiego, dotyczące mego artykułu
w sprawie przepisów budowy piorunochronów („Przegl.
Elektr." str. 557 — 1928 r.).
1-o. Dane statystyczne o piorunach zaczerpnięte są
w moim artykule z danych Powszechnego Tow. Ubezp.,
w którem obecnie ubezpieczenie od ognia jest obowiązkowe
dla wszystkich budynków na całym obszarze Państwa P ol
skiego. Wobec tego wszystkie wypadki pożarów przecho
dzą przez statystykę tego Towarzystwa. Dane te są umiesz
czane w Roczniku Statystycznym, posługuję się niemi rów
nież Główny Urząd Statystyczny. Gdy na początku
swych prac, w charakterze członka Komisji Przepisowej,
zwracałem się do szeregu Tow. asekuracyjnych w sprawie
danych statystycznych, wszędzie skierowywano mnie do
Powszechnego Tow. Ubezpieczeń.
2-o. Grupa pożarów z przyczyn nieznanych rzeczywi
ście może wywołać dyskusję. O ile w grupie tej ustawimy
pożary, co do których badający je organ nie mógł ustalić
przyczyny to, oczywiście, z całą pewnością twierdzić można,
że przyczyna pioruna jest tu wogóle wykluczona, o ile zaś
chodzi tu o pożary, przyczyny których nie były badane
i które dzięki temu trafiły do grupy pożarów nieznanych,
to wówczas teorja prawdopodobieństwa każe nam przypusz
czać, że przyczyny pochodzenia tych pożarów ustosunko
wują się do siebie identycznie do kategorji pożarów o przy
czynach znanych. Rzecz ta jednak nie ma zasadniczego
zraczenia, gdyż wobec b. niskich stawek ubezpieczeniowych

rumy podanych strat należy b. znacznie powiększyć i spra
wa cała posiada znaczenie raczej orjentacyjne.
3-0. Aczkolwiek dane ubiegłego stulecia w sprawie
przepisów o piorunochronach są b. wyczerpujące, to jednak
należy stwierdzić, że same przepisy o piorunochronach ule
gają ciągłej ewolucji. Tak np. wiele przepisów jeszcze b.
niedawnej daty było oparte na zasadzie teorji bezpieczeń
stwa stożka, opisanego około pręta z ostrzem Franklina ja
ko osi, dalej zmienił się zasadniczo pogląd na wydzielanie
w osobnę kategorję piorunochronów dla budowli o kon
strukcjach żelazo betonowych. Gdy konstrukcje żelazo betonowe znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie,
powstała myśl włączania do obwodu piorunochronowego że 
laznego uzbrojenia. Myśl ta została wprowadzona np, do
przepisów francuskich. Najnowsze jednak przepisy szw aj
carskie zalecają zaniechanie tego z różnych poważnych
względów.
Wogóle należy zaznaczyć, że konstrukcja budowli
zmienia się ciągle, a z nią i szczegóły urządzeń piorunochro
nowych, które muszą się do tych zmian przystosować.
Inż. J. Pawlikowski".
Ponieważ w artykule p. Inż, Z .Łokuciejewskiego p. t.
„Z historji i praktyki piorunochronów" była przytoczona
prawie wyłącznie tylko literatura niemiecka (i jedna książka
rosyjska), pozwalamy sobie podać poniżej, jako najbardziej
nas obchodzącą, bibljografję książek polskich w tym przed
miocie. Możemy też przy tej sposobności z chlubą zazna
czyć, że już w trzydzieści lat po pierwszych doświadcze
niach Franklina, a mianowicie w roku 1784 była napisała
i wydana przez ks, Józefa Osińskiego, znanego w owym
czasie fizyka, książka p. t. „Sposób, ubezpieczający życie
i majątek od piorunów1'. Książka ta zarówno pod wzglę
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dem treści jak i formy stała na wysokości zadania, a pod
względem niektórych poglądów autor wyprzedził współczes
ne sobie zapatrywania.
Spis znanych nam dzieł polskich o piorunochronach:
„Sposób, ubezpieczający życie i majątek od piorunów"
— przez X. Józefa Osińskiego Scholarum Piarum wyłożo
ny (z figurami) w Warszawie 1784 w Drukarni I. K. Mci
i Rzeczypospolitej, u XX Scholarum Piarum" (8 -0 , 50 str.
z tabl. rys.).
„Nauka o Piorunochronach, wskazująca, jak powinny
ty ć stawiane na Magazynach Prochowych. V arsov'e
Mai 1818. Le Directeur Commandant du Genie General de
B:igade Malletski. Tłumaczone z francuskiego przez P u ł
kownika Artylerji Hurtig".
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„Instrukcja o Zakładaniu Gromochronów przy budo
wlach, zestawiona przez D-ra Leonarda Webera, przełożył
i uzupełnił cbjaśnieniami technicznemi A. Hołowiński, inż.
dr. fil". Odbitka z „Przeglądu Technicznego" 1887 r.
„Piorunochrony budynkowe". Ksawery Gnoiński, Inży
nier, Warszawa, 1916 r. (drugie wydanie uzupełnione 1925
roku).
Oprócz tego w przetłomaczonych pod redakcją prof. S.
Odrowąż Wysockiego Przepisach i Normach Związku
Elektrotechników Niemieckich, Warszawa, 1924 r., umiesz
czone są (str. 328 do 357) „Zasady zabezpieczenia budynków
od piorunów'.

(Red.)

