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PORZĄDEK OBRAD KONFERENCJI PROPAGANDOWO-TARYFOWEJ
Obrady Konferencji odbywały się w lokalu propagandowym Śląskich Zakładów Elektrycznych

w Katowicach, przy ul. 3 Maja Nr. 11.

Godz. 9.15 — 10.00

Godz. 10.15 — 11.00

Godz. 11.15 — 13.00
Godz. 13.00 — 14.30
Godz. 14.45 — 15.30
Godz. 15.45 — 16.30
Godz. 16.30 — 18.00

Godz. 10.15 — 11.00
Godz. 11.30 — 13.00

Godz. 13.00 — 14.30
Godz. 14.45 — 15.30

Godz. 15.30 — 16.30
Godz. 16.45 — 18.00

Godz. 9.15 — 10.00
Godz. 10.00 — 10.30
Godz. 10.45 — 12.30
Godz. 12.30 — 13.00
Godz. 13.00 — 15.00
Godz. 15.15 — 16.00

Godz. 16.00 — 17.00

CZWARTEK, DNIA 3 CZERWCA 1937 R.

— Zagajenie Konferencji i wybór Prezydium Konferencji. Referat inż. J. Bi- 
jasiewicza — „Współpraca z instalatorami i drobnym kupiectwem”.

— Referat inż. W. Przybyłowskiego — „Z praktyki propagandy gotowania 
elektrycznością”.

— Dyskusja nad referatami.
— Wspólny obiad w lokalu propagandowym.
— Referat inż. Cz. Żakiewicza — „Współpraca z architektami”.
— Referat inż. K. Kwolka — „Wielkie kuchnie elektryczne”.
— Dyskusja nad referatami.

PIĄTEK, DNIA 4 CZERWCA 1937 R.

— Pokaz pokazu gotowania elektrycznego — p. Kuliżanka.
— Ćwiczenia praktyczne gotowania elektrycznego pod kierownictwem instruk

torek.
— Wspólny obiad w lokalu propagandowym.
— Referat inż. J. Pląskowskiego — „Elektryfikacja drobnego przemysłu i rze

miosła”.
— Dyskusja na temat referatu inż. J. Pląskowskiego.
— Dyskusja na temat „Kalkulacja porównawcza napędu silnikami spalinowymi 

i elektrycznością”, zagajona przez inż. St. Gołębiowskiego.

SOBOTA, DNIA 5. CZERWCA 1937 R.

— Referat inż. A. Ligęzy — „Obsługa większych odbiorców przemysłowych”.
— Dyskusja. * - ■ ' '
— Referat inż. K. Kopeckiego —■ „Taryfy dla rzemiosła”.
— Dyskusja.
— Wspólny obiad w lokalu propagandowym.
— Referat inż. St. Gołębiowskiego — „Znaczenie propagandy oświetlenia 

elektrycznego”.
— Dyskusja ogólna i zamknięcie konferencji.
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LISTA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

BI JASIEWICZ JERZY, inżynier Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąbrowskim,
CZERNIK ROMAN, inżynier Elektrowni Miejskiej w Warszawie;
DOMBKE PAWEŁ, dyrektor Okręgowej Elektrowni miasta Cieszyna;
GARLIŃSKI STANISŁAW, inżynier Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąbrowskim;
GLATMAN JULIUSZ, dyrektor Elektrowni Miejskiej w Wilnie;
GOŁĘBIOWSKI STANISŁAW, inżynier Związku Elektrowni Polskich;
HORAIN CZESŁAW, inżynier Zakładów Elektro Sp. Akc. w Łaziskach Górnych;
JAKUBOWICZ NATAN, inżynier Śląskich Zakładów Elektrycznych w Katowicach;
JANAS JÓZEF, akwizytor Śląskich Zakładów Elektrycznych;
KASPRZYCKI WŁADYSŁAW, inżynier Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni;
KLARNER TADEUSZ, inżynier Elektrowni Miejskiej w Warszawie;
KNAUS KONRAD, inżynier Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie.
KOLOCH FRANCISZEK, inżynier Śląskich Zakładów Elektrycznych w Katowicach;
KOPECKI KAZIMIERZ, inżynier Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” w Toruniu; 
KULIŻANKA STEFANIA, instruktorka Elektrowni Okręgowej w Zagł. Dąbrowskim;
KWOLEK JAN, inżynier Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” w Toruniu;
LIGĘZA ADAM, inżynier Elektrowni Okręgu Warszawskiego;
PASIERBIEWICZ MICHAŁ, inżynier Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Krakowskim;
PAWLIK JAN, kierownik Biura Propagandowego Elektrowni Miejskiej w Krakowie;
PIEKARSKI JÓZEF, kierownik Biura Taryfowego Elektrowni Miejskiej w Krakowie; 
PLĄSKOWSKI JAN, inżynier Elektrowni Okręgu Warszawskiego;
PRZYBYŁO W SKI WŁADYSŁAW, inżynier Śląskich Zakładów Elektrycznych w Katowicach; 
PUCHAŁA BERNARD, technik Zakładów Elektro Sp. Akc. w Łaziskach Górnych;
SCHUBERT RUDOLF, technik Śląskich Zakładów Elektrycznych w Katowicach;
TABACZYŃSKI ZYGMUNT, inżynier Podkarpackiego Towarzystwa Elektrycznego w Borysławiu; 
ŻAKIEWICZ CZESŁAW, inżynier Elektrowni Okręgu Warszawskiego.



ZAGAJENIE I WYBÓR 
PREZYDIUM KONFERENCJI

Inż. St. Gołębiowski w imieniu Związku Elek
trowni Polskich wita uczestników i dziękuje im za 
przybycie na konferencję.

