
48 N WIADOMOŚCI P. K. N. 1925

c) Warunki techniczne wyrobu rur, zawarte w poprzednich paragrafach, obowiązują tylko
wtedy, jeśli w umowie nie ustalono innych warunków.

d) Wszystkie niezbędne przyrządy do pomiarów i prób oraz prasy hydrauliczne są dostar-
czane przez dostawcę tak samo, jak i niezbędna przy próbach obsługa.

e) Nabywca nie mający zamiaru wysłać delegata do odlewni może żądać poświadczenia od
dostawcy, że rury zostały wykonane według norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny
i że próbę hydrauliczną wytrzymały.

f) Koszta drugiej próby hydraulicznej, o ile ta ostatnia byłaby konieczna na miejscu
przeznaczenia, obciążają odbiorcę. Próba powinna być wykonana zapomocą przyrządów, których
działanie jest bez zarzutu. Dostawca może być obecny przy próbie, na własny koszt. Prostki
i kształtki, które nie wytrzymały drugiej próby, winny być zastąpione nowemi, które mają być
dostarczone na miejsce przeznaczenia przez odlewnię bez dodatkowej za to zapłaty, jeśli
próba wykazała bądź niedokładności w odlewie, bądź złą jakość żeliwa.

§ 11. Gwarancje.
Niezależnie od przyjęcia rur w odlewni, nabywca ma prawo żądać od dostawcy gwarancji

co do jakości żeliwa i dokładności wykonania odlewu oraz obowiązania do zamiany na nowe tych
części, które podczas okresu gwarancyjnego uległy zepsuciu lub zniszczeniu. Termin gwarancji
określa się każdorazowo w umowie.

W sprawie przepisów odbiorczych
dla turbin parowych.

Prof. A. Rogiński.

(Dokończenie do str. 44 Ni

VII. Zestawienie wyników i protokul.

55) W protokule powinno być wszystko, co jest
potrzebne do oceny wyników badań i wyciągnięcia wnios-
ków prawnych.

56) Jeżeli podczas badań zachodziły wahania, to
w protokule prócz głównych odczytów należy także od.
notowywać najwyższe i najniższe wartości.

57) Jeżeli otrzymane średnie wartości obciążenia
różnią się od wartości zastrzeżonych w gwarancjach, to
wyniki badań winny być sprowadzone do wartości gwa-
rancyjnych przez interpolację. Jeżeli w umowie jest
podana gwarancja tylko przy jakimkolwiek jednem ob-
ciążeniu, to, o iłe niema specjalnych zastrzeżeń, przyj-
muje się że gwarantowany rozchód pary jest ważny
także dla obciążeń o 2% różnych od obciążeń gwarancyj-
nych.

58) Jeżeli podczas badania prężność i temperatura
pary, próżnia albo temperatura wody chłodzącej (ta
ostatnia zawsze bywa podawana zamiast próżni przy
wspólnej dostawie turbiny i skraplacza) różnią się od tych,-
które były podane w umowie, to otrzymane wartości na-
leży przeliczyć. Sposób takiego przeliczenia może być
ustalony przed badaniem (podstawy do przeliczenia dają
normy francuskie, Stodoła i t. p.), przewidując zmienność
tych warunków.

59) Rozchód pary nasyconej określa się drogą
ekstrapolacji krzywych ustalonych dla pary przegrzanej.
Jeżeli podczas badań odbiorczych nie można otrzymać
pary przegrzanej, to pomimo najlepszego odwodnienia,
trzeba dopuszczać B% tolerancji.

K r o n i k a .

MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWEJ ORGANIZACJI
PRACY W BRUKSELI.

Biuro Komitetu Technicznego podaje do wiadomości PP.
Członków Komitetu, iż otrzymało następujący list od Sekre-
tarjatu Generalnego Międzynarodowego Kongresu Naukowej
Organizacji Pracy w Brukseli („Congres International de t'0rga-
nisation Scientifiąue du Travallu):

„W październiku 1925 roku odbędzie się w Brukseli, pod
przewodnictwem honorowem Króla Belgów i pod protektoratem
Rządu Belgijskiego, Międzynarodowy Kongres Naukowej Orga-
nizacji Pracy.

Kongres ten wiąże się z poprzednio odbytemi w Paryżu
w 1923 r. i w Pradze w 1924 r. W załączonej broszurze wyło-
żone są cele, zamierzenia i program Kongresu. Program ten nie
zawiera spraw normalizacji, jako należących do instytucyj specjal-
nie do tego powołanych.

Jednakże ze względu na to, że normalizacja i uproszcze-
nie wytwórczości są zasadniczemi czynnikami przy naukowej
organizacji pracy, sądzimy, że Kongres ten zainteresuje również
i Panów, i prosimy o wzięcie udziału w charakterze członków
w Międzynarodowym Komitecie Organizacyjnym naszego Kon-
gresu, tworzącym się w chwili obecnej.

Będziemy bardzo wdzięczni za łaskawe poinformowanie
członków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o naszym Kon-,
gresie; jesteśmy gotowi dostarczyć Panom broszur programo-
wych w takiej ilości, jaka Panom byłaby potrzebna.

Pragnący brać udział w Kongresie płacą po 10 złotych,
o ile chodzi o osoby prywatne, oraz po 20 złotych, o ile chodzi
o zrzeszenia,^ związki, lub przedsiębiorstwa; w razie życzenia,
można zadeklarować większą sumę. Wpłaty mogą być uskutecz-
niane przez Powszechny Bank Związkowy w Polsce S. A., w War-
szawie (Niecała 7) lub we Lwowie, na Banque Belge pour
l'Etranger a Bruxelles, na rachunek Kongresu".

Preyp. Biura: Broszura, o której mowa w piśmie Sekretar-
jatu Kongresu, znajduje się w Biurze P, K. N. (Elektoralna 2),
gdzie jest do przejrzenia, codziennie od godz. 9 rano do 3 ppoł.
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