ROZWÓJ URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH*)
w użyciu w ulepszonej postaci w rozdzielniach o mniejszej
Na sposoby budowy nowych rozdzielni w ostatnich la
mocy zwarcia; dane o kategorjach wielkości ich mocy łącze
tach wpłynęło szczególnie zwiększenie wymagań co do p e
nia, uzyskane doświadczalnie, zawarte są w ich nowej nor
wności ich działania. Rozwój rozdzielni jest w ścisłym związ
malizacji, przeprowadzonej przez VDE, n. p. rzędu 30 : 60 000
ku z własnościami i doskonałością przyrządów w y 
kVA. Coraz silniejsze zespolenie życia wielkiego miasta z zu
łączających,
przedewszystkiem zaś wyłączników
olejo
życiem elektryczności wymaga pewności dostawy prądu, któ
wych. Braki, które dawniej miały te wyłączniki, zda
rą należy osiągnąć za cenę wszelkich możliwych środków
rzają się wprawdzie niekiedy i dzisiaj, częściej cotechnicznych. Warunek ten powoduje stosowanie takich spo
prawda w zakładach przestarzałych, niż nowoczesnych,
sobów ustawiania przyrządów rozdzielczych, których główną
a polegają głównie na zbyt małej sprawności reagowania na
zaletą jest umożliwić lokalizację zaburzeń i podtrzymywanie
zwarcie. Stwierdzenie tej wady wywarło ■ wpływ ńa sposoby
budowy nowych urządzń. Z drugiej strony, nie beż znacze
ruchu w pozostałej części urządzenia. Żądania wielkiej przej
nia były i te ulepszenia wyłączników olejowych, dzięki któ^
rzystości doprowadziły do budowania rozdzielni jako hal.
rym zwiększono ich sprawność łączenia. Ważną jest również \ Przy wchodzących tu w grę napięciach nie wpuszcza się jeunak wyłączników z ich zbiornikami do odpowiednich w g łę
lepsza znajomość ich działania w trudnych warunkach ru
chu, jakie można osiągnąć doświadczalnie przez zwarcia
bień w podłodze, jak to pierwotnie robiono przy najwyżw sieci sztucznie wywoływane. Czyniąc więc przegląd postę
szem napięciu. Wprawdzie i przy średniem napięciu nad po
pów w dziedzinie urządzeń rozdzielczych, poruszyć trzeba
ziom podłogi właściwej rozdzielni wystają tylko nader moc
i nowości, dotyczące budowy przyrządów łączących.
ne pod względem mechanicznym pokrywy wyłączników i gór
Rozwój urządzeń rozdzielczych w ciągu ostatnich kilku
ne części izolatorów przepustowych, jednak zbiorniki na oli
wę albo się zawiesza w pojedyńczych komorach (system
lat jest naturalnie zależny od ogólnego rozwoju elektrotech
niki w tym czasie. Rozwój ten, jeśli chodzi o Niemcy, odbywa
Brown Boveri Comp.), albo wiszą one, nie będąc od siebie
się w związku z następującemi zjawiskami: 1) Powiększanie
wzajemnie oddzielone, w ogólnej hali, stykając się bezpo
wielkomiejskich zakładów wytwarzania i rozdziału energji,
średnio z powietrzem zewnętrznem (system Siemens-Schucwzrost ten daje się szczególnie odczuć od czasu końca infla
kert‘a). Zamiast zawieszania wyłączników kołnierzowych
cji i nadal trwa jeszcze ciągle. 2) Rozbudowa sieci o najwyżmożna je z korzyścią ustawić na kółkach, umożliwiając ich
szem napięciu, zaopatrujących całe prowincje i kraje, p rze
wsuwanie do komór. Dla każdego wyłącznika potrzebne są
ważnie już ze sobą połączonych; sieci te wchłaniają w siebie
drzwi tylko dla
części,
znajdującej
się
nad
po
elektrownie małych i średnich miast, oraz dostarczają do
krywą, kotły zaś mogą być, jak przy wyłącznikach zaw ieszo
nych, w bezpośredniem zetknięciu z otaczającem powietrzem,
datkowy prąd wielkim miastom. 3) Rozbudowa istniejących,
lub budowa nowych elektrowni przemysłowych; stoją one
względnie można je oddzielić tylko lekkiemi drzwiami, tak
aby nie mogło powstać nadciśnienie. Przy niezbyt wielkich
wprawdzie na dalszym planie w porównaniu z czasem przed
stacjach nie można odmówić rozdzielniom, budowanym jako
wojennym, gdy były głównym czynnikiem rozwoju. Wielkie
zakłady przemysłowe przyłączają się dziś do sieci wielko
hale, dobrej przejrzystości. Jasno widoczne jest położenie
miejskich, lub okręgowych, najczęściej jako odbiorcy, jednak
odłączników, należących do każdego wyłącznika olejowego.
Przy bardzo dużych zakładach natomiast mniej jest zape
niekiedy również — jako dostawcy.
wniona przejrzystość urządzenia wobec wielkiej ilości przy
Przy rozszerzaniu zakładów wielkomiejskich do coraz
chodzących i odchodzących przewodów. Z tego względu, oraz
większych mocy wielkie znaczenie zarówno dla samych za
dlatego, że częstokroć uważa się wyłącznik, całkowicie wbu
kładów jak i dla ich podstacji posiada pewność działania
dowany w celę, za pewniejszy w działaniu, utrzymał się dla
wyłączników olejowych dla wszystkich napięć średnie)
średniej wielkości wysokich napięć oprócz tego sposobu bu
wielkości. Wyłączniki o wysokiej sprawności, budowane
dowy również sposób celkowy (wielot omorowy). Jest charak
przez wszystkie zajmujące się tem firmy od 5 lat aż do chwi
terystyczne, iż użyto go w ostatnich czasach przy bardzo du
li obecnej niemal bez zmiany przy zachowaniu różnic, cha
żych zakładach. Nie buduje się jednakże dziś przy użyciu cel
rakterystycznych dla każdej wytwórni, — wyparły ogólnie
cel wyłączników, wytrzymałych na ciśnienie, gdyż w ra^.ie
dawniej używane wyłączniki seryjne. Te ostatnie są jeszcze
gdyby ich działanie zawiodło, pękłyby takie wyłączniki d o 
piero wtedy, gdy ciśnienie wewnętrzne bardzo wysoko wzroi •
*) Według W. Hutter'a, ETZ, zesz. 40.
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nie, a wtedy nie mogłyby się mu oprzeć także i mury budo
wli o normalnej grubości. Przejścia przez ściany, konieczne
przy budowie celkowej, można dla wchodzących w rachubę
^ p i ę ć wykonać z wydrążonej porcelany z niezapełnionemi
wydrążeniami; przejścia te nie stanowią zbyt wielkiego po
drożenia kosztów budowy. Obsługa, której słusznie życzenia
należy uwzględniać przy budowie rozdzielni, również woli,
gdy wyłączniki odgrodzone są ścianą celi, dopóki dla tych
napięć i dużych mocy nie zdecydowano się zs względu na
brak zupełnej pewności zastosowań idealnej rozdzielni,
umieszczonej w ‘ budynku, mianowicie rozdzielni halowej, ze
swobodnie ustawionemi wyłącznikami olejowemi,
Należy jeszcze wspomnieć o pewnego rodzaju połącze
niu obu dziś obok siebie stosowanych systemów budowania:
halowego i celkowego, mianowicie o umieszczaniu wyłączni
ków ruchomych typu kołnierzowego w celkach w ten
sposób, że połowy przepustów, wystające w powietrze, nie
mogą się zetknąć z gazami, powstającemi przy wyłączaniu
wobec zamknięcia górnej części komory ramą z blachy że
laznej, stanowiącą ochronę od dymu, który uchodzi bezpo
średnio w powietrze, podobnie jak to jest przy budowie ha
lowej. Gdyby nie zastosować takiego urządzenia ochronnego
mogłyby gorące gazy nietylko znacznie zmniejszyć wytrzy
małość izolacyjną powietrza między przewodami będacemi
pod napięciem bezpośrednio po wyłączeniu, lecz mogą też na
ich powierzchni później osiąść sadze wskutek elektycznego
przyciągania. Przebicie z obu tych powodów doprowadzić
może przy systemie czysto celkowym — bez ochrony od d y 
mu — do zwarcia wewnątrz celi, które nie da się usunąć
a może wysadzić ściany celki.
Próby zwalczania dynamicznych skutków zwarć w elek 
trowniach idą w kierunku zwiększenia odległości między szy
nami zbiorczemi oraz możliwie wielkiego podzielenia całego
urządzenia (wielokrotne szyny zbiorcze), a także zwiększe
nia napięcia szyn zbiorczych.
Coraz częściej też stosuje się włączanie oporności in
dukcyjnych w poszczególne przewody zasilające lub między
poszczególne grupy szyn zbiorczych. Są one też potrzebne dla
ochrony kabli dla prądu na własny użytek, o ile niema w za
kładzie oddzielnych maszyn, pokrywających tylko własne za
potrzebowanie. Cały szereg firm niemieckich zajmuje się bu
dową cewek indukcyjnych. Należy uwzględnić nagrzewanie
się ich przy ruchu ciągłym. Wielkie wymiary opor
ników indukcyjnych wymagają znacznego powiększenia
rozdzielni. W budynku rozdzielczym dużej elektrowni,
jaką są zakłady Klingenberg, okazało się koniecznem
przeznaczyć całe piętro na pomieszczenie tych oporności.
W Ameryce Północnej wyrabia się obecnie oprócz cewek in
dukcyjnych, chłodzonych powietrzem (w odlewie cemento
wym u General Electric Company, lub zaopatrzonych w nieprzylegającą porcelanę u W estinghouse‘a) również i większą
ilość serji tych cewek, chłodzonych i izolowanych oliwą,
przyczem wszystkie 3 fazy wbudowane są w e wspólny k o 
cioł metalowy, podobnie jak przy transformatorach. Można
tych przyrządów łatwo używać na wolnem powietrzu, pod
czas gdy w rozdzielniach europejskich pod gołem niebem
ustawia się przeważnie oporniki indukcyjne niezamknięte.
Niewątpliwie ciekawe będą wyniki doświadczenia, poczynio
nego w czasie pracy tych olejowych przyrządów ochronnych,
które wykazują znaczne straty na prądy wirowe przy
ruchu ciągłym oraz znaczne siły mechaniczne w w y
padku zwarcia.
W związku z tem można jeszcze
przytoczyć, że największa cewka indukcyjna, zbudo
wana w kraju rekordów, a przeznaczona dla uziemienia sieci
na 13,2kV w Baltimore, ma wytrzymać 80 000 kVA, t, j.
10 000 A przy 8 000 V w ciągu 4 minut. Przyrząd ten waży
5 ton i jest przeszło "3 metry wysoki.
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W wielkiej elektrowni Klingenberg — Alt Rummelsburg,
największym zakładzie miejskim (o mocy 300 000 kVAj. jaki
uruchomiono w ostatnich czasach w Niemczech, urządzono
rozdzielnię na 30 kV w osobnym 4-piętrowym gmachu, o d 
dzielonym od maszynowni, według nowych zasad jako roz
dzielnię niemal całkowicie celkową, z wieloma ścianami prze
gradzaj ącemi, idącemi przez wszystkie piętra wpoprzek do
osi podłużnej budynku. Przypomina ona przez to, pobieżnie
rzecz biorąc, niektóre amerykańskie wielkomiejskie gmachy
rozdzielcze, jednak od nich zasadniczo się różni. Zasada roz
dzielni w amerykańskich elektrowniach dla wielkich miast,
zbudowanych w ostatniem dziesięcioleciu np. w Nowym Jor
ku (zarówno przy starszej w Heli Gate, jak i w nowszej
elektrowni nad East River) polega na całkowitem oddziele
niu faz dla uniknięcia bezpośredniego zwarcia między fazowe
go. W Heli Gate podzielono 7-piętrowy budynek rozdzielczy
2 ścianami przeciwpożarowemi na 3 części dla poszczególnych
faz; wyłączniki olejowe tej samej fazy dla różnych jednako
wego rodzaju przewodów (maszynowych lub odbiorczycni le 
żą obok siebie na jednem piętrze; wyłączniki obu innych faz
— równolegle do nich w pozostałych trzecich częściach roz
dzielni. Napędy zapomocą poziomo biegnących drngów żela
znych znajdują się na osobnym piętrze, już nie podzielonem,
ponad wyłącznikami olejowemi.
Później zbudowana elektrownia przy Hudson Avenne
pracuje również z podziałem faz, w tym wypadku jednak —
pionowym, gdyż fazy leżą na drugiem, trzeciem i czwartem
piętrze ponad sobą. Wyłączniki są obsługiwane z piątego
piętra. Odłączników wogóle niema, gdyż całe wyłączniki
opuszcza się w dół po ich wyłączeniu. Szyny zbiorcze i gołe
przewody są zamknięte, podczas gdy naczynia olejowe stoją
swobodnie w pomieszczeniach. W zakładach Klingenberg na
tomiast uważa się należące do siebie 3 przewody przychodzą
ce albo odchodzące jako całość, podlegaiscą ochronie; sa one
od piwnicy aż do szyn zbiorczych odgrodzone od sąsied
nich przewodów.
Napęd przyrządów tego samego rodzaju znajduje się na
tem samem piętrze, gdzie są same przyrządy. Kable jedno
przewodowe na 30 kV, przychodzące od każdei jednostki:
maszyna — transformator, poprowadzone są pionowo w dość
dużych odstępach; na pierwszem piętrze poprzez 3 odłączni
ki. w szereg po sobie następujące (ustawione w ,.tandem"!’,
uruchomiane z oddali, na drugiem — przez oporniki induk
cyjne, na trzeciem piętrze przez tróikotłowe wyłączniki ole
jowe (tandem) i jeszcze przez podwójne odłączniki do pod
wójnych szyn zbiorczych na czwartem piętrze. Odonwiadaiace sobie fazy obu systemów szyn zbiorczych leżą obok
siebie. Od tych szyn prowadzą przewody przez identyczne
przyrządy znów pionowo na dół, rozprowadzając prąd.
Nawet gdyby zastosowano inny sposób, niż system prze
gród poprzecznych, gdzie możnaby liczyć na większą przej
rzystość przy tej dużej ilości przychodzących i odchodzą
cych przewodów — nawet przy zastosowaniu sposobu budo- »
wy halowej. Rozdzielnia ta miała początkowo 140 m długoś
ci i właśnie została rozszerzona o jeszcze jedną trzecią
w związku z elektryfikacją berlińskich koleji miejskich.
W takich rozdzielniach nie pozostaje nic innego, jak nadzór
ruchu z nastawni, umieszczonej w tym wypadku (jak zresztą
zwykle) oddzielnie od rozdzielni, skąd można uruchomić
wszystkie wyłączniki i odłączniki. Zapomocą sygnałów elek
tromagnetycznych lub optycznych wskazywane bywa poło
żenie każdego wyłacznika na tablicy rozdzielczej, która
przedstawia całe urządzenie w schemacie jednokreskowym.
Przy nieprzejrzystości urządzeń takich dużych zakładów k o 
niecznem jest zaradzenie temu, by odłączniki pod prądem
nie dały się nigdy otworzyć. Personel obsługujący, zanim roz
pocznie prace rewizyjne, musi mieć zupełną pewność, że nię-
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ma już napięcia w poszczególnych komorach jednego prze
wodu na różnych piętrach.
Gospodarczo korzystny rozdział silnie wzmożonego za 
potrzebowania energji w wielkich miastach doprowadził do
tego, że zasila się kablami o stosunkowo znacznem napięciu
30— 50 kV szereg podstacji głównych, z których zaopatry
wane bywają poszczególne dzielnice miasta prądem o napię
ciu wysokiem, lecz niższem od poprzedniego. I w tych głów
nych podstacjach używa się również najczęściej podwójnych
szyn zbiorczych, częstokroć nawet z odłącznikami dla po
działu szyn. Gdzie na to warunki pozwalają, przewiduje się
możność zasilania z 2 różnych elektrowni tak jednak, by
ruch podstacji mógł przejściowo odbywać się z jednej tylko
elektrowni.
Silne splecenie sieci kablowych powoduje, iż dawniej
proponowana ochrona od przetężeń, polegająca jedynie na
skoordynow ałem stopniowaniu czasu, nie daje wystarczają
cej selektywności. Dlatego też firmy konstrukcyjne przeszły
pc długich pracach wstępnych do używania .takich syste
mów ochronnych, które reagują na stosunek spadku napięcia
i przetężenia. Urządzenia ochronne, działające z oddali, fir
my AEG a ostatnio i firmy BBC oraz specjalny ochronnik
„N" (N-schutz) Dr. P. Mayera znalazły zastosowanie na
sieciach kablowych, zwłaszcza jeśli chodzi o Niemcy. Dotąd
niema jeszcze zupełnie pewnych wyników stosowania tych
systemów ochrony od przetężeń. Natomiast zebrano już cen
ne doświadczenia, opublikowane w ETZ (1928 str. 455), co do
pracy urządzeń ochronnych, zastosowanych w r. 1923 na
sieci powietrznej o najwyższem napięciu zakładów Bayernwerk. Chwiejne warunki ruchu takiej pogmatwanej sieci,
z różnych punktów zasilanej, stawiają o wiele bardziej skom
plikowane wymagania ochronie przeciw zwarciu, niż to po
czątkowo przewidywano. Wskażemy tylko na jeden szcze
gół: wyłączenie noży łącznikowych musi nastąpić najpóźniej
pc 3 sekundach, gdyż inaczej wypadają z synchronizmu
różne zakłady, zasilające sieć okręgową. Nie można zatem
przy bardziej skomplikowanych sieciach — w przeciwień
stwie do dawniejszych przypuszczeń — stosować dłuższego
stopniowania czasu przy wyłącznikach, niż to się praktykuje
przy sieciach normalnie rozgałęzionych.
Zbudowane w ostatnich latach dla dużych elektrowni
okręgowych urządzenia rozdzielcze dla napięć najwyż
szych — o ile są one pomieszczone w budynkach, dadzą się
także podzielić co do systemu budowy na celkowe i halowe.
Na walnem zebraniu Związku niemieckich elektrotechników
(VDE), jakie odbyło się w roku 1925 w Gdańsku, przedsta
wiono szczegółowo i dyskutowano powody, dla których po
szczególne firmy budowlane w łączności z towarzystwami
elektrycznemi zdecydowały się budować rozdzielnie według
jednego lub drugiego systemu. Od tego czasu zbudowano
jeszcze cały szereg zakładów systemem halowym, częściowo
zawieszając wyłączniki olejowe w wydrążeniach betono
wych, częściowo też urządzając piwnicę pod całym gmachem
na napięcie 110 kV. Wykonywano jednak w tym czasi.'
i rozdzielnie dla najwyższego napięcia systemem celkowym,
przyczem zastosowano ze względu na lepsze bezpieczeństwo
ruchu wewnętrzne izolatory przepustowe, po 6 na wyłącznik,
sporządzone z twardej masy papierowej. Wspólną cechą
dla wszystkich prawie tych rozdzielni budynkowych jest za 
wieszenie systemu podwójnych szyn zbiorczych pod dachem
na wisiorach izolatorowych, albo umieszczenie ich na stałych
podporach, przyczem szyny leżą obok siebie w kierunku osi
podłużnej budynku. Dalej wspólną cechą zarówno dla budo
wli halowych jak celkowych jest też zainstalowanie na obu
końcach osi podłużnej gmachu odłączników, leżących u zie
mioną stroną przeciw sobie. Przy budowie celkowej ulepszo
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no jeszcze istniejącą już możliwość obserwacji odłączników
wejściowych, zbudowanych na pierwszem piętrze, oraz szyn
zbiorczych i odłączników rozdzielczych; ulepszenie to osiąg
nięto przez skośną budowę- sufitów celkowych w kierunku
wspólnego korytarza dla obsługi wyłączników olejowych.
Korytarze dla obsługi odłączników biegną przy budowie c e l 
kowej ponad celami dla wyłączników olejowych i transfor
matorów; jednak i p izy budowie halowej nie można uniknąć
takich korytarzy, jeśli się nie chce manipulować drabinami.
Jako szczególny sposób wykonania należy jeszcze przytoczyć
zastosowany przez Reńsko-Westfalską Elektrownię (RWE)
system budowy płaskiej, odmiennej od opisanych wyżej spo
sobów budowy. Szyny zbiorcze ułożone są tu na izolatorach
wsporczych, stojących na parterze, podczas gdy odlączniKi
wiszą na ścianach jednopiętrowej rozdzielni. Wyłączniki
olejowe stoją w celach bądź to zamkniętych, bądź otwartych
od tyłu. Wspomnieć jeszcze należy, że jako izolacja w za
kładach zamkniętych dla najwyższego napięcia okazała się
w ciągu długoletniego ruchu bardzo dobrą masa z twardego
papieru, przy dobrem jej wykonaniu i dobrem polakierowaniu.
Na drodze rozwoju, którą kroczy w ciągu ostatnich lat
w Niemczech budowa rozdzielni, szczególnie rzuca się w oczy
fakt przejścia w wielu miejscah do rozdzielni na wolnem po
wietrzu. Nie będzie może rzeczą nieinteresującą wspomnieć,
że jeszcze przy końcu wojny, a zatem w jakie 10 lat po zbu
dowaniu pierwszej amerykańskiej rozdzielni pod gołem nie
bem, sąd o nich zi't strony wpływowych czynników brzmiał
w sposób następujący: .S tacji na wolnem powietrzu nie bę
dziemy mogli stosować, choćby ze względów czysto klima
tycznych; pozatem nie widać przy ich budowie — jeśli idzie
o koszta budowlane — żadnych korzyści finansowych". Mniej
więcej w tym samym czasie ogłoszono w ETZ artykuł, zesta
wiający całokształt budownictwa rozdzielni za czasów woj
ny, już nie tak niechętnie usposobiony do rozdzielni pod go
łem niebem. Pisano tam, że nie można z góry odrzucić tego
typu rozdzielni, zresztą niemożliwych do wykonania w cza
sie wojny ze względu na to, że niema możności zmienić
istniejące przyrządy. Jednakże jeszcze
r. 1923 znalazła
się w książce tak znanej jak Kyser (Tom III str. 885) notat-,
ka, że rozdzielnie na wolnem powietrzu nie wchodzą w r a 
chubę dla Niemiec, choćby ze względu na niepewność dzia
łania. Pogląd ten był w tym czasie jeszcze szeroko rozpo
wszechniony. W tym roku jednak firma Markisches Elektri?itatswerk, jako pierwsza z firm przemysłu elektrotechnicz
nego zbudowała rozdzielnię pod gołem niebem w Mariendorf
pod Berlinem. W dziedzinie tego rodzaju urządzeń Niemcy
były wyprzedzone przez sąsiednie kraje europejskie, w któ
rych jednak budowano ściśle według wzoru amerykańskiego,
względnie nawet przez samych Amerykan. Pewnego rodzaju
wstępem do takich rozdzielni była półpcwietrzna stacja,
zbudowana przez fabrykę maszyn Orlikon w Valenciennes
we Francji, bezpośrednio po ukończeniu wojny. W stacji tej
umieszczono wyłączniki olejowe i transformatorowe w jed
nopiętrowym budynku celkowym, odłączniki zaś i szyny
zbiorcze były zawieszone poza budynkiem na slupach krato
wych. Rozdzielnię na wolnem powietrzu w St. Etienne w gór
nej dolinie Rodanu na napięcie 120 kV zbudowano jak stację
budynkową, brak było jedynie murów.
Jak przedtem tak i tu charakterystycznym dla niezbyt
wrielkiego zaufania do pewności ruchu tego typu rozdzielni
był fakt, iż przewidziano konstrukcję dachową nad całem
uiządzeniem, aby móc w razie potrzeby dodatkowo jeszcze
osłonić je dachem. Jednakże nie okazało się to potrzebne.
Naogół Francuzi utrzymali przy tych rozdzielniach taki sam
system budowy,, jaki stosuje się w zamkniętych budynkach
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wielopiętrowych. Częstokroć uszeregowanie masztów kra
towych jest tego rodzaju, że tworzą one wysoko wznoszącą
się nawą podłużną, podczas gdy w dwóch niższych nawach
bccznych, również ze słupów kratowych utworzonych, umieszczone są wyłączniki olejowe i transformatory, podob
nie jak zwykle się to ustawia w zabudowanych stacjach na
najwyższe napięcie. Podwójne szyny zbiorcze zawieszone
są niekiedy jedne pod drugiemi w nawie środkowej, której
pcdstawa pozostaje niewykorzystaną; szyny te są w tym
przypadku oddzielone od siebie pomostem, gdyż w przeciw
nym razie byłyby trudno dostępne i możnaby obawiać się
wzajemnych zakłóceń w razie uszkodzeń, (Rozdzielnia
w Chewilly kolei Paris — Orleans). Częściej jednak używa
się takiego sposobu budowy, przy którym podwójne szyny
zbiorcze leżą nie pod sobą, a obok siebie, również w środko
wej nawie rusztowania. Przez to jednak potrzeba większej
powierzchni pod rozdzielnię, a jeżeli zostawimy wyłączniki
olejowe w bocznych nawach, mamy tę niedogodność, iż
zwiększa się długość wielu przewodów, łączących szyny
zbiorcze poprzez 2 X 3 bieguny odłączników z wyłącznikami.
Dzięku temu muszą być też dłuższe same szyny zbiorcze.
Dla tego ustawia się najczęściej wszystkie wyłączniki ole
jowe w korytarzu środkowym, odłączniki zaś z obu jego
stron pod szynami zbiorczemi, które zawieszone są częścio
wo wewnątrz tej nawy środkowej, częściowo nazewnątrz na
poprzecznych belkach. Pierwsze szwajcarskie rozdzielnie na
wolnem powietrzu zbudowano również według tych amery
kańskich zasad z odłącznikami, umieszczonemi wysoko na
rusztowaniach. Austrjackie rozdzielnie na wolnem powie
trzu, z których pierwsze powstały w roku 1922, są również
tego typu.
W Niemczech tymczasem stacja rozdzielcza, nie po
mieszczona w budynku, była w roku 1924 i nawet 1925 jesz
cze rzadkością i atrakcją dla zwiedzających. Wyraźny
zwrot w tej dziedzinie nastąpił mniej więcej w roku 1926.
Jednak długie wahanie się z przejściem do systemu otwar
tego (pod gołem niebem) miało i dobre strony, gdyż wszyst
kie stacje wykonane dotąd w Niemczech różnią się od wzo
rów zagranicznych bądź zasadniczo, bądź w szczegółach,
zwłaszcza w sposobie konstrukcji rusztowania. W artyku
le niedawno ogłoszonym w E l Z (1928 str. 382) Dr. Probst
zestawił prawi? wszystkie nowe niemieckie rodzaje stacji
rozdzielczych na wolnem powietrzu dla najwyższych napięć.
Najkonsekwentniej zerwano z rozdzielnią krytą przy w yko
nywaniu dwóch stacji w stylu budowy płaskiej, przyczem za
rzecz najważniejszą uznano aparaturę rozdzielczą, zaś po-
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łączenia między przyrządami wykonano zgodnie z doświad
czeniami i zasadami budowy linji napowietrznych. Starszą
z nich jest stacja A S W (Towarzystwa akcyjnego zakładów
,:askich), w które; ustawiono odłączniki na podstawkach, dla
łatwiejszego dostępu. Zwykle przy tem stosowane zabez
pieczenie ich siatką nie jest konieczne przy drugim typie
płaskiej rozdzielni, należącej do RWE (Elektrownia ReńskoWestwalskaJ, gdyż są one tam umieszczone na rusztowani i
Żelaznem dwumetrowej wysokości. Odłączniki każdej fazy
nie są, jak zwykle, umieszczone obok siebie, lecz w jednym
szeregu jeden za drugim, zatem wszystkie 9 izolatorów stoią w jednej linji. Po jednym zewnętrznym izolatorze każdej
fazy połączono z odpowiedniemi izolatorami odłączników
od innych odgałęzień zapomocą linek miedzianych, które
stanowią szyny zbiorcze; od izolatorów zewnętrznych z dru
giej strony odłącznika prowadzą krótkie przewody lub rury do transformatorów lub do przewodów przychodzących
z zewnątrz, których końce zawieszono między słupami pro
stej budowy, podobnie jak i w Zakładach ASW, gdzie za
stosowano już i słupy drewniane. Zamiast zwykle używa
nych masztów kratowy ch w rozdzielniach pod gołem niebem
Związkowej Elektrowni w Westfalji (VEW), zastosowano
słupy w całości pokryte blacha, przez co ogólny obraz urzą
dzenia robi o wiole spokojniejsze wrażenie. Według danych
V E. W. tego rodzaju słupy kosztują tylko niewiele drożej
od kratowych, gdyż niezbędne fundamenty mogą mieć
0 wiele mniejsze wymiary. W stacjach V. E. W. również
ustawiono odłączniki stojąco na rusztowaniach wysokości
2 m. Z betonu wykonane są słupy w dopiero co ukończo
nej rozdzielni Tow. Zakładów Elektrycznych Mark w Hagen
w Westfalji. Godne uwagi jest nadzwyczaj racjonalne w y
zyskanie miejsca; jednopiętrowy budynek rozdzielczy dla
średniego napięcia stoi równolegle do szeregu wyłączników
olejowych na najwyższe napięcie, umieszczonych poza budyn
kiem pod gołem niebem, a obsługiwanych zzewnątrz budyn
ku. Na jego dachu stoją odłączniki dla najwyższego napię
cia, przez co ta sama powierzchnia jest wyzyskana dla
urządzeń obu rodzajów napięcia, co niekiedy spotyka się
1 w rozdzielniach, całkowicie pomieszczonych w budynkach.
Przejawiające się w Niemczech dążenia, by rozdzielnie
otwarte budować prościej i bardziej ekonomicznie, znala
zły oddźwięk i zagranicą. I tak szwajcarskie koleje związ
kowe wykonały stację w Bienne (Biel) w stylu budowy pła
skiej, zastosowanym przez Saskie Zakłady (ASW).
Jest
ona w ruchu od prawie roku.