Na Wniosek p. inż. Gołębiowskiego do prezy
dium konferencji zostali zaproszeni:

inż. J. Bijasiewicz — Elektrownia Okręgowa w 
Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec;

dyr. inż. J. Glatman — Elektrownia Miejska, 
Wilno;

inż. K. Knaus — Miejskie Zakłady Elektryczne, 
Lwów;

inż. K. Kopecki — Pomorska Elektrownia Kra
jowa ,,Gródek", Toruń.

Inż. F. Koloch. W imieniu Zarządu Śląskich 
Zakładów Elektrycznych, który w Katowicach jest 
nieobecny, mam zaszczyt powitać serdecznie Pa
nów i życzyć owocnej pracy Konferencji Propa- 
gandowo-Taryf owe j.



Współpraca z instalatorami 
i drobnym kupie ctwem Inż. JERZY BIJASIEWICZ, Sosnowiec

Od pewnego czasu, dzięki inicjatywie Związku 
Elektrowni, szereg elektrowni przystąpiło do roz
powszechnienia grzejnictwa elektrycznego w ogó
le, a w gospodarstwie domowym w szczególe.

Rozwiązanie zagadnienia tego wymaga usil
nych i specjalnych starań oraz umiejętnego, wy
trwałego i celowego podchodzenia do tematu.

Podjęcie tego świadomego wysiłku elektrowni, 
zmierzającego do osiągnięcia korzyści handlowo- 
gospodarczych przez zastosowanie odpowiednich 
środków — oto zadanie propagandy.

Skuteczna propaganda przynosi w efekcie ko
rzyści nie tylko dla elektrowni w postaci zwięk
szenia zbytu energii, ale również dla odbiorcy 
i społeczeństwa.

Elektryfikacja w ogóle, a gospodarstwa domo
wego w szczególe podnosi stan zdrowia, czystości, 
kultury gospodarczej i jest źródłem nowych war
tości cywilizacyjnych. Podnosi wzrost zatrudnie
nia i rozwój przemysłów: sprzętu instalacyjnego, 
instalatorskiego oraz aparatów elektrycznych.

Pomimo tych wielu bezsprzecznych zalet dla 
każdej strony, elektryfikacja gospodarstwa u nas 
nie rozwija się tak szybko, jak to powinno być. 
Napotyka ona na pewne przeszkody, do których 
między innymi należą dwie:

1. sprawa zawodu instalatorskiego;
2. sprawa zorganizowania sprzedaży aparatów 

elektrycznych.
Szczególniej sprawa pierwsza powoduje wiele 

zła, gdyż niewłaściwie wykonana instalacja przez 
„domorosłego” instalatora może wywołać nieszczę
śliwe wypadki pożaru lub porażenia.

Zachodzi też obawa, że prawdopodobieństwo 
wypadków elektrycznych u nas jest większe niż 
w krajach o wyższej kulturze materialnej, gdyż 
zarówno brak odpowiedniego uświadomienia, jak 
i niska zamożność ludności, powodować mogą wy
konywanie instalacyj elektrycznych — w dążeniu 
do jak największej taniości — z materiałów tan
detnych i w sposób niedbały.

Wypadki te działają hamująco na rozwój elek
tryfikacji w głąb, odstraszając odbiorców od stoso
wania przyrządów zelektryfikowanych z powodu 
rzekomego ich niebezpieczeństwa.

Pogarsza całą tę sytuację również obecny stan 
zawodu instalatorskiego, bo poziom instalatorów 
tak pod względem fachowym jak i etycznym po
zostawia bardzo wiele do życzenia.

W takim stanie rzeczy należy postawić pod 
znakiem zapytania możliwość użycia instalatora 
jako jednego z czynników propagandowych i akwi
zycyjnych.

W czym leży przyczyna tego stanu?
Bezwzględnie i li tylko w dotychczasowym 

sposobie wydawania koncesji na wykonywanie za
wodu instalatorskiego.

Obecnie na podstawie odpowiedniego rozporzą
dzenia Pana Prezydenta Rzplitej prawo wydawa
nia tych koncesji należy do władz administracyj
nych drugiej instancji. Trzymają się one ściśle lite
ry przepisów i żądają świadectw z praktyki, które 
często nie są zgodne z rzeczywistością. Efekt tego 
jest, że uzyskanie koncesji należy do rzeczy łat
wych, tym bardziej jeśli się ma jeszcze i odpowied
nie stosunki.

Jeśli przeprowadzimy ankietę wśród instalato
rów, ilu z nich rzeczywiście odbyło poważną prak
tykę, to prawdopodobnie znajdzie się tylko nie
wielki procent.

Nic też dziwnego, że w tym stanie rzeczy insta
lacje wykonane pozostawiają wtiele do życzenia, 
że wśród instalatorów szerzy się nieprzebierająca 
w środkach konkurencja, która obniża ceny do ta
kich wysokości, które stawiają stan bezpieczeń
stwa i pewności tej instalacji pod dużym znakiem 
zapytania.

Jeśli do tego dodam podpisywanie planów za 
pewną sumę, zupełną nieznajomość przepisów i za
sadniczych podstaw elektrotechniki, to będziemy 
mieli całkowity obraz wad dzisiejszego koncesjo
nowanego instalatora,
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Do walki z tym stanem winny w pierwszym 
rzędzie stanąć wszystkie elektrownie. Nie można 
sobie przecież wyobrazić racjonalnej propagandy 
bez posiadania przez odbiorcę urządzenia elek
trycznego w należytym porządku. Instalacje wy
konane wadliwie zazwyczaj zaczynają wykazywać 
swoje wady dopiero po pewnym czasie.

Nic też dziwnego, że odbiorca, któremu ciągle 
„nawala” gniazdko wtyczkowe, nie będzie używał 
żelazka lub kuchenki.

Że w tym stanie rzeczy niektóre elektrownie 
rozpoczęły wykonywanie instalacji na swoją rękę 
nie można się temu dziwić, choć z drugiej strony 
nie należy uważać tego za racjonalne rozwiązanie.

Na. sprawę tę zwrócił uwagę tegoroczny Zjazd 
Związku Elektrowni we Lwowie w artykułach 
p. inż. Majznera p. t. „Współpraca elektrowni 
z kupcem i instalatorem” i p. inż. Skowrońskiego 
p. t. ,Rola znaku przepisowego przy propagandzie 
elektryczności”.

Pierwszy prelegent właściwie większość swego 
referatu poświęcił drugiej bolączce — sprzedaży 
aparatów, o której będę mówił dalej; w końcowej 
części jednak wskazuje, jakie to pole do popisu 
daje instalatorom obecnie prowadzona przez elek
trownie akcja propagandowa.

Stała konserwacja instalacji, lokowanie u od
biorcy aparatów elektrycznych, modernizacja sta
rej instalacji przez uzupełnienie jej gniazdkami 
kontaktowymi — oto wdzięczne pole dla instalato
rów.

Podstawowym jednak warunkiem powodzenia 
przy wszystkich tych przedsięwzięciach jest przede 
wszystkim lojalna konkurencja pomiędzy poszcze
gólnymi instalatorami i lojalna, oparta na zaufa
niu, współpraca z elektrownią.

W wyniku dyskusji, jaka się wyłoniła po refe
racie p. inżyniera Majznera, Zjazd uchwalił ko
nieczność zrealizowania tej współpracy.

Jak to przeprowadzić? W jakim kierunku 
muszą, pójść wysiłki?

Moim zdaniem, odpowiedź na powyższe pytania 
winny dać poszczególne elektrownie, gdyż specy
ficzne warunki terenowe muszą być w pierwszym 
rzędzie uwzględnione.

Zdając sobie sprawę z doniosłości tego zagad
nienia dla propagandy Elektrownia Okręgowa w 
Zagłębiu Dąbrowskim weszła w porozumienie ze 
wszystkimi czynnikami, które są w tej sprawie za
interesowane, a więc z władzami gospodarczymi, 
administracyjnymi a przede wszystkim samymi 
instalatorami.

Pierwszym sukcesem było utworzenie przy 
Izbie Przemysłowo-Handlowej podkomisji egzami
nacyjnej złożonej z fachowców, bez opinii której

Starostwo lub Województwo nie wydaje koncesji. 
Dzięki temu zahamowany został w pierwszym rzę
dzie napływ nieodpowiedniego elementu.

Zasada nieudzielania koncesji bez egzaminu
0 tyle znalazła zrozumienie u odpowiednich czyn
ników, że w najbliższym czasie ma być zastoso
wana na terenie całego naszego Państwa w formie 
polecenia Min. Spraw Wewn. do wszystkich pp. wo
jewodów i starostów.

Dotychczas istniał zwyczaj, że koncesję wolno 
było odebrać dopiero po trzykrotnym stwierdzeniu 
przekroczenia przez instalatora obowiązujących 
przepisów. Praktycznie nigdy to nie dało się 
przeprowadzić. Dzięki temu zdarzały się wypadki, 
że instalator wykonał instalację, na której nastąpił 
śmiertelny wypadek, lecz koncesji mu nie cofnięto, 
bo zdarzyło się to po raz pierwszy.

Dziś o tyle się zmieniły stosunki, że w niedłu
gim czasie ma wyjść nowelizacja prawa przemy
słowego odnośnie zawodu instalatorskiego w kie
runku obostrzającym, a mianowicie odbierana bę
dzie koncesja tym wszystkim, którzy nie będą się 
stosowali do obowiązujących przepisów.

Pozwoli to usunąć tych instalatorów, którzy nie 
stoją na wysokości zadania.

Mając w ten sposób rozwiązaną sprawę dopły
wu nowych sił, przystąpiliśmy do zorganizowania 
związku instalatorów na swoim terenie i podnie
sienia ich poziomu etycznego i fachowego.

W tym celu co miesiąc będą urządzane poga
danki na tematy fachowe i propagandowe. Odda
liśmy im do dyspozycji nasz lokal propagandowy
1 personel techniczny pracujący w wydziale przy
łączeń i propagandowo-taryfowym.

Z całą konsekwencją mamy zamiar przeprowa
dzić presję w kierunku stosowania przepisowego 
wykonania instalacji i stosowania przepisowych 
materiałów. W tym celu chcemy zorganizować 
w niedługim czasie spółdzielnię, w której instala
torzy mogliby kupować materiał instalacyjny 
przedniej jakości.

Wyrugowanie szkodliwej i nieetycznej konku
rencji, podpisywania planów różnym znajomym — 
oto warunek, jaki postawiliśmy zrzeszonym już 
instalatorom.

Te nasze poczynania spotkały się z gorącą apro
batą wszystkich instalatorów.

Dla nawiązania tego kontaktu już dziś widoczne 
są owoce w postaci utrącenia pokątnej „instalator- 
ki” i podpisywania obcym planów.

Zastanowimy się teraz, jak należy zorganizo
wać sprzedaż aparatów, aby przede wszystkim 
elektryfikacja gospodarstwa domowego postępowa
ła stale naprzód, a co za tym idzie — wzrastała 
produkcja aparatów elektrycznych w polskich 
fabrykach.
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Przy analizowaniu tego zagadnienia przez po
szczególne elektrownie napotkano odrazu twardy 
orzech do zgryzienia: kto ma sprzedawać — elek
trownia czy kupiec?