(D. n<).

WIADOMOŚCI TECHNICZNE.
P ro je k t b u d o w y kolei elektry czn ej po d cieśniną
G tbraltarską. — Już wielokrotnie bywała mnwa o połączeniu
Hiszpanji z Afryką za pomocą kolei podmorskiej. Trudności
techniczne budowy i eksploatacji przy wielkich k o
sztach, których wymagałoby urzeczywistnienie podobnego
dzieła, stanowiły dotychczas niepokonaną przeszkodę do
urzeczywistnienia tego rodzaju projektu. Udoskonalenia w
dziedzinie urządzeń technicznych oraz metod, stosowanych
przy przebijaniu długich dróg tunelowych z jednej strony,
a z drugiej — postępy w. dziedzinie trakcji elektrycznej
umożliwiają dziś ponowne podjęcie zagadnienia połączenia
Hiszpanji z Afryką, to też wzbudził wielkie zainteresowanie
projekt, opracowany przez inżyniera Ibanez de Ibezo, przed
stawiony przezeń hiszpańskim sferom rządowym.

W myśl tego projektu połączenie zostałoby urzeczywistocie nie według trasy, trzymającej się najwęższego
miejsca cieśniny, gdzie szerokość jej w linji prostej wynosi
13 800 m, ale głębokość morza przekracza 990 m. Natomiast
linja, wychodząca z zatoki Vagneros na zachód od Taryfy,
a kończąca się u Tangeru posiadałaby tę wyższość, iż g łę
bokości przez nią napotykane nie przekraczałyby 396 met
rów; jeszcze inna trasa (Taryfa — Tanger) zmniejszałaby
głębokość do 310 metrów, wymagając jednak tunelu o d łu 
gości 52 900 m, gdy natomiast warjant poprzedni ma tylko
48 400 m długości (32 000 m — 66,4% — pod morzem,
a 16 200 m — 33,6% — w odcinkach podjazdowych).
Okres wykonania robót przy budowie projektowanego
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tunelu jest obliczany na 5 — 6 lat, ich koszt zaś — na ok.
330 000 000 pesetów (okcło 450 000 000 zł. p.),
(R. G. E. T. XXIII Nr. 18 st. 139 B.j.