Elektrowni zależy na umieszczeniu u odbiorcy 
jak najlepszego aparatu, któryby bez zarzutu pra
cował, gdy tymczasem firma prywatna dąży tylko 
do sprzedaży, do osiągnięcia zysku, nie interesując 
się zupełnie dalszym losem tego aparatu.

Prócz tego drobne kupiectwo instalacyjne pra
wie w całej Polsce nie stoi na odpowiednim pozio
mie, nie posiada odpowiednich zdolności akwizy
cyjnych ani kredytowych.

Czy wielu kupców z branży elektro-technicz- 
nej stara się czymśkolwiek zwrócić uwagę na swój 
sklep, czy zajął się energicznie reklamą i agitacją 
wśród publiczności? A przecież są to nieodzowne 
środki do zainteresowania odbiorcy danym apara
tem, by móc go następnie sprzedać.

Wiemy wszyscy, że dochody przeciętne odbior
cy nie są wielkie. Nabycie jakiegokolwiek apa
ratu, wyłożenie całkowitej należności niejednemu 
przychodzi z dużą trudnością. Bez udzielenia kre
dytu, to jest rozłożenia należności na szereg rat 
miesięcznych, niemożliwa jest sprzedaż aparatu.

Nic dziwnego, że w tych warunkach elektrow
nie zmuszone były do bezpośredniego zajęcia się 
sprzedażą aparatów elektrycznych przez własnych 
akwizytorów i ewentualnie we własnych sklepach.

Dzięki temu sprawa rozpowszechnienia apara
tów elektrycznych ruszyła z martwego punktu 
i rozwija się normalnie na skutek fachowej umie
jętności elektrowni, możności udzielania kredytu 
i aktywności propagandowej, obejmującej z każdą 
chwilą coraz szersze dziedziny.

Zdawałoby się, że w takich okolicznościach ku
piectwo branżowe mogłoby skorzystać z wzbudzo
nego przez elektrownie zainteresowania klienteli 
aparatami i znaleźć jakąś płaszczyznę porozumie
nia do racjonalnej współpracy z elektrowniami. 
Tymczasem tak nie jest, a nawet nastąpiło coś 
wręcz przeciwnego, rozległy się głosy podtrzymy
wane przez jedną z Izb Przemysłowo-Handlowych, 
żądające zabronienia elektrowniom zajmowania się 
sprzedażą aparatów elektrycznych. Ciekawa jest 
rzecz, że podobny stan rzeczy istnieje i na terenie 
zagranicznym.

I tam też podnoszą się głosy sprzeciwu ze stro
ny kupiectwa, tak, że elektrownie widziały się 
zmuszone do zanalizowania tego nowego zjawiska. 
Na ostatnim Kongresie Międzynarodowego Zjazdu 
Związku Elektrowni w Hadze p. Deutsch, kie
rownik propagandy olbrzymiego koncernu elek
tryfikacyjnego wygłosił na ten temat referat.

I u nas na ostatnim zjeździe Związku Elek
trowni we Lwowie wygłoszono referat p. inż. Majz-

nera na ten sam temat, który między innymi zajął 
się streszczeniem referatu p. Deutscha. Nie będę 
wchodził w szczegóły tych referatów, zaintereso
wanych odsyłam do Przeglądu Elektrotechnicznego 
z dnia 1.II.37 str. 237, chcę tylko zaznaczyć, że za
graniczne elektrownie przystąpiły już do środków 
zaradczych mających na celu pogodzenie intere
sów elektrowni oraz kupiectwa.

W wyniku obrad Zjazdu we Lwowie uchwalono 
zorganizować współpracę z detalicznym ku- 
piectwem, mającą na celu podniesienie poziomu 
i sprawności obsługi klienta.

Póki kupiectwo nie będzie zdolne wywiązać się 
należycie z zadania i zastąpić elektrownie w do
tychczasowej pracy, tak propagandowej, jak i akwi- 
wizycyjnej, Zjazd stwierdza konieczność prowa
dzenia tych prac przez elektrownie własnymi si
łami.

Po przedstawieniu całokształtu zagadnienia na
leżałoby teraz zastanowić się, czy i u nas nie znajdą 
się jakieś środki umożliwiające racjonalną współ
pracę z kupiectwem.

Za jeden z nieodzownych warunków uważam 
odpowiednią politykę cen sprzedażnych przez elek
trownie: godziwy zysk, którego wymagają koszty 
propagandy i prowadzenie sklepu oraz stałość 
cen — oto dwa podstawowe filary tej współpracy. 
Następnie winno się wejść w kontakt z kilkoma 
kupcami solidnymi i powierzyć im konsygnacyjną 
sprzedaż aparatów.

Na terenie naszej elektrowni prowadzimy tylko 
sklep centralny, a w innych miejscowościach chce
my powierzyć sprzedaż wybranym kupcom, któ
rych będziemy finansować.

Próbę taką już zrobiliśmy i dała ona bardzo 
dobre rezultaty. Mam wrażenie, że sposób ten 
szczególniej nadawałby się dla elektrowni komu
nalnych, gdzie pp. radni ze sfer kupieckich gorąco 
przeciwdziałają utworzeniu przez elektrownię 
sklepu.

Obydwa zagadnienia, które omawiałem powy
żej, są to sprawy, których dla dobra elektryfikacji 
kraju naszego, nie wolno elektrowniom bagateli
zować.

Zdaję sobie sprawę, że nie dałem tu wyczerpu
jących recept na rozwiązanie właściwe tych zagad
nień. Jest to rzecz niemożliwa, bo podejście do 
nich musi być indywidualne, uwzględniające, jak 
już wyżej nadmieniłem, w pierwszym rzędzie spe
cyficzne właściwości terenowe.

Będę rad, jeśli mój referat wywoła dyskusję, 
która przyczyni się w najbliższym czasie do podję
cia działalności na tym polu przez poszczególne 
elektrownie.
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Z praktyki propagandy gotowania 
elektrycznością
(Doświadczenia z terenu Śląskich Zakładów Elektrycznych)

Inż. W. J. PRZYBYŁOWSKI, ŚL. Z. E. Katowice

Całość zagadnień ogólnych i technicznych, 
związanych z propagandą kuchenek elektrycznych, 
została przeze mnie opisana w referacie zjazdo
wym lwowskim pt. „Zagadnienia propagandy i roz
powszechniania kuchenek elektrycznych”. Obecnie 
w tym referacie, który traktuję jako uzupełnienie 
poprzedniego, chciałbym się podzielić doświadcze
niami z praktyki propagandowej z terenu elektry
fikacyjnego Śl. Zakł. Elektr.

OGÓLNE.
Propagandę gotowania elektrycznego prowa

dzimy pod hasłem ulżenia kobiecie w ciężkiej pra
cy kuchennej, pod hasłem wygody, bezpieczeństwa 
i oszczędności czasu, co pozwala kobiecie poświęcać 
więcej czasu na inne ważne obowiązki domowe 
i rodzinne, zajęcia kulturalne i rozrywki.

Propagandę kuchenek prowadzimy przez cały 
rok, ze szczególnym nasileniem w okresie wiosny
i. lata, kiedy to panujące upały skłaniają kobietę 
do używania kuchenki elektrycznej. W tym okre
sie letniej propagandy rozpowszechnia się prze
ważnie małe kuchenki wśród szerokich rzesz od
biorców, wychodząc z założenia, że kobieta, która 
raz przekonała się o wygodzie, jaką jej daje ku
chenka, będzie ją nadal używała. Do rozpowszech
niania wśród szerokich sfer drobnych odbiorców 
małych kuchenek i żelazek przywiązujemy wielką 
wagę także z powodu, że te grzejniki uważamy za 
pierwszy stopień elektryfikacji, oraz dlatego, że 
właśnie tacy odbiorcy, którzy zużywają minimal
ne ilości energii do światła w lecie, są normalnie 
deficytowymi odbiorcami, a posiadając kuchenkę 
i żelazko, używają je chętnie szczególnie w le
cie, i w ten sposób znacznie zwiększają swoje ra
chunki prądowe.

Mimo dużych trudności, spowodowanych tanim 
węglem i konkurencją gazu, zdołaliśmy już osiąg
nąć dziś dobre wyniki propagandy, i przypuszcza
my, że kuchenka elektryczna, dając kobiecie dużo 
korzyści, rozpowszechni się za kilka lat na naszym 
terenie.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PROPAGANDY.
Prowadzimy propagandę ogólną i indywidual

ną. Do propagandy ogólnej zaliczamy: ulotki, po
kazy, kursy, konkursy, propagandę przez pracow
ników i instalatorów, przez szkoły, wystawy na tar
gach, sporadyczne ogłoszenia i artykuły w prasie 
itp.

Do propagandy indywidualnej zaliczamy prze
de wszystkim: pracę akwizytorów, współpracę z ar
chitektami i budowniczymi, ścisły kontakt z wy
działami budowlanymi województwa, instytucji 
samorządowych itp.

Propaganda prowadzona przez nas miała na
stępną kolejność: reorganizacja i obniżka taryf,
wprowadzenie nowych taryf, urządzenie lokalu 
propagandowego, propaganda ogólna przez prasę, 
ulotki, konkursy, wykłady, pokazy itp., dążące do 
zapoznania odbiorców z grzejnictwem, nowymi ta
ryfami, mająca na celu uzyskanie przychylnego 
nastawienia odbiorców i władz.

Obecnie zajmujemy się tylko propagandą indy
widualną przez akwizytorów, i przede wszystkim 
współpracujemy z architektami, wydziałami bu
dowlanymi różnych instytucyj, organizujemy kam
panie propagandowe i bierzemy udział w Targach 
Katowickich.

PRACA AKWIZYCYJNA.
Akwizycję indywidualną uważamy obecnie za 

najskuteczniejszy środek rozpowszechniania kuche
nek, ponieważ szczególnie w okresie początków 
propagandy, propaganda ogólna nie wystarcza, bo 
odbiorcy nie rozumieją korzyści, jakie im daje 
kuchenka elektryczna. Dlatego namówienie od
biorcy na kuchenkę z piekarnikiem, która kosztuje 
dość dużo, udaje się dopiero w przeważającej ilo
ści wypadków, w czasie osobistej rozmowy z od
biorcą. Rozróżniamy akwizycję kuchenek jedno- 
płytkowych i dwupłytkowych, i akwizycję kuche
nek kilkupłytkowych z piekarnikiem. Jeżeli sprze
daż kuchenek jednopłytkowych jest łatwą i nie 
wymaga dużych umiejętności akwizycyjnych, to 
akwizycja większych kuchenek wymaga dużych 
umiejętności akwirowania. Dobry akwizytor, któ
rego jest nie tylko trudno znaleźć, ale i wykształ
cić, musi posiadać obok dużego sprytu kupieckiego 
i wygadania, także dokładne wiadomości o goto
waniu elektrycznym i konstrukcji kuchenki elek
trycznej, o sprawach instalacyjnych, związanych 
z kuchenką i taryfach. Po licznych próbach wy
szkolenia akwizytorów stanęliśmy na tym, że woli
my mieć mniejszą ilość, ale dobrych akwizytorów.