R ? z iz ie la i1 e e n e r g jijw m ia sta ch I m iasteczkach
— Odczyt pod tym tytułem, wygłoszony na zjeżdzie I. M. E.
A. (Incorparated Minicipal Electrical Association — Zjedno
czone Samorządowe Stowarzyszenie Elektryczne) przez
p. L. Romero, poruszył zasadnicze zagadnienia z dziedziny
komunalnej gospodarki elektrycznej w Anglji. Z sz e 
regu omówionych przez prelegenta kwestyj wspomni
my tu tylko o niektórych. A więc, omawiając spra
wą bezpieczeństwa osób, obsługujących urządzenia elek
tryczne, autor zaznaczył, że znaczna część elektrowni miej
skich Anglji pracuje dotychczas na prądzie stałym o napięciu
niskiem. Nic dziwnego, iż często są wypadki z personelem,
kióry przechodząc z tych urządzeń do zakładów o napięciu
Wysokiem, nie zawsze
zachowuje należytą ostrożność.
Mówca zalecał możliwie ograniczyć ilość osób, którym byłby
dozwolony dostęp do pomieszczeń, gdzie ma się do czynienia
z napięciem Wysokiem.
Dużo uwagi poświęcono dalej sprawie ciągłości
dostawy prądu; pod tym względem widocznie elektrownie
angielskie często dają powód do narzekań. Jak się przytem
okazuje, w Anglji dopiero teraz wchodzi w użycie zwyczaj
zawiadamiania odbiorcy zgóry o przewidywanej przerwie
w zasilaniu, a to w związku z protestami odbiorców, którzy,
korzystając teraz w stopniu o wiele większym, niż dawniej
z prądu dziennego do ogrzewania i innych celów
użytku domowego, są niezadowoleni z nieoczekiw a
nych przerw w dostawie prądu. Utrudnia to dokonywanie
napraw na sieci i zmusza elektrownie angielskie do takiej
budowy, aby można było wykonywać roboty i naprawy, pod
trzymując, o ile można, zasilanie odbiorców.
Co do wahań napięcia, to granice, ustanowione przez
przepisy Komisarzy Elektrycznych, są dość wysokie, — od
+ 4% do — 4%. Jednakże nawet bardzo korzystnie położo
ne elektrownie angielskie z niezbyt wysokiemi szczytami
obciążenia i nie nazbyt rozległemi sieciami granice tych w a
hań często przekraczają.
W wiązku ze sprawą budowy sieci miejskich mówca
zalecał wielożyłowe kable o izolacji papierowej, obołowione
i opancerzone, ułożone bezpośrednio w ziemi i zakryte d a 
chówkami. W zastosowaniu do przewodów zasilających za
leca on użycie płaskich obołowionych kabli, ułożonych
w specjalnych kanałach w tym celu, aby obniżyć koszta do
dawania i zmian i zapobiec potrzebie częstego rozkopywania
ulic. Jedynem możliwem źródłem zaburzeń przy kablach te 
go rodzaju może się stać chemiczne nadgryzanie ich opance
rzenia i obołowienia; muszą więc one być starannie strzeżo
ne od tego rodzaju oddziaływania w chemicznie czynnych
gruntach.
Jako normalne przekroje dla wszystkich przewodów
rozdzielczych w miastach zalecane są przez autora 0,25
i 0 125 cala kwadratowego (160 i 180 mm kw), przy przewo
dzie zerowym tegoż przekroju, co i pozostałe, dla zapewnie
nia należytego regulowania napięcia. W myśl praktyki a n 
gielskiej przy przewodach tego przekroju można obejść się
zupełnie bez przewodów zasilających niskiego napięcia z w y 
jątkiem chyba najgęściej zaludnionych centralnych dzielnic,
zwiększając tylko ilość transformatorów, aby rozdzielanie,
o ile można jaknajwięcej, było wykonywane przy napięciu
Wysokiem.
Z punktu widzenia oszczędności autor zaleca tylko
dwuprzewodowe przyłączenia poszczególnych nieruchomości,
a trójprzewodowe — tylko dla bardzo dużych domów.
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W dzielnicach przemysłowych najlepszą polityką dla elek 
trowni jest, zdaniem dutora, możliwie najszersze w y zy 
skanie transformatorów, ustawionych w nieruchomościach
dużych odbiorców, dla zasilania sąsiednich odcinków sieci
niskiego napiącia. Gęstość tego rodzaju podstacji może być,
zaznacza on, tak wielka, iż możliwem się staje zupełr.e uwol
nienie się od konieczności budowania w tym celu własnych
kiosków.
W dzielnicach mieszkalnych tego rodzaju układ sieci
nie może być zastosowany, przyczem z czasem w tych razach
coraz bardziej odczuwa się trudność lokowania przetwórni
z 6 000 czy też 11 000 V na napięcie niskie. Stąd powstaje
kwestja możliwej celowości wprowadzenia pośredniego na
pięcia rozdzielczego — np. 3 000 V, aby uczynić dany system
rozdzielczy bardziej giętkim wobec łatwiejszego umieszcza
nia przetwórni z tego napięcia, na użytkowe pod ziemią
z wyłącznikami i bezpiecznikami, zgrupowanemi w ustawionej
na ulicy kolumience. Możliwe jest przytem przejście za p o 
średnictwem transformatorów S cott‘a z trójfazowej sieci za
silającej na jednofazową sieć rozdzielczą o napięciu 3 000 V,
która zasilałaby szereg transformatorów, umieszczonych naj
korzystniej z punktu widzenia rozmieszczenia obciążenia
i zasilających wprost już sieć niskiego napięcia.
W związku z tem jako najbardziej obiecujące obciąże
nie dla elektrowni miejskich aiutor uważa elektryczne grza
nie wody; grzanie to — przy cenie prądu Vi pensa za kilowatogodzinę (9,6 grosza) — jest niewątpliwie tańsze, aniżeli
jakikolwiek inny sposób wytwarzania gorącej wody w gospo
darstwie domowem.
Omawiając sprawę przechodzenia w sieciach miejskich
z prądu stałego na prąd zmienny, autor przytoczył przykład
własnego zakładu, gdzie przed 8 laty zastał 75% mocy przy
łączonej na prądzie stałym; dąży on tutaj do zupełnego usu
nięcia prądu stałego i tylko nie dopuszczając do rozwijania
się używania prądu stałego w postaci instalowania nowych
przetwornic z prądu zmiennego na stały, przez sześć lat
osiągnął już pewne obniżenie się mocy przyłączonej prądu
stałego przy bardzo znacznerp jej zwiększeniu na prądzie
zmiennym. Ilość energji, sprzedanej na sieci prądu zmienne
go, wzrosła 10-krotnie i przekroczyła obecnie 50% zbytu
prądu na prądzie stałym.
Jako metody postępowania praktyczne, stosowane przy
tego rodzaju zmianie, autor przytacza trzy sposoby.
(1) Zamiana istniejących trójprzewodowych sieci prą
du stałego, głównie w dzielnicach mieszkalnych, na jedno
fazowe trójprzewodowe sieci prądu zmiennego w celu umożli
wienia bezpośredniego zużycia istniejącej trójprzewodowei
sieci. Zamiana ta jest wykonalna stosunkowo niewielkim
kosztem i szybka, tak iż autorowi udawało się przyłączać
dziennie do 300 odbiorców z sieci jednego rodzaju na drugi.
Były przytem stosowane transformatory S co tfa i obciążenia
było równomiernie rozłożone pomiędzy obie fazy
(2) Przełączanie poszczególnych większych odbiorców
przemysłowych z prądu stałego na trójfazowy. Tego rodzaju
przełączenia były zazwyczaj wykonywane w drodze zainsta. lowania podstacji przetwórczej w obrębie nieruchomości
.odbiorcy na tych zasadach, iż elektrownia dostarczała nowe
silniki wraz z rozrusznikami, otrzymując wzamian stare
prądu stałego, a odbiorca sam wykonywał potrzebne zmiany
w instalacji wewnętrznej. Niektóre z tych przełączeń w y 
padły b. kosztownie. Najtańszą wogóle metodą doprowa
dzenia dużego odbiorcy do zmiany prądu jest uchwycenie
momentu zmiany właściciela i rozpoczęcie wówczas na no
w o pertraktacji z jego następcą. Niestety, metoda ta ma bar
dzo ograniczone pole zastosowania.
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(3)
Czynienie wszelkiego rodzaju możliwych w ysił
ków, aby zapobiec ustawianiu nowych silników na prąd sta
P r o w
ły zarówno przez istniejących, jak też i nowych odbiorccw,
a w tym celu prowadzenie bez trudności i opłat nowych p rze
Prowincja
wodów zasilających na prąd zmienny (wysokiego i niskiego
napięci). Tą drogą dochodzi się stopniowo do zdwojenia
istniejącej sieci przewodów zasilających prądu stałego sięcią
czteroprzewodową prądu zmiennego. Za tem musi pójść sto
pniowe przejście odbiorców na sam tylko prąd zmienny i zu
pełne usunięcie prądu stałego. Z początku ruch w tym k ie
runku musi być słaby z powodu znacznych kosztów, później
jednak odbywa się on szybciej.
Całkowity koszt wszystkich zmian, dokonywanych
przez autora referatu w urządzeniach odbiorców, był pokryty
7. bieżących dochodów elektrowni autora,
(The Electrician, T. C. Nr. 2 611 str. 662 3)

Niemiecka g o s p o d a r k a e le k tryczna w 19?5 r. —
Niemiecki Państw owy Urząd Statystyczny opublikował
w Wirtschaft und Statistik Nr. 8 z 1928 r. postępy elektry
fikacji kraju w 1926 r. Okazuje się, że produkcja energji
elektrycznej 7 465 zakładów, które obejmuje statystyka,
wzrosła do 21,2 miljardów kWh, co stanowi 4,4% przy
rostu w stosunku do 1925 roku. Tak mały wzrost produkcji
tłumaozyć należy niekorzystnemi warunkami gospodarczemi.
Moc zainstalowana prądnic wzrosła o 10%, osiągając cyfrę
9,6 miljonów kW. Wskutek tego przeciętny czas w y
zyskania elektrowni, który w 1925 r. wynosił 2 333 godzin,
w 1926 spadł do 2 220 godzin, przyczem wynosił on 1 794 g.
w elektrowniach użyteczności publicznej i 2 511 g. w e w ła 
snych zakładach przemysłowych, czyli w tych ostatnich był
o 22% wyższy a w Bawarji (głównie elektrownie na potrzeby
przemysłu chemicznego i metalurgicznego) wynosił ponad
3 200 g. Na głowę ludności wytworzono w roku sprawo
zdawczym 340 kWh, gdy w 1925 r. — 325 kWh.
Z całkowitej
produkcji
10 208 miljardów
kWh
przypada na 1 408 elektrowni publicznych 4 171 milj.
kW mocy zainstalowanej; na 6 057 elektrowni o spo
życiu własnem przypada 11,01 miljardów kWh oraz
4.384 miljonów kW mocy. Co się tyczy materjałów pędnych
to 72% stanowią paliwa stałe (74% w roku poprzednim),
przyczem 35% węgiel kamienny, 31% węgiel brunatny oraz
6% paliwa mieszane, głównie węgiel kamienny i brunatny.
Udział napędu wodnego podniósł się z 14% do 15,6%, gazo
wego z 10,8% na 11,2%. Rozdział produkcji na prowincje
uwidoczniono w tab. 1.
W Nadrenji — Westwalji wytworzono więcej, niż
tizecią część całkowitej produkcji Niemiec (7 179 miljardów
kWh), przyczem 43% przy użyciu węgla kamiennego, 26%
przy użyciu węgla brunatnego, jak również 26% przy użyciu
gazu. Na drugiem miejscu pod względem produkcji ntoi
okręg Saksonja, prowincja Brandenburg i Saska o produkcji
6 102 miljardów kWh, gdzie w 63% używano węgla brunatne
go, w 15% węgła kamiennego, a w 18% obu paliw. Dla
krajów południowych, jak Bawarji, Badenu i Wirtembergji
o ogólnej produkcji 3 489 miljardów kWh woda stanowiła
najważniejsze źródło energji, dając 72% całej produkcji,
15% przypada na węgiel kamienny oraz 8% na węgiel bru
natny. \CT~pOzostałych okręgach w 63% używano węgiel ka
mienny, w 13% węgiel brunatny, w 11% wodę oraz w 7% gaz.
Tabl. 1. Wytwórczość energji elektrycznej w elektrow
niach publicznych (a) oraz w elektrowniach o użyciu wiasnem (b) w 1926 r.
*)
maks.

Przy

uwzględnieniu

niejednoczesności

obciążeń

pozostałe

n c j e

kr a j e

i

a)
b)
a)
Westfalska
b)
a)
Saska
b)
Brandenburska a)
b)
Śląska
a)
b)
Hanowerska
a)
b>
Hessen-Nassau a'
b)
prowincje
a)
b)
Reńska

Prusy

Kraje

Bawarja
Saksonja
Badenja
Wirtembergja
Hamburg. Lubeka, Boema
Turyngj a
Hesja
pozostałe

kraje

kWh

922 793
927 219
362
834
440
569
680
244
348
231
164
174
165
96
294
147

377
071
375
200
852
436
735
828
448
712
437
471
223
966

a)
b)
a)
b)
a)
b'
a'
b)
a)
b>
a)
b)
a)
bt
a^
b)
a)
b)

3 379 240
3 225 903
5 5 9 111
452 273
443 434
294 920
193 099
71 885
184 5 1 6
83 499
199 055
3 4 871
67 321
9 3 101
68 767
4 5 661
76 453
81 969

a)
bi

5 170 9 9 6
4 384 088

W Państwie niemieckiem

Łnergja
w ytw o rzona

Moc
zainstalow ao a
kW

1 880
2 582
613
2 102
1 197
1 649
1 508
461
689
498
283
362
344
215
498
352

038
933
410
939
382
365
136
062
269
073
776
390
735
061
498
272

4
2
1
1

487
095
197
629
767
712
999
746
177
830
803
188
373
180
219

015
224
051
447
728
557
445
142
275
125
425
79
50
166
93

115 182
122 568
• 151214
10 2 0 7 8 3 8
11 0 0 9 7 7 6

Głównym wytwórcą energji elektrycznej w Niem
czech są wielkie elektrownie. 208 elektrowni o mocy zainsta
lowanej każda ponad 10 000 kW (przy ogólnej ilości 7 465
elektrowni) posiadają 6,1 miljonów kW, t. zn, prawie
dwie trzecie mocy ogólnej. Z powyższego na 124 elektrownie
publiczne przypada 4,3 miljona kWh, co stanowi 83,2% mocy
wszystkich elektrowni publicznych; na 84 zakłady o spożyciu
własnem przypada 1,8 miljona kW, co stanowi 41%. Cyfry
te wskazują, że małe elektrownie są przeważnie zakładami
o spożyciu własnem.
Tabl 2.

Handel zagraniczną energją elektryczną.
Wysłano do
w

Państwa
1925

Szwajcarja. . .
Francja . . . .
Austrja . . . . ■
Polska . . . .
■
Czechosłowacja . ■
Holandja . . . .
Luxemburg. . . .
Litwa...........................
Obszar Saary. . .
Razem

1 68 044
1

565
1 403
6 761
1380
188
52
—

Pobrano z
1000

1926
86 948
2 127
235
10 584
15 3 1 4

—

kWh
1925
209
37
20
11

1926

386
127
678
442
—
26

148 0 99
15 142
24 304
776
5
43

—
—
—

—

27

186
55
10
4973

27 803

17 223

78 420

120 432

306 919

205 592

—

—

Niemiecki handel z zagranicą energją elektryczną w y
kazuje w stosunku do poprzedniego roku zmniejszenie po
boru energji elektrycznej o 49,3% a wzrost wywozu o 53 6%.
Pobór energji z zagranicy przewyższał wywóz o 228 miljo
nów kWh w 1925 r. a w 1926 r. o 85,2 miljonów kWh.
(ETZ, zesz. 50, str. 1818).
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Ze s p ra w o z d a n ia B a w a rsk ie g o Związku Rewizyj
za ro k 1927. W sprawozdaniu za rok 1927 dy

z Medjolanu, przy opracowaniu urządzenia trakcyjnego z rekuperacją prądu według systemu profesora Somajni, całko
wicie zarzuciła silnik szeregowy, jako silnik trakcyjny, z a
rektor Bawarskiego Związku Rewizyjnego zaznacza pomię
stępując go przez silnik bocznikowy z odpowiedniej w iel
dzy innemi, iż przy przejściu od dotychczasowych ciśnień
kości dodatkową cewką szeregową. Doświadczenie wykazało,
pary do ciśnień 35 — 40 atmosfer i wyżej nie jest wskaza
iż dla małych i średnich mccy bieguny dodatkowe wystar
ne zachowanie istniejących typów kotłów z samem tylko odczają dla zapewnienia takiej stałości pracy, która jest zadapowiedniem powiększeniem grubości ścianek,
walniająca dla silników tego rodzaju; dopiero poczynając od
Można przypuszczać, czytamy dalej, iż przy bardzo w y 
mocy ok. 500 KM i powyżej okazuje się koniecznem zaopa
sokich ciśnieniach, w przyszłości walczaki wcale nie będą sto
trywanie silnika w uzwojenie kompensacyjne. Wybór tego
sowane lub też eonajmniej wymiary ich zostaną możliwie zre
typu silnika nie wystarcza jeszcze sam przez się, aby stw o
dukowane. O ile wogóle walczaki mają być nadal jeszcze
rzyć system trakcji z rekuperacją prądu; trzeba pozatem p o 
stosowane, nie powinny one być wystawiane na działanie
między silnik a przewód jezdny wprowadzić przyrząd, prze
gazów. Stopień bezpieczeństwa urządzeń do wytwarzania
twarzający napięcie linji w taki sposób, aby obwody prądu
pary, zbudowanych z samych tylko rur i części do ich łącze
silników były zasilane prądem przy szeregu napięć o w zra
nia, jest stosunkowo wysoki nawet przy wysokich ciśnie
stającej wielkości przy rozruchu, podczas gdy przy przesu
niach pary, o ile materjały użyte do ich budowy były bez za
waniu przyrządu sterowego w kierunku odwrotnym silnik
rzutu a obróbka racjonalna. Walczaki, używane do pary po
winien znajdować się pod działaniem napięć wciąż maleją
za obrębem właściwego kotła, znajdują się w warunkach
cych, a zawsze mniejszych od siły przeciw elektromotory
o tyle korzystniejszych, iż są wystawione na działanie samej
cznej silnika, wytwarzając w ten sposób warunki, umożli
tylko temperatury pary.
wiające ujawnienie się wpływu hamującego, który byłby
O
ile chodzi o sprawy elektryczne, ze sprawozdania
w stanie spowodować zatrzymanie się wozu. Ten przyrząd
Związku można przytoczyć następujące szczegóły. Rozwój
pośredniczący w systemie Breda stanowi specjalny zespół
racjonalizacji kodkopuje byt zakładów średniej wielkości.
przetwórczy dwutwornikowy. Zespół przetwórczy posiada
Zakłady te są zamykane, a energji dostarczają podstacje
dwa lub większą ilość uzwojeń twornikowych, połączonych
elektrowni okręgowych. O ile przytem elektrownia lokalna
z takąż ilością niezależnych komutatorów, włączonych na
dostarczała prądu stałego, bardzo często są stawiane pro
stałe szeregowo na pełne napięcie linji. Przy biegu luzem,
stowniki rtęciowe, zastosowanie których rozwija się znacznie.
gdy obwody silników trakcyjnych są włączone bezpośrednio
Stan wiejskich urządzeń elekrycznych, rewidowanych
na linję, zespół działa, jak silnik. O ile, przeciwnie, obwody
przez Związek, w większości wypadków okazał się zastra
te
zostaną włączone na jakiś punkt pośredni szeregu u zw o
szający; zły gatunek materjałów, użytych dp budowy, łączył
jeń
przyrządu, te ostatnie zostają rozdzielone na dwie grupy,
się z brakiem staranności w utrzymaniu, graniczącem z zuz
których
jedna, działając jako prądnica, wytwarza pewną
pelnem niedbalstwem i lekceważeniem obowiązku dostawy
część prądu, pobieranego przez silniki, gdy natomiast przez
piądu. Jako skutek tego stanu rzeczy, sprawozdanie stwier
drugą, działającą jako silnik, przechodzi prąd o natężeniu,
dzenia zwiększenie się ilości pożarów, powstałych z powo
stanowiącem dopełnienie poprzedniej do prądu, pobieranego
dów elektrycznych. W 31% wypadków, poddanych bada
przez silniki trakcyjne. W każdym razie, ilości ampero-zwoniu, z całą pewnością stwierdzone zostało zaniecenie ognia,
jów, wytwarzane przez te duże grupy uzwojeń, muszą być
z powodu złego stanu urządzenia elektrycznego. W 27% w y 
równe sobe nawzajem z chwilą osiągnięcia przez silnik po
padków istniało w tej mierze wielkie prawdopodobieństwo,
żądanej szybkości biegu, tak iż reakcja twornikowa zespołu
lecz nie można było przytoczyć niezbitych dowodów. Przy
jest zawsze równa zeru, bez względu na obciążenie silników
11% dalszych — nie znaleziono wogóle żadnego właściwego
trakcyjnych. Z drugiej strony, w chwilach zmiany układu
pcwodu pożaru, w pozostałych zaś 31% — można było do
połączeń, objawy, zależne od samoindukcji sekcji uzwojenia,
piero z pewnością stwierdzić, iż elektryczność nie była powo
są prawie całkowicie zanulowane przez w pływ indukcji w za
dem wybuchu pożaru. Związek obiecuje sobie osiągnąć po
jemnej, gdyż zmiana zachodzi jednocześnie dla wszystkich
myślne wyniki z planowego uświadamiania ludności wiejskiej
sekcji, ułożonych w tym samym żłobku. Ten „dynamotor"
o braku niebezpieczeństwa, jeżeli urządzenia elektryczne są
może, jak to dowodzą obliczenia, i jak stwierdziło to d o 
urządzone i utrzymywane w myśl przepisów.
świadczenie, wytrzymywać zmiany napięcia na linji, docho
Z wypadków elektrycznych, które się stały powodem
dzące do około 15%.
dochodzeń, 75% zakończyło się wynikiem śmiertelnym,
Artykuł, skąd zaczerpnięte zostały powyższe dane,
w 50% wypadków stwierdzono winę osób postronnych. Szcze
przytacza uproszczone układy połączeń, wskazujące różne
gólnie niebezpieczne są urządzenia przenośne do oświetlenia,
możliwe sposoby połączenia pomiędzy silnikiem a „dynawykonywane wbrew przepisom; walka z niemi jest niezmier
motorem". Należy zaznaczyć, iż maksymalna moc, potrzeb
nie trudna.
na dla „dynamotora", wynosi tylko połow ę mocy silnika
(Z małerj. Minist. R. P. ETZ, Nr. 31, str. 1164).
trakcyjnego, a pozatem wszystkie
obwody
pomocnicze
S y stem trakcji z re k u p e ra c ą prą ^u. Zagadnienie
(oświetlenie, grzejniki, kopresory i t. p.) mogą być przyłą
odzyskiwania prądu w dziedzinie trakcji elektrycznej do
czone do zacisków pierwszego uzwojenia zespołu od strony
chwili obecnej nie ma jeszcze ani jednego, rzeczywiście zauziemionej, co pozwala się obyć bez zespołu przetwórczego
dawalniającego rozwiązania, ponieważ silnik szeregowy, uży
na wysokie napięcie. Również od cocisków tego uzwojenia
wany jako silnik trakcyjny, jest jedyną maszyną prądu sta
są prowadzone bocznikowe obwody wzbudzenia silników
łego, która nie posiada niezbędnych ku temu własności.
trakcyjnych oraz samego zespołu silnikowo-prądniczego.
Wszystkie systemy rekuperacji, dotychczas stosowane, opie
Ażeby ograniczyć zapotrzebowanie prądu w chwilach
rały się na przekształceniu silnika szeregowego w chwili
dokonywania przełączeń w obwód prądu na czas ich prze
hamowania w silnik bocznikowy; żaden z nich jednakże nie
prowadzania jest włączany opornik.
mógł uczynić zadość dwóm zasadniczym wymaganiom: a)

nego

rekuperacja winna być kompletna i możliwa przy wszelkich
szybkościach wozu aż do chwili jego całkowitego zatrzyma
nia się; b) winna ona odbywać się samoczynnie. — Aby
osiągnąć ten cel firma włoska Societa Italiana Ernesto Breda

Ten system trakcji w e W łoszech dał wyniki korzystne
i wykazał poważną oszczędność w zużyciu energji (26,7%
w tramwajach miejskich w Medjolanie)
pomimo wzrostu
wagi wyposażenia zespołu. Na korzyść tego systemu

18

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY

jeszcze dodać to, iż zużycie hamulca w wozach, w podobny
sposób wyposażonych, jest zupełnie minimalne.
(The Thamway and R oilway World, T. XL1U str. 123).

s łu

O św ietlenie
e le k try c z n e
z a k ła d ó w
m ech an icz n e g o . —
W
czasopiśmie

przem y

„llluminating Engineer" znajdujemy artykuł, poświęcony temu za
gadnieniu. Przez szereg miesięcy autor artykułu gromadził
dane, dotyczące oświetlenia, badając zarówno wielkie przed
siębiorstwa, jak też i drobno pracownie. Znaczną część
tych zakładów badano kilkakrotnie, aby zdać sobie sprawę
z ulepszeń, wprowadzonych pod wpływem rad, udzielonych
przy pierwczych odwiedzinach. Starannie wnikano ograni
czania się do jednej tylko jakiejś okolicy, czy też jednego
tylko jakiegoś rodzaju zakładów, przeciwnie, zebrane dane
pochodzą ze źródeł tak wiarogodnych, iż uzyskane wyniki
mogą być uważane za pewne dane przeciętne.

Stwierdzono, iż zjawiskiem powszechnem w przemy
śle jest głębokie przekonanie administracji fabryk, iż dają
one swym pracownikom możliwe maksymum światła, prak
tycznie biorąc jednakże, jeśli nawet nieraz odpowiadało to
rzeczywistości co do samej ilości światła, to bardzo rzadko
było ścisłe co do sposobu jego użytkowania, ponieważ mo
dernizacjo oświetlenia ograniczała się prawie zawsze do za
stępowania starych lamp lampami typu spółczesnego.
Autor dzieli badane fabryki na następujące grupy:
10% — o oświetleniu doskonałem,
6,6% — o oświetleniu dobrem,
13,4% — o oświeleniu średniem,
40% — o oświetleniu jawnie niedostatecznem,
i wreszcie
20 — o oświetleniu z poważnemi brakami, ulepszonem w poszczególnych miejscach przez zastosowanie
urządzeń spółczesnych.
Stwierdzono, iż braki u wrządzeniach pochodziły stąd,
że zaledwie połowa instalacji była wykonana przez firmy
większe, narzucające niejako klientom woje wyrobione m e 
tody pracy, podczas gdy reszta była wykonana przez drob
nych instalatorów, idących ściśle za wskazówkami swych
klientów, wskazówkami najczęściej zupełnie odbiegającemi
cd danych techniki oświetleniowej.
Drugiem ważnem zagadnieniem jest sprawa utrzymania
urządzeń oświetleniowych i lamp; aby dać pojęcie o stopniu
lekceważenia przez odbiorców tej sprawy, wystarczy po
wiedzieć, iż 43% firm, których azkłady były zrewidowane,
nie prowadziło
żadnego w ogóle regularnego utrzymania
swej instalacji oświetleniowej, oraz iż dalsze 30% zakładów
ograniczało się do przeprowadzania raz na rok jej ogólnego
powierzczhownego oczyszczania.
W małych warsztatach
postęp co do oświetlenia jest wogóle bardzo mały, i panu
jącą tendencją jest tam dodawanie nowych, dobrych przy
rządów oświetleniowych obok pozostawiania starych, z a 
miast tego aby całkowicie zastąpić te ostatnie przez pierw
sze. Kierownicy uzupełniają swe instalacje w miarę żądań
robotników, nie decydując się na urządzenie dalszych zmian
o charakterze ogólnym; stąd wydatek na urządzenie ośw ie
tlenia wzrasta bez istotnego polepszenia oświetlenia.
Można wreszcie wspomnieć o tem, iż stwierdzono, że
pomiędzy różnemi typami używanych lamp najbardziej roz
powszechnione są lampy gazowane, stanowiące 70% ogólnej
ilości stosowanych.
(Uluminating Engineer, T. XX str. 5).

W p ły w w y ła d o w a ń a tm o sferyczn ych n a p r z e 
w o d y e lektryczne. . Na1 posiedzeniu „The New Jork
Electrical Society" p. A. L. Atheron zdał sprawozdanie z ba
dań, prowadzonych przez grono nżynierów firmy The Westii-ghouse Electric and Manufacturing Company" nad wpły
wem wyładowań atmosferycznych na przewody elektryczne.

„Po raz pierwszy w historji", oświadczył p. Ttherton,
jesteśmy w posiadaniu środków, pozwalających na poznanie
zjawiska wyładowań atmosferycznych. W odludnym zakątku
górskim stanu Tennessee, uważanym za najbardziej nawie
dzany przez pioruny, firma Westinghouse od wiosny r. ub.
prowadzi bardzo dokładne badania tych zjawisk. W bada
niach daje znakomite wyniki ascylograf katodowy, udosko
nalony przez Dr. Harolda Norindera z Królewskiej Izby W o 
dospadów w Szwecji, a świeżo nabyty przez firmę Westing
house. Z pomocą tego przyrządu łącznie z klydonografem
i in. będzie rzeczą łatwą dokładne notowanie przebiegu ka
żdego wyładowania atmosferycznego.
Badania te, prowadzone w jednej tylko miejscowości,
nie mogą oczywiście być decydujące; dla tego też niezmiernie
będą ciekawe wyniki, otrzymane w stu innych miescowościach, porozrzucanych w różnych częściach kraju, a takie
postawienie sprawy niewątpliwie da pewną broń do walki
z wpływem szkodliwym pioruna na lin je przesyłowe.
W badaniach, prowadzonych w Chilhowee, otrzymano
ścisły wykres uderzenia pioruna w przewód linji elektrycznej
wysokiego napięcia, przyczem został zaregestrowany okres
trwania zjawiska, wysokość napięcia i efekt na przewodnik.
Stwierdzono, że wzrost napięcia w przewodzie trwa 0.00005
sekundy i że z wyładowań, które w danych warunkach mają
miejsce, zaledwie mała ich ilość wpływa na przewód.
(Donieś, konsul.).