Staramy się o to, żeby każdy odbiorca został 
obsłużony ku jego zupełnemu zadowoleniu, licząc 
na to, że taki odbiorca będzie propagował kuchen
kę wśród swoich znajomych. Wykorzystujemy każ
dą sposobność: jak zmiany mieszkań, renowacje,
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przeprowadzki, żeby wprowadzić kuchenkę elektry
czną i usunąć z mieszkania konkurencję. W mniej
szych miejscowościach staramy się zainstalować 
najpierw kuchenki u znaczniejszych odbiorców, a 
w większych miastach u kilku ważniejszych osób z 
każdej branży zawodowej, od których po pewnym 
czasie otrzymujemy listy polecające, które ułat
wiają dalszą akwizycję. W pracy akwizycyjnej 
kierujemy się zasadą, żeby zaopatrzyć w kuchenki 
tylko takich odbiorców, którzy przypuszczalnie bę
dą z nich zadowoleni. Odbiorcom, którzy ze wzglę
dów materialnych, lub którzy ze względu na niski 
poziom cywilizacyjny, nie będą mogli ponosić ko
sztów używania kuchenki, lub nie potrafią zrozu
mieć korzyści, jakie daje kuchenka, kuchenek, o ile 
możności, nie sprzedajemy, obawiając się złych wy
ników propagandowych.

Akwizytorów wynagradzamy w ten sposób, że 
dostają pewne stałe wynagrodzenie miesięczne o- 
raz dość duże prowizje od każdej sprzedanej ku
chenki. Prowizja jest zróżniczkowana w zależno
ści od tego, czy kuchenka została sprzedana na ra
ty czy za gotówkę. Poza tym akwizytorzy otrzy
mują jeszcze premie po przekroczeniu pewnych 
obrotów miesięcznych.

Akwizytorów używamy do rozpowszechniania 
aparatów i grzejników elektrycznych, małych ku
chenek i pełnych kuchenek w mieszkaniach pry
watnych i małych, nowych domach. Akwizycją 
kompletnej lub częściowej elektryfikacji nowych 
domów, która polega na współpracy z architektami 
i budowniczymi, oraz na pertraktacjach z właści
cielami tych domów, zajmują się doświadczeni in
żynierowie lub technicy.

PROPAGANDA PRZEZ ARCHITEKTÓW.
Na duże trudności napotyka się przy akwizycji 

większych kuchenek elektrycznych w starszych do
mach, posiadających dobrze funkcjonującą kuchen
kę węglową i kuchenkę gazową, która służy do 
pomocniczego szybszego gotowania. Poza tym, że 
normalnie lokator nie ma widocznej potrzeby na
bycia kuchenki elektrycznej, akwizycję takiej ku
chenki utrudnia koszt jej i koszty uzupełnienia in
stalacyjnego, które lokator musi ponosić w nie 
swoim domu. Z tych i innych powodów, na rozpo
wszechnienie kuchenek kilkupłytkowych z piekar
nikiem w starych domach na większą skalę nie mo
żna zupełnie liczyć. Podobnie w mieszkaniach ma
jących kuchenki gazowe, kuchenki elektryczne jed- 
nopłytkowe nie znajdują wielu nabywców, od
wrotnie są one chętnie nabywane, podobnie jak ku
chenki dwupłytkowe, w mieszkaniach nie mających 
gazu.

Z tych względów na większe rozpowszechnie
nie pełnych kuchenek można liczyć tylko w no
wych domach, co potwierdzają doświadczenia za

graniczne. Dlatego współpraca z architektami ma 
takie duże znaczenie.

Rozpoczęliśmy propagandę wśród architektów 
i budowniczych za pomocą rozesłania i osobistego 
rozdania rórnych broszurek i książeczek o elektry
czności w domu. Następnie urządziliśmy dla nich 
pokazy gotowania elektrycznego z odpowiednimi 
wykładami, pogadanką i zwiedzaniem elektrowni. 
Reszta pracy propagandowej polegała na jak naj
lepszym kontakcie osobistym inżyniera propagan
dowego z architektami i biurami budowlanymi ma
jącymi najwięcej budów.

Staramy się o to, żeby architekci używali ku
chenek i warników elektrycznych, ułatwiając im 
warunki nabycia, bo zależy nam na tym, żeby oso
biste doświadczenia i przekonanie o korzyściach, 
jakie daje kuchenka elektryczna skłaniały archi
tektów do propagandy gotowania elektrycznego.

Dążymy do tego, żeby architekci już przy pro
jektowaniu domów radzili się nas i omawiali z 
nami sprawę elektrycznego wyekwipowania domu. 
Niestety, zachodzą tutaj duże trudności, bo archi
tekci uważają zazwyczaj sprawę wewnętrznych in- 
stalacyj za drugorzędną, lub za sprawę, którą się 
omawia przy końcu budowy. W efekcie, właściciel 
domu nie chce kupić kuchenek elektrycznych, bo 
mu brakuje pieniędzy, lub kuchnia i łazienka zo
stała tak zbudowana, że nie ma odpowiedniego 
miejsca na kuchenkę elektryczną i warnik, oraz za
chodzą trudności instalacyjne, elektryczne i wodo
ciągowe. Jednakże stopniowo udaje nam się prze
konać budujących o korzyściach współpracy w tej 
dziedzinie z elektrownią. Obecnie, gdy mamy na 
naszym terenie kilkanaście domów mających ku
chenki elektryczne jako jedyne kuchenki, lub jako 
kuchenki pomocnicze obok kuchenek węglowych, 
początkowe bardzo wielkie trudności wprowadze
nia kuchenek elektrycznych do domów, na skutek 
braku zaufania i nieznajomości, bardzo się zmniej
szyły i polegają obecnie na trudnościach material
nych właścicieli domów, ponieważ kuchenki elek
tryczne są droższe i wprowadzenie kuchenek elek
trycznych podraża koszt instalacji przewodów.