S p ra w o z d a n ie z działalności kolei fran cuskich
r.

1927.
Sprawozdanie to, dotyczące 5-ciu głównych
towarzystw kolejowych we Francji, a mianowicie P. O.,
P. L. M., Midi, Est, Nord (koleje państwowe sprawozdań nie
przedstawiły) zawiera szereg interesujących danych.
Ogólnie rok 1927 okazał się mniej korzystnym od roku
1926. Dochody, po odjęciu wydatków eksploatacyjnych, w y 
niosły 2 150 miljonów franków i zmalały o 574 miljony, czyli
o 21% w stosunku do roku poprzedniego. W rezultacie, po
oprocentowaniu i amortyzacji włożonych kapitałów, powsta
je deficyt w wysokości 14 miljonów franków, który dojdzie
do sumy 750 miljonów, jeśli wziąć pod uwagę zobowiązania,
zaciągnięte przez Towarzystwa względem państwa w latach
poprzednich.
Na taki stan rzeczy złożył się szereg przyczyn, z któ
rych najważniejszemi były: kryzys ekonomiczny, wynikły
ze stabilizacji franka, znaczne podwyższenie płac pracowni
ków, ogromne świadczenia na rzecz państwa, oraz dająca się
wyraźnie odczuć na niektórych linjach konkurencja przewo
zów samochodowych.
W roku 1927 ogólna długość torów eksploatowanych
wynosiła 30 692 km (łącznie z kolejami państwowemi nieco
ponad 40 000 km). Zbudowanych zostało 7 km nowych linji
(w roku 1928 liczba ta będzie znacznie większa z powodu,
otwarcia trzech nowych linji).
Tabor obsługujący tę sieć wynosił:
W

Wyszczególnienie

Lokomotywy parowe
„
elektryczne
Wagony motorowe elektrycz.
Wagony osobowe
towarowe

31

Stan dn.
XII 1926

Stan dn.
31 - X I I — 1927

W zrost

14 529
170
157

14 580
212
192

0,35
24,7
22,3

24 138
412 052

23 953
412 807

— 0,77
0,18

Jak widać, tabor pod względem ilościowym pozostał
prawie bez zmiany, z wyjątkiem ilości elektrowozów, której
wzrost świadczy o energicznie prowadzonej elektryfikacji
(P. O. i Midi). Mimo niezwykłych zmian ilościowych, śred
nia moc parowozów wyraźnie wzrosła, dzięki wprowadzeniu
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silniejszych maszyn. Również wzrosła średnia ilość miejsc
w wagonach osobowych oraz ładowność wagonów towaro
wych. Nowe wagony osobowe zamawiane są wyłącznie
metalowa.
Ilość przewiezionych towarów zmalała w stosunku do
1926 r., osiągając liczbę 194 260 000 ton (w roku 1926
207 586 000 ton). Ilość ładowanych średnio wagonów wyno
siła 60 369, dziennie (w 1926 r. — 64 060).
Zmalała również liczba przewiezionych pasażerów, wy
nosząc 477 065 000 (w 1926 r. 514 474 000). Zauważono sta
łe. przesuwanie się podróżnych ku III-ej klasie. Podział na
klasy był następujący: I kl. 1,5% (1,6%), II kl. 7,2%
(7,8%); III kl. 91,3% (90.6%).
Licząc się ze wzrastającą konkurencją samochodową,
Zarządy Towarzystw wprowadziły szereg udogodnień dla
podróżnych, jak odnoszenie bagażu do domu, bilety tury
styczne i t. d. Niektóre towarzystwa zorganizowały własne
przedsiębiorstwa autobusowe, uzupełniające przebiegi kole
jowe. Tak np. autobusy Tow. PLM. przebiegły w roku spra
wozdawczym 2 531 000 km, a autobusy Tow. P. O.
313 355
km i t. d.
Wydatki eksploatacyjne dzieliły się w sposób następu
jący: Personel 56% (w 1926 r. 59%); paliwo 17% (15%);
inne wydatki 27% (26%).
Trzy towarzystwa a mianowicie P. O., P. L. M. i Midi,
przeprowadzają częściową elektryfikację swych linij. Pro
gram obejmuje około 10 000 km sieci, z czego wykonanych
jest dotąd około 1 000 km. Znaczne zamówienia taboru
elektrycznego przewidziane były na rok 1928.
Revue Generale des Chemins de Fer, N-o 2 II 47).
W

DzIałalnoSC p a ń stw o w y c h e le k tro w n i w Szwecji
ro k u 1927. W roku 1927 szwedzkie elektrownie pań

stwow e oddały 1 521 milj. kWh, co w porównaniu z poprzed
nim rokiem stanowi wzrost 12,3%. Energję tę wytworzy
ły elektrownie wodne przy pomocy tylko 4 milj. kWh,
wyprodukowanych na parze w elektrowni Yasteras.
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Na poszczególne elektrownie przypada:
E

1 e

Trollhiittan
Lilia Edet
Alokarleby
Motała
Lasterais

f t

r o w n i

Obciążenie
m aksym alne
goizinne
W 1000k W

a

blok centralny

Suma równolegle pracujących elektrowni bloku central.
Porjus: prąd zmienny jednofazowy
trójfazowy
Norrfors

produkcja
w milj k W h

120
24
61
8
30

778
124
298
45
4

'
209*
31
18
18

1249
96
79
97

Razem

1521

Blok centralny przy obecnych urządzeniach może w y 
twarzać 1 325 milj. kWh, z czego 40 milj. kWh na parze.
Przy produkcji r. 1927 przedstawia to skromną rezerwę. Z po
wyższych względów w elektrowni Vasteras zostanie zainsta
lowany w końcu 1930 r. turbozespół o mocy 21 000 kW;
wzięto pod uwagę wyrównanie tygodniowe obciążeń elek
trowni Góta-A lo przez jezioro Varnern.
Uprzednio uważano, że przesyłanie energji wodnej p ó ł
nocnej Szwecji do środka kraju stanie się koniecznem już
przed 1930 rokiem. Jednak obecnie nie dojrzał jeszcze pro
jekt budowy linji dalekonośnej ze względu na miejscowy
wzrost spożycia oraz ceny węgla niższe, niż spodziewano się.
Dochód z elektrowni państwowych wyniósł w roku 1927
t3,6 milj. koron przy zainwestowanym kapitale 257,6 milj
koron t. j. 5,27%. Rentowność zakładów państwowych stale
wzrasta. Zaznaczyć należy że inwestycje wykonano po ce
nach wygórowanych, a także przerwano budowę elektrowni
Harspranget, co zmniejszyło wypadkową rentowność zakła
dów państwowych.
(ETZ, z. 49, str. P 9 3 )

Polski Komitet Elektrotechniczny.
57 Posiedzenie Prezydjum P. K, E,
dn. 14 grudnia 1928 r.
Obecni pp.: S t a n i e w i c z (przewodniczący), C z a 
p l i c k i , D r e w n o w s k i , S o k o l n i c k i . — Pp. B i e 
l i ń s k i i O k o n i e w s k i usprawiedliwili nieobecność.
1. P r z y j ę c i e p r o t o k ó ł u
z 56 p o s i e d z e 
nia p i e z y d j u m.
Protokół, rozesłany w odbitkach, przyjęto bez zmian.
2. S p r a w o z d a n i e z e s t a n u p r a c .
Sekretarz generalny zdaje sprawę ze stanu prac Komi
tetu od ostatniego posiedzenia prezydjum (dn. 17 listopada
1928 r.):
Sekcja przepisowa P.K.E. odbyła zebranie plenarne
pod przewodnictwem prof. Sokolnickiego przy współudziale
13 przedstawicieli komisyj. Wysłuchano sprawozdania ze
stanu prac w tych komisjach i omówiono program prac. P o 
stulaty, podniesione na tem zebraniu, zostały przedstawione
do decyzji prezydjum.
Komisja symboli opracowała nową redakcję symboli
tele- i radjotechniki na podstawie uchwał podkomisji C.E.I.
Zostanie ona przedstawiona do ogłoszenia przez prezydjum.
Komisja przepisów budowy i ruchu ma niebawem przy
stąpić do nowego wydania tych przepisów (PPNE — 10). Po
stanowiono zwrócić się do ogółu o nadsyłanie uwag.

Komisja urządzeń dźwigowych była w dalszym ciągu
nieczynna z powodu choroby referenta. Postanowiono zwró
cić się w porozumieniu z przewodniczącym komisji inż. Rozentalem do Stow. Dozoru Kotłów o wyszukanie odpowied
niego referenta.
Komisja przewodów i kabli ma wznowić działalność
i zająć się nowelizacją norm na przewody izolowane i ka
ble (PPNE — 5) przy udziale przedstawicieli zainteresowa
nych fabryk. Posiedzenie orjentacyjne odbyło się w dn.
15 grudnia 1928 r.
Komisja izolatorów ma wznowić działalność i zająć
się izolatorami teletechnicznemi przy współudziale Stow.
Teletechników i zainteresowanych fabryk.
Komisja maszyn elektrycznych odbyła dwa posiedze
nia, na których zajmowano się kwestjami przekazanemi
przez C.E.I. Przewodniczący Komisji opracowywa nową r e 
dakcję projektu przepisów polskich na maszyny elektryczne.
Komisja piorunochronów opracowała drugą redakcję
przepisów na urządzenia piorunochronowe, którą otrzyma
do opinji Zarząd sekcji przepisowej.
Komisja mas kablowych odbyła posiedzenie, na którein
wniesiono poprawki do tekstu norm na masy kablowe
(PPNE — 16), przyjętego przez prezydjum. Poprawki te
odesłano do aprobaty sekcji przepisowej, poczem normy
będą ogłoszone w ostatecznej formie.
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Komisja przepisów ochrony linji telekomunikacyjnych
ma zostać przeorganizowana (patrz niżej).
Komisja olejów izolacyjnych rozpoczęła pracę nad
przepisami polskiemi na oleje izolacyjne.
3. Z m i a n y w s k ł a d z i e K o m i s y j.
Komisji napięć (Nr. 3) przydzielono opracowanie skali
normalnych natężeń prądu i w związku z tem zmieniono jej
nazwę na „Komisja napięć i prądów". Przewodniczącym k o
misji jest w dalszym ciągu inż. B. Hac.
Ustalono skład Komisji przewodów i kabli (Nr. 9):
prof. G. Sokolnicki (przewodniczący), K. Drewnowski,
B. Hac, St. Palecki, J. Skowroński, B. Szapiro oraz delegaci
fabryk: Kabel Polski, Kabel, Fabryka Kabli w Krakowie,
Fabryka kabli i drutu w Będzinie.
Ustalono skład Komisji izolatorów (Nr. 10) prof. K.
Drewnowski (przewodniczący), T. Czaplicki, B. Hoffman, St.
Palecki, J. Skowroński, przedstawiciele fabryk: „Giesche"
i „Ćmielów".
Do Komisji radjctechnicznej zaproszono kpt. Huberta
z Centr, Zakładów łączności.
Komisję zakłóceń w sieciach teletechnicznych (Nr, 17)
przeorganizowano wobec rezygnacji inż, B. Haca z prze
wodnictwa, Komisja ta ma się składać z przedstawicieli
prądów silnych i prądów słabych w równej liczbie pod
przewodnictwem profesora Politechniki. Skład Komisji: prof.
M. Pożaryski (przewodniczący), K. Dobrski, B. Hac, J. Ko
walski, W. Krukowski, S. Kuhn, R. Podoski, L. Staniewicz,
St. Zuchmantowicz.
Utworzono „Komisję urządzeń elektrycznych w kopal
niach nafty" (Nr. 21) pod przewodnictwem prof, G, Sokolnickiego; do Komisji zaproszono pp.: M. Boja J. Obrąpalskiego i B, Szapirę. Komisja ma zająć się opracowaniem
przepisów na urządzenie prądu silnego w kopalniach nafty
i gazów ziemnych w porozumieniu z Urzędem górniczym.
Postanowiono powołać do życia „Komisję materiałów
izolacyjnych prasowanych"; zorganizowaniem jej ma się za
jąć inż. J. Skowroński. Komisja ma zająć się klasyfikacją
materjałów izolacyjnych stałych, innych niż ceramiczne,
i przepisami dla nich.
Postanowiono zaprosić inż. M. Nacholińskiego do roz
patrzenia potrzeby nowelizacji W skazówek ratownictwa
(PPNE — 9) i o ewentualne zorganizowanie na nowo K o
misji (Nr. 8).

4.

S p r a w y

f i n a n s o we .

Prezydjum przyjęło do wiadomości treść odpowiedzi
Min. Robót Publ. na pismo P.K.E. w sprawie likwidacji ra
chunków oraz zatrzymanie aktów Komitetu. Zgodzono się
na warunki nabycia od M.R.P. reszty nakładu wydawnictw
P.K.E., przy uwzględnieniu niezrealizowanych jeszcze przez
M.R.P. rachunków za wydawnictwa opłacone przez P.K.E.
a wydane nakładem M.R.P. W sprawie zatrzymania aktów
i materjałów P.K.E, przez M.R.P. postanowiono utrzymać
nadal stanowisko, że powinny się one znaleźć w dyspozycji
Komitetu, który potrzebuje ich stale do prac bieżących.
Pozatem prezydjum przyjęło do wiadomości krótkie
sprawozdanie ze stanu finansów Komitetu oraz preliminarz
wydatków na okres najbliższy.
5.
S.E.P.