W naszych warunkach ustaliły się obecnie pe
wne systemy elektryfikacji kuchen. Większość 
domów zelektryfikowanych na naszym terenie 
(przeważnie domy koigfortowe, wielopiętrowe) po
siada w kuchniach tylko kuchenki elektryczne, przy 
zastosowaniu centralnego ogrzewania i centralnej 
gorącej wody (tani węgiel lub koks). System ten 
pozwala uniknąć wind węglowych, ułatwia rozwią
zanie kwestii piwnic i z powodu braku węgla i ga
zu w mieszkaniach, daje dużą czystość i bezpie
czeństwo. Dla mieszkań 3 i 4 pokojowych stosujemy 
kuchenki 3-płytkowe z piekarnikiem, dla mieszkań 
5 i 6 pokojowych lub większych kuchenki 4-pły- 
towe, lub, gdy zachodzi obawa, że taka kuchenka
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może w pewnych warunkach nie wystarczać, insta
lujemy w większych mieszkaniach 2 kuchenki 3- 
płytowe lub obok kuchenki 4-płytowej, kuchenkę 
2-płytawą stołową. Powyższy system elektryfikacji 
z centralną gorącą wodą jest przez nas tymczasowo 
popierany, ponieważ obawiamy się trudności z 
warnikami elektr., które ze względu na swoje wła
ściwości i cenę prądu, którą posiadamy dla warni
ków, nie są dostatecznie konkurencyjne w porów
naniu z dobrymi piecami gazowymi. Z tego po
wodu mamy niewielką ilość domów tylko z kuch
niami i warnikami elektr. Większość nowych do
mów posiadających kuchenki, została zelektryfiko
wana w ten sposób, że obok kuchenki węglowej, po
siadającej kocioł na gorącą wodę do celów kąpie
lowych, ustawiono pomocniczą kuchenkę elektr. 
2-płytową (rzadko 3-płytową) z piekarnikiem. Poza 
tym często w tych mieszkaniach instalowano do
datkowo warniki elektryczne, używane przeważnie 
w lecie. Unikamy instalowania w nowych domach, 
mających równocześnie instalację gazową, wykona
ną najczęściej za darmo przez gazownię, kuchenek 
pomocniczych 2-płytowych stołowych, mając z ni
mi złe doświadczenia. Mianowicie na skutek dużej 
pojemności cieplnej płyt grzejnych, co przedłuża 
znacznie czas gotowania i daje duże straty prądu 
i większe koszty gotowania elektrycznością niż ga
zem, zdarzały się nam często wypadki usuwania 
kuchenek elektrycznych i wstawiania na to miej
sce gazowych, gotujących szybciej i taniej. Dlate
go, traktując kuchenki jednopłytkowe i dwupłyt
kowe za pionierów elektrycznego gotowania, które 
w miarę możności w miejscowościach posiadają
cych gaz, muszą konkurować z kuchenkami gazo
wymi, uważamy za konieczne posiadanie na rynku 
krajowym takich kuchenek z płytkami o małej po
jemności cieplnej typu żarowego, które nie wyma
gałyby specjalnych garnków. Podobnie kuchenki 
kilkupłytkowe powinny posiadać jedną płytę szyb- 
kogrzejną typu żarowego. Podobne tendencje moż
na zauważyć za granicą, gdzie nawet w Niemczech 
zaczynają coraz częściej używać płyt żarowych.

Przy omawianiu elektryfikacji domu z właści
cielami i architektami używa się różnych argu
mentów korzyści dla właścicieli i lokatorów. Poza 
argumentami, które już podano powyżej, używamy 
argumentu oszczędności na zbytecznej instalacji 
gazowej, oraz praktykujemy znaczne obniżanie ko
sztu przyłączenia domu do sieci, o ile właściciel do
mu zainstaluje kuchenki elektr. Lokator używają
cy kuchenki elektr. korzysta również z elektryfi
kacji, bo poza bezpieczeństwem, wygodą i czysto
ścią, otrzymuje specjalną taryfę gospodarczą, która 
mu daje oszczędności na kosztach światła. O ile 
właściciel domu ma za mało pieniędzy i nie chce 
kupić kuchenek, to dajemy mu na długie spłaty, 
lub nakłaniamy go do wykonania przynajmniej cal-

kowitej potrzebnej instalacji do kuchenek, której 
część kosztów czasem pokrywamy.

W domach o charakterze wyjątkowym i gma
chach reprezentacyjnych staramy się umieścić ku
chenki elektryczne, choćby z dużą stratą przy sprze
daży kuchenek. Uważamy to za konieczne ze wzglę
dów propagandowych.

Zagadnienia konkurencji gazu i zwalczania tej 
konkurencji w tym referacie nie poruszam, bo jest 
to sprawa nie dla wszystkich aktualna i stosunko
wo, zależnie od okoliczności, bardzo trudna, którą 
trzeba traktować indywidualnie. Zasadnicze rzeczy 
z dziedziny konkurencji gazu opisałem w broszurce 
pt. „Węgiel, gaz czy elektryczność w gospodarstwie 
domowym”, którą uczestnicy konferencji otrzy
mają.

Poza propagandą przez architektów prywat
nych, staramy się mieć jak najlepsze wyniki współ
pracy z architektami urzędowymi i wydziałami bu
dowlanymi województwa itp. instytucji. Współpra
ca ta polega na bardzo dobrym osobistym stosunku 
inżyniera propagandowego z architektami urzędo
wymi, na służeniu im doradą i pomocą techniczną 
w dziedzinie elektryfikacji i staraniu się o umiesz
czenie kuchenek elektr. i wszelkich innych urzą
dzeń elektr. w domach i gmachach państwowych 
i samorządowych.

ROŻNE DOŚWIADCZENIA Z PROPAGANDY
KUCHENEK I OBSŁUGI ODBIORCÓW.