Sprawa

p r z y ł ą c z e n i a

się

P.K.E. d o

Sekretarz generalny zreferował stan sprawy na tle
pisma Zarządu S.E.P,, które niezupełnie szło po myśli w ięk 
szości członków prezydjum, oraz przedstawił, przygotowany
na polecenie Prezesa Komitetu, projekt zasad organizacji
Komitetu w ramach S.E.P. przy czasowem zachowaniu p e w 
nej autonomji i firmy P.K.E. Przeprowadzono dyskusję ogól
ną pozostawiając szczegóły do omówienia na następnem p o 
siedzeniu, które wyznaczono na 18 lub 25 stycznia. Na tem
posiedzeniu ma się ustalić w ostatecznej formie wnioski na
zebranie plenarne P.K.E,, dotyczące jego przyłączenia się
do S.E.P. Zebranie plenarne odbędzie się w końcu lutego
1929, Uproszono inż. Czaplickiego o przygotowanie ze swej
strony odpowiednich wniosków.
6.

Różne

sprawy.

Międz. Komisja Elektr. zapytuje, czy komitety naro
dowe uważają za wskazane poprzeć inicjatywę Komitetu
niemieckiego, aby wprowadzić nazwę jednostki częstotliwo
ści i nazwać ją mianem „Hertz" i symbolem „Hz", Prezy
djum postanowiło zwrócić się o opinję do wybitnych fa
chowców i przyjmuje z chęcią wszelkie uwagi o tem z szer
szych sfer elektrotechnicznych.
Przyjęto do wiadomości pismo C.E.I., zalecające k o 
mitetom narodowym wzięcie udziału w sesji Konferencji
Wielkich sieci elektrycznych w Paryżu 1929 r., która po
zostaje pod patronatem C.E.I.
Na tem posiedzenie zamknięto.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Zarząd Stowarzyszenia.
Nowy statut Stowarzyszenia został złożony władzom
do zatwierdzenia, które nastąpi w dniach najbliższych. Sta
tut zostanie wydrukowany w Nr, 2 Przeglądu Elektr.
Najbliższe zebranie zarządu odbędzie się 19 b. m.
o godz, 18-ej. Na porządku dziennym wprowadzenie w ży
cie statutu i sprawa udziału Stowarzyszenia w Powszechnej
Wystawie Krajowej.

Oddział W arszaw ski Stow arzyszenia Elektr. PoL
ODCZYTY DLA MONTERÓW - ELEKTRYKÓW.
Związek Zawodowy monterów elektryków, zrzeszony
w Federacji pracy przemysłu elektrotechnicznego i gałęzi po
krewnych, zwrócił się swego czasu do Związku Przedsię
biorstw Elektrotechnicznych z prośbą o zorganizowanie sze

regu odczytów z elektrotechniki dla monterów elektryków.
Oddział warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do
którego zwrócił się w tej sprawie Związek Przedsiębiorstw
Elektrotechnicznych, powołał w tym celu osobny komitet,
który postanowił urządzić szereg odczytów z elektrotechniki
ogólnej. Odczyty będą miały na celu wzbudzenie wśród słuzaiteresowania do pracy nad wykształceniem elektrotrotechnicznem i mają być wstępem do cyklu odczytów z po
szczególnych działów elektrotechniki. Organizacją tego cyklu
zajmie się w przyszłości Federacja.
Komitetowi udało się uzyskać zgodę następujących pre
legentów na wygłoszenie odczytów: inż. Gnoińskiego, inż.
Haca, inż. Jabłońskiego, inż. Kędzierskiego, inż. Podoskiego, prof. Pożaryskiego i inż. Skowrońskiego.
Odczyty rozpoczną się w styczniu.
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STA1YSTYKA ELEKTRYCZNA.
Obrót energii elektry;znej w zakładach o mocy ponad 5 000 k W ‘).
Komunikat Ministe-stwa Robót Publicznych za wrzesień 1928 r.
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—

11.
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a) Elektrownie przy kopalniach
węgla.
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3 909,9
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+ 1 683,9
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b) Elektrownie przy hitach.
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+ 1 347,6
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-

—
/

.Elektrownie przy fabrykach
chemicznych.

32 821

) E lektrow ni przy innych za
kładach przemysłowych.
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_
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•
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+ 2 1 655,5
____
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Statystyka niniejsza obejmuje ok. 75°/0 całej wytwórczości energji elektrycznej w Polsce
.

B I B L I O G R AFJ A
ce, niezależnej od wydawców. Obecnie przeszkody zostały
Inż. Gustaw Hensei.
E l e k t r o t e c h n i k a
usunięte i zeszyty następne ukazywać się będą w połowie
m zadaniach.
Podręcznik dla słuchaczów szkół tech
nicznych, kursów zawodowych i samouków. Prąd stały.
każdego miesiąca.
Część I. 345 zadań praktycznych, poprzedzonych teorją z 120
B ohdan Glmbut.
E l e k t r o w o z y
kopa 1
rysunkami w tekście. Wydanie drugie uzupełnione i popra
niane z a k u mu l a t o r a mi
e d i s o n o w s k i e wione, Warszawa, 1927.
Nakładam Towarzystwa Kursów
m i.
Odbitka z czasopisma T e c h n i k
(Katowice). Str.
Technicznych, str. 172.
4-o, str. 26 i 52 rys. w tekście.
—
Prąd stały. Część II, 200 zadań praktycznych, po
Autor podaje szczegółowy opis elektrowozu, jego dzia
j o n y c h teorją z 74 rysunkami w tekście. Wydanie dru
łanie, przepisy obsługi i utrzymania oraz zalety i wady
cie uzupełnione i poprawione. Warszawa, 1928. Str. 151. Obie
elektrowozów z akumulatorami edisonowskiemi w porówna
książl i w wydaniu pierwszem zostały polecone do użytku
niu z innemi lokomotywami kopalnianemi. Autor, znany
w .^kołach średnich zawodowych.
czytelnikom z prac, zamieszczanych w Przeglądzie, posiada
umiejętność ujmowania przedmiotu w sposób przystępny
Technik.
T om
I. Z e s z y t
czwarty.
W y
i zrozumiały dla czytelnika o małem przygotowaniu teoredanie drugie, w zupełnie nowem opracowaniu, pod redakcją
i j ż . Czesława Mikulskiego.
tycznem i dla tego broszura będzie bardzo pożyteczna dla
osób, mających do czynienia z tego rodzaju urządzeniami
Ukazywanie się dalszych części „Technika" po wyjściu
z druku zeszytu 3-go uległo nieprzewidzianej dłuższej zw ło
trakcyjnemi.
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Z Ż Y C IA O R G A N IZ A C JI
Związek Elektrowni Polskich.
Konferencja przedstawicieli elektrowni w sprawie p r z e 
pisów kolejowych na skrzyżowanie linij elektrycznych z terytorjum kolejowem. Konferencja odbyła się 18 grudnia r. b.
w lokalu Związku. Za punkt wyjścia obrad posłużyły przepi
sy, wydane 15 listopada 1927 r. przez Dyrekcję Kolei Pań
stwowych we Lwowie. Przepisy te, ustalając procedurę udzie
lania przez Dyrekcję zezwoleń na krzyżowanie terenu kolejo
wego lub zbliżenie doń, wkładają na elektrownie szereg kłopot
liwych i kosztownych obowiązków. Najbardziej uciążliwe są
v. przepisach dwa następujące warunki: 1) kolej zastrzega sobifc prawo pobierania za samo udzielenie zezwolenia zarówno
zasadniczej jednorazowej należytości, jak i stałych opłat od
każdego przewodu (niezależnie od tego elektrownia ma pła
cić osobne sumy za dzierżawę gruntu kolejowego, za usta
wienie konstrukcyj wsporczych i t. d., a także ponosić kosz
ta wszelkich przeróbek, które kolej uzna za niezbędne, jak
i koszta dozoru ze strony kolei podczas wykonywania robót,
koszta perjodycznej kontroli urządzeń i t. d.); 2) kolej za
strzega sobie prawo zaostrzenia technicznych przepisów na
skrzyżowania, wydanych przez Ministra robót publicznych.
Pierwszy z wymienionych warunków jest sprzeczny z art. 8

Ustawy Elektr znej, według którego zakładom elektrycz
nym, działający na mocy uprawnienia, przysługuje prawo
korzystania z d g żelaznych bez żadnego odszkodowania.
W wyniku yskusji Konferencja doszła do wniosku, że
wydawanie spe ilnych przepisów w sprawie skrzyżowań
przez władze ki jowe jest niepożądane i zbyteczne. W szel
kie wymagania, ityczące technicznego wykonania skrzyżo
wań, powinny b ustalone w formie ostatecznej w ogólnopaństwowych pr >isach technicznych na skrzyżowania, uz
godnionych mięt
wszystkiemi zainteresowanemi minister
stwami. Natomia wszelkie kwestje natury formalnej i ad
ministracyjnej, d czące skrzyżowań z terenem kolejowym,
winny być zała ine w trybie ogólnym, ustalonym dla
wszystkich częśc' akładu elektrycznego, a więc najpierw
na dochodzeniu i wódzkiem, gdzie właściwa dyrekcja kolei może zgłaszai •e żądania, a następnie przy udzielaniu
przez władze woj dzkie w myśl art. 16 Ustawy Elektrycz.
/jno-technicznego na budowę i uruchonej pozwolenia r
lej. Tego rodzaju postępowanie już jest
mienie linji ele!
wnych województwach.
zresztą przyjęl
•ciła dążyć do ustalenia analogicznej
Konferen
yojewództwach.
praktyki i w ii

NEKROLOGJ
Dostojne to nazwisko zna c ły polski świat elektrotech
niczny, albowiem ś. p. Zmarły był sdną z tych trzech pierw
szych osób, którym Politechnika W jszawska w uznaniu za
sług, położonych dla Polski w dziedziiie elektrotechniki, na
dała tytuł Doktora Honorowego Elektrotechiki..
Szczegółowy życiorys ś. p. Dr. K. F. ł ollaka podany
został przez nas w zesz. 2-im Przeglądu Elektr^rilficzneg
z r. 1925. Z danych, które tam zebrano, widać, jak iłodi
była pomysłowość Jego twórczego umysłu, jak wiele trom
sfera zainteresowań, a jak owocna działalność, prowadzca
wytrwale a zawsze z myślą o Polsce i o korzyściach, jale
dla Ojczyzny możnaby wyciągnąć.
Powszechne uznanie, jakie towarzyszyło ś. p. Zmarsmu w czasie długich lat pobytu Jego zagranicą i rozghs
wszechświatowy, jaki mu tam zyskały Jego wynalazki, —
wszystko to bynajmniej nie zagłuszyło w ś.p. Zmarłym serdacznego pragnienia pracy wśród swoich i dla swoich. To t?ż
gdy odrodziło się Państwo Polskie, ś.p. Dr. K. F. Pollak nie
wahał się ani chwili i rychło stawił się na pierwsze w ezw a 
nie, aby już na ziemi ojczystej, lecz w zgoła odmennych w a 
runkach, bo w bezmiarze braków i potrzeb, rozpocząć :na
nowo mozolną pracę w umiłowanej przez siebie dzieci
przemysłu elektrotechnicznego.
Dnia 17 grudnia r. ub. zmarł w Białej po długich
i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 69,
ś. p. KAROL FRANCISZEK POLLAK
Inżynier, Doktór Honorowy Elektrotechniki, Kawaler Or
deru Odrodzenia Polski z odznaką Krzyża Oficerskiego
Naczelny Dyrektor i Członek Rady Zarządzającej Polskiego
Towarzystwa Akumulatorowego.

To postanowienie wynikało zarówno z głębokiego po
czucia patriotycznego, jak z młodzieńczego zapału tv ćrczego, który cechowało całe życie tej wybitnej postaci.
Niestety, praca wśród swoich, trwała już nie długo, bo
po kilku zaledwie latach śmierć przecięła pasmo dni Jego
pracowitego żywota.
Cześć Jego pamięci!
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PRZEMYSŁ
RYNEK AKCYJNY
Mimo świąt ruch na giełdzie był dość duży. Dotyczyło
to zarówno obrotów wekslowych jak i zakupna akcji. Z gru
py akcji elektrotechnicznych „Siła i Światło" ulegała poważ
nym fluktuacjom w zależności od zleceń zagranicy. -— Obro
ty chwilami były liczne i ożywione.

ZWALORYZOWANE BILANSE
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów
Spółki Akc. „Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskiem zatwierdziło w dniu 6 grudnia r. ub, bilans Spółki,
przerachowany na zasadzie Rozporządzenia Prezydenta z dn.
22 marca r. ub., wykazujący na dzień 1 lipca r. ub. nadwyżkę
z przerachowania w kwocie zł. 6 286 565.79.
Walne Zgromadzenie uchwaliło
nadwyżki:

następujący

podział

na kapitał akcyjny zł. 2 500 000; na kapitał renowacyj
ny zł. 900 000; na kapitał rezerwowy pozostałą resztę t. j.
zł 2 886 565.79.
Pozatem Walne Zgromadzenie uchwaliło powiększony
kapitał akcyjny rozdzielić na 50 000 sztuk akcyj nominalnej
wartości 50 złotych każda i nowe akcje wydać akcjonariu
szom w stosunku jednej nowej na cztery stare akcje.

KRONIKA BIEŻĄCA
I n o w r o c ł a W. Zapotrzebowanie energji elektrycz
nej stale rośnie i elektrownia zmuszona będzie w najbliż
szym czasie do powiększenia mocy maszyn zainstalowanych.
Jednocześnie wyłonił się projekt przekształcenia elektrowni
miejskiej na elektrownię okręgową celem zasilania energją
elektryczną najbliższych pięciu powiatów: inowrocławskiego,
strzelińrkiego, mogileńskiego, żnińskiego i szubińskiego. —
Delegacja miasta i zainteresowanych powiatów uzyskała
w Banku Gospodarstwa Krajowego zapewnienie, że potrzeb
ne kredyty na przebudowę elektrowni i budowę sieci będą
przez Bank udzielone.
J a r o c i n . Miasto Jarocin z wielkiem zainteresowa
nie wyczekiwało na prąd elektryczny, który miał być już w
listopadzie; wreszcie po przezwyciężeniu różnych piętrzących
s:ę trudności nowa elektrownia uruchomiła maszyny i odtąd
dostało też miasto prąd elektryczny.
Kielce.
Do Komisji Elektrycznej Rady Miejskiej
wpłynęła od elektrowni kieleckiej propozycja wybudowania
1'nji tramwajowej Kielce — Chęciny.
Tow. Belgijskie otrzymało swego czasu koncesję na bu
dowę elektrowni i dostawę prądu dla miasta i abonentów
prywatnych na warunkach takich, że elektrownia ta po
czterdziestu latach wraz z całem urządzeniem, siecią i t. d.
stenie się własnością Kielc; w umowie istnieje jednak klau
zula, że miasto po dziesięciu latach ma prawo przedsiębior
stwo elektrowni wykupić (jeżeli liczyć od chwili obecnej, to
po dziewięciu latach).
Towarzystwo Belgijskie obecnie proponuje odsunięcie
terminu prawa wykupu przez miasto jeszcze na lat kilkanaś
cie (prócz tych dziewięciu) i wzamian za to podejmuje się
wybudować tramwaj elektryczny z Kielc (z dworca) do
Chęcin i utrzymywania go na swój rachunek i koszt przez lat
dziesięć.

Ł Ó d 2.

Na ostatniem posiedzeniu zarządu elektrow
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I HANDEL.
ni dyskutowana była sprawa budżetu na rok 1929 który
przewiduje inwestycje w wysokości 20 miljonów złotych.
Mniejszość, t. j. "przedstawiciele magistratu, zastrzegli się,
iż zgodzą się na tak wysokie wydatki inwestycyjne jedynie
pod tym warunkiem, jeśli eksperci miejscy stwierdzą, iż
wkłady te mają na celu zaspokojenie potrzeb samej Łodzi.
Gdyby zaś inwestycje były związane z rozszerzeniem
sieci poza terytorjum miasta, to gmina łódzka, jako akcjonarjusz, nie zgodzi się na inwestycje, które mogą spowodo
wać konieczność podwyższenia kapitału akcyjnego, co nie
idzie po linji finansowej polityki miasta. Dyrekcja elektrowni
oświadczyła, iż inwestycje zamortyzują się w ciągu 4, lat
i przeznaczone są wyłącznie na zaspokojenie potrzeb miej
skich, które wzrastają z roku na rok. Od czasu przejścia ele
ktrowni z pod zarządu przymusowego do rąk obecnej grupy
zużycie roczne wzrosło z 40 miljn. kilowatogodzin na nie
omal 100 miljn. kilowatogodzin w roku ubiegłym.
Przedstawiciele magistratu uzależnili swoje ostateczne
stanowisko od opinji ekspertów.
Drugim punktem, który wykazał rozbieżność zdań mię
dzy grupą większościową a mniejszościową, t. j. magistratem,
była sprawa nabycia nieruchomości przy ul. Kilińskiego 74-76
od firmy Wilhelm Goldamer za sumę 300 tysięcy dolarów.
Okazało się, że tranzakcja została przeprowadzona
przez dyrekcję jedynie w porozumieniu z prezesem zarządu
p. Skulskim, lecz opinji zarządu w tej sprawie nie
zasięgano. Przedstawiciele magistratu zaprotestowali przeciw
ko omijaniu decyzji zarządu i jednocześnie uznali kupno po
sesji za niecelowe, ponieważ inspekcja miejska budow
lana nie zgodzi się na wzniesienie w tem miejscu gmachów
fabrycznych.
Elektrownia nabyła posesję Goldamera z myślą zbudo
wania na tem miejscu hal
dla nowych turbogeneratorów,
które wytwarzałyby prąd elektryczny na potrzeby okrę
gu łódzkiego. Tem samem elektrownia przez stosowanie in
tensywnej polityki inwestycyjnej chce ubiedz samorządy po
wiatowe, które zamierzają przystąpić do budowy okręgowej
elektrowni.
—■ Na posiedzeniu delegacji Wydziału przedsiębiorstw
miejskich pod przewodnictwem wiceprezydenta p. Rapalskiego były rozpatrywane sprawy zawarcia dodatkowej umowy
z elektrownią na oświetlenie ulic oraz ewentualnej budowy
i eksploatacji kolei elektrycznej Łódź — Rokiciny — Toma
szów.
Wiceprezydent Rapalski zreferował wyczerpująco spra
wę ewentualnego zawarcia dodatkowej umowy pomiędzy Ma
gistratem a Łódzkiem T-wem Elektrycznym, dotyczącej oświe
tlenia ulic miasta, nie objętych planem, przewidzianym
w uprawnieniu rządowem. Projekt tej umowy, zawierający
szczegółowe postanowienia co do warunków oświetlenia ulic
wjazdowych oraz innych, instalacji,
opłat,
konserwacji
i amortyzacji urządzeń, zatwierdzania planów oświetlenio• wych, kontroli nad siecią elektryczną i t. d., został przedło
żony delegacji i przez nią zaakceptowany, po przeprowa
dzeniu wszechstronnej dyskusji, której wynikiem było przy
jęcie pewnych poprawek celem jaknajpewniejszego zabezpie
czenia interesów miasta. Projekt dodatkowej umowy z ele
ktrownią będzie przedmiotem obrad na jednem z najbliższych
posiedzeń Magistratu, poczem skierowany zostanie do Rady
' Miejskiej,
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W dalszym ciągu obrad wiceprezydent Rapalski złożył
sprawozdanie z obecnego stanu prac organizacyjnych około
założenia T-wa Akcyjnego budowy i eksploatacji kolei
elektrycznej Łódź — Rokiciny — Tomaszów, z udziałem
m. Łodzi, zainteresowanych sejmików oraz osób prywatnych.
Sprawozdanie to, informujące m. in., że nowy statut T-wa
znajduje się już w opracowaniu i wkrótce złożony będzie Ra
dzie Miejskiej, zostało przyjęte do zatwierdzającej wiado
mości.
O l k l l S Z . Z kilkomiesięcznem opóźnieniem została
oregdaj uruchomiona nowa elektrownia miejska w Olkuszu.
Z powodu gruntownych przeróbek i nowych urządzeń nowa
elektrownia obsługuje narazie część miasta, rozszerzając
sieć w miarę posuwania się robót i urządzeń, zastosowanych
do nowego prądu.
O s t r ó w M a z o w i e c k i . Miasto Ostrów - Mazo
wiecki wskutek zwiększenia się ilości abonentów rozszerza
elektrownię; przypuszczano, że fundusze na ten cel otrzyma
z Banku Gosp. Krajowego. Na tej podstawie miasto zakupiło
różne materjały i wydało już pewne zobowiązania. Obecnie
wobec odmowy Banku udzielenia pożyczki miasto jest w kło
potach finansowych. Wobec tego delegacja w osobie bur
mistrza i przedstawicieli Rady Miejskiej i Magistratu prosiła
p. Wojewodę o poparcie starań miasta w Banku Komunal
nym i w Ministerstwie Spraw Wewnętrnych o otrzymanie po
życzki z funduszów rezerwowych.

P a b j a n i c e . Dotąd magistrat m. Pabjanic oświetlo
ny był gazem, dostarczanym bezpłatnie przez firmę Krusche
i Ender. Obecnie magistrat oświetlenie gazowe kasuje i prze
prowadza instalację elektryczną. Jednocześnie magistrat na
nowym moście przy ulicy Zamkowej zakłada efektowne lam
piony, które wpłyną na podniesienie estetycznego wyglądu
miasta.
R a c z k i . Dzięki inicjatywie przedsiębiorców Karabelnika i Berezowa, właścicieli młyna wodnego, osada Raczki
uzyskała oświetlenie elektryczne ulic i dworca kolejowego.
Inowacja ta została przyjęta z wielkim entuzjazmem.
PłOCk
W ostatnim miesiącu na zebraniu wójtów
gmin powiatu płockiego rozpatrywano sprawę zelektryfiko
wania powiatu płockiego. Zebranie miało charakter informa
cyjny. Z inicjatywą elektryfikacyjną wystąpił prezydent
miasta.
. P o z n a ń . Stan robót przy budowie nowej elektrowni
szybko posuwa się naprzód.
W kotłowni wykonane są wszelkie wiązania, belki i świe
tlik do połowy. Obecnie szaluje się jego drugą połowę, co razem
z betonowaniem potrwa około 7 dni. Następnie wykona się
fundamenty pod kotły, a mniej więcej za 4 tygodnie rozpocz
nie się montaż kotłów. Budynek rozdzielczy również w żelazo-betonie doprowadzony jest do II piętra. Przyczółki
i filary mostowe na Cybinie oraz Warcie są na ukończeniu,
a budowa samych mostów rozpoczęta.
T o r u ń . Na konferencji starostów pomorskich w To
runiu omawiano sprawę elektryfikacji Pomorza.
Na wstępie p. wojewoda Lamot podkreślił konieczność
uzgodnienia programu trzech istniejących na Pomorzu związ
ków elektryfikacyjnych z ogólnym planem elektryfikacji P o 
morza, przyczem zwrócił uwagę na realne możliwości zamie
rzeń elektryfikacyjnych.
P. starosta Ossowski
scharakteryzował
działalność
związku powiatów toruńskiego, świeckiego i chełmińskiego,
podając historję tworzenia się tego związku, zainicjowa
nego przed wofną, którego jednakże zamierzenia mogły być
zrealizowane dopiero za czasów polskich i dzięki pożyczce
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Banku Komunalnego w Warszawie. Związek ten w r. 1923
uzyskał należyte podstawy do rozwoju. W latach ostatnich
Związek elektryfikacyjny wymienionych powiatów uwolnił się
od zobowiązań finansowych wobec Niemców, spłacając całko
wicie dawny dług niemiecki. Związek stara się pokryć całko
witą ilość zapotrzebowanej energji przez elektrownię w Gród
ku, która oświadczyła gotowość dostarczania 5 miljonów kilowatogodzin, pednakże związek uznał za konieczne budowę
zakładu wodnego i stacji rozdzielczej.
Następnie dr. Prądzyński, starosta wąbrzeski, zdał
sprawozdanie z działalności Związku elektryfikacyjnego,
obejmującego powiaty wąbrzeski, brodnicki, lubawski i dział
dowski na Pomorzu, oraz dwa powiaty sąsiedniego woje
wództwa, a mianowicie Rypin i Lipno. Ten ostatni związek
pragnie budować elektrownię w Elgiszewie, korzystając
z Drwęcy jako źródła energji; budowa tej elektrowni ko
sztowałaby do 6 miljonów złotych. P. starosta Prądzyń
ski zwrócił uwagę na projekt budowy kolejki elektrycz
nej do Włocławka celem polepszenia komunikacji powiatów,
sąsiadujących z Pomorzem.
Następnie starosta dr. Weiss scharakteryzował działal
ność i plany Związku elektryfikacyjnego powiatów sąpolińskiego, tucholskiego i chojnickiego, który znów projektuje bu
dowę elektrowni nad Brdą pod Milowem w pow. tucholskim
lub Łyskowie.
Ponadto prez. m. Grudziądza p. Włodek, uzupełnił ob
szernie sprawozdania charakterystyką działalności elek
trowni grudziądzkiej, która obsługuje miasto i powiat, k o 
rzystając z energji elektrycznej w Gródku, przyczem obie
elektrownie wzajemnie udzielają sobie prądu. Elektrownia
grudziądzka dała w 1921 r. 2 600 000 kilowatogodzin, w 1927 r.
7 000 000 kWh i w 1930 r. potrzeba będzie około 12 000 000
kWh, wobec czego elektrownia w Gródku nawet po wybudowa
niu elektrowni w Żurze nie zdoła obsłużyć miasta i powiatu
giudziądzkiego, więc przewidywane jest znaczne rozszerz
nie elektrowni grudziądzkiej.
Na zakończenie p. wojewoda Lamot zwrócił uwagę, iż
można liczyć się z wielkiemi planami na przyszłość, jednakże
należy brać pod uwagę przedewszystkiem dzisiejsze potrze
by ludności. W dyskusji p. starosta Bederski z Nowego Mias
ta zaproponował konkretnie, aby utworzyć stałą komisję po
rozumiewawczą związków elektryfikacyjnych powiatowych
i elektrowni w Gródku. Propozycja ta znalazła aprobatę
p wojewody.
—
W tych dniach władze policyjne wpadły na trop
„spółki" pomysłowych oszustów, która fabrykowała na więk
szą skalę karty tramwajowe, przyczyniając tem straty ele
ktrowni miejskiej.
Sprawa tych nadużyć przedstawia się w sposób nastę
pujący.
Dyrekcja elektrowni zamówiła w Drukarni „Słowa P o 
morskiego" druk tramwajowych kart abonamentowych dzie
siątkowych.
Jeden z pracowników elektrowni wszedłszy
w porozumienie z pracownikami drukarni i zapewniwszy
im udział w zyskach, nakłonił ich do wydrukowania tv:hże
kart na „ich rachunek". Kiedy karty były gotowe, ów pra
cownik elektrowni, mając dostęp do pieczęci, zaopatrzył
karty „Spółki" w pieczątkę z podpisem dyrektora oraz nu
mery. W ten sposób przygotowane karty oddawał kondukto
rowi tramwajowemu, który sprzedawał je publiczności.
Uzyskane w ten sposób pieniądze, pomysłowa „spółka" dzie
liła pomiędzy siebie.
Szajkę oszustów aresztowano i przekazano władzom
sądowym.
echniczny", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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