Nasze doświadczenia z propagandą kuchenek 
w nowych domach opisałem w powyższym rozdzia
le. Argument nowoczesności i większej wartości 
mieszkalnej domu mającego kuchenki elektryczne, 
dla ludzi zamożnych oraz wygrywanie na tym tle 
które podnoszą wygodę i komfort mieszkań 
konkurencyjności architektów, daje nam dobre 
wyniki.

Jeżeli chodzi o sfery mniej zamożne, to spotka
liśmy się z dużym zainteresowaniem kuchenkami 
elektrycznymi. Tego rodzaju odbiorcy, ceniąc so
bie bardzo wygody i bezpieczeństwo, nabywają 
chętnie kuchenki elektryczne i to najczęściej, sto
sunkowo niedrogie kuchenki 2-płytowe z piekar
nikiem. Różne powody skłaniają odbiorców do 
nabywania kuchenek elektrycznych. Jedni obawia
ją się niebezpieczeństwa gazu dla siebie i dzieci lub 
dla służącej, a innym paniom prowadzącym samo
dzielnie gospodarstwo domowe chodziło o wygodę 
i ułatwienie pracy. Gorąco w kuchni, które wytwa
rza kuchnia węglowa w okresie upałów przyspo
rzyło nam wiele klienteli. Chętnymi nabywcami 
kuchenek elektr. są także panie pracujące zawo
dowo, które nie mają czasu na obsługiwanie ku
chenki węglowej. Wyszukiwanie takich odbiorców 
i wyszukiwanie dobrego przykładu innych pań, da
wało dobre rezultaty.
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Stosunkowo małe zainteresowanie kuchenkami 
elektr. znaleźliśmy u odbiorców zamożnych, mają
cych kilkoro służby do dyspozycji.

Bardzo małe wyniki propagandy mamy z pie
karnikami. Tłumaczymy to i stosunkowo wysoką 
ceną. i małą potrzebą używania piekarnika.

Natomiast uważamy, że na naszym terenie ta
niego węgla, znalazłyby duże zapotrzebowanie nie
duże kombinowane kuchenki węglowo-elektrycz- 
ne. Takie kuchenki są bardzo odpowiednie dla no
wych domów, dla ludzi mało i średnio zamożnych 
i mieszkań nie mających centralnego ogrzewania. 
Doświadczenie zagraniczne wykazuje dla tego ro
dzaju kuchenek zużycie zimowe mniej więcej o po
łowę mniejsze od letniego, co należy uważać za ko
rzystne dla obciążenia sieci i elektrowni.

Jak już wyżej podano, złe doświadczenia zro
biliśmy z kuchenkami 2-płytowymi bez piekarnika, 
które gotują zbyt powolnie. Uważamy za koniecz
ne wykonywanie takich kuchenek z płytami żaro
wymi o małej pojemności cieplnej, do których 
można używać zwyczajnych garnków.

Kwestia garnków, która powiększa koszt ku
chenki elektr. i utrudnia propagandę, jest trudna 
do rozwiązania. Spotykaliśmy się z tym, że odbior
cy, dowiedziawszy się o konieczności zakupu garn
ków, rezygnowali z zakupu kuchenki. Z tego powo
du często sprzedajemy garnki po pewnym czasie od 
zakupu kuchenki, stopniowo tłumacząc, że garnki 
są potrzebne, bo dają mniejsze zużycie prądu 
i przyśpieszają gotowanie.

Po zainstalowaniu kuchenki u odbiorcy, przez 
pewien okres, nawet kilku miesięcy, opiekujemy się 
specjalnie tym odbiorcą, celem nauczenia go eko
nomicznego i właściwego używania kuchenki. 
W tym czasie kontroluje się zużycie prądu i w ra
zie nadmiernego zużycia w pewnym miesiącu boni- 
fikuje się część rachunku. Również staramy się o 
natychmiastową obsługę monterską, w razie nie- 
domagań lub zepsucia się kuchenki. Tego rodzaju 
opieka jest bardzo ceniona przez odbiorców i ułat
wia nam propagandę.

Nasza taryfa gospodarcza z jednym licznikiem 
dla całego mieszkania, nie wykazuje oddzielnie 
zużycia kuchenki i nie daje wystarczającej kontroli 
zużycia prądu do gotowania. Z tego powodu stosu
jemy często, szczególnie w okresie wdrażania od
biorcy do gotowania elektr., osobnych liczników do 
kuchenek. To samo stosujemy do warników.

Do każdej kuchenki z piekarnikiem dodajemy 
imbryk, który ma służyć do gotowania wody, odra
dzając odbiorcom gotowanie wody na płytkach ele
ktrycznych, w czasie, gdy kuchenka nie jest uży
wana i nie ma gorących płyt. Do tego celu przyda
łyby się specjalne garnki szybkogrzejne (ze wzglę
du na konkurencję szybkogotującego gazu), z b.

wytrzymałym grzejnikiem, np. typu bakerow- 
skiego.

Często spotykamy się z pretensjami odbiorców, 
którzy mają taryfę gospodarczą i mieszkanie zelek
tryfikowane, gdy otrzymują duży rachunek za całe 
zużycie prądu. W takim wypadku analiza rachunku 
i porównanie z dawniejszymi rachunkami, osobno 
za elektryczność, gaz, węgiel, zapałki, drzewo, czas 
pomocnicy domowej, okazywała się bardzo sku
teczna.

INSTALACJA DLA KUCHENEK
I WSPÓŁPRACA Z INSTALATORAMI.
Kwestia instalacji przewodów do kuchenek 

łączy się ściśle z propagandą kuchenek. Sprawy do
tyczące obciążenia sieci kuchenkami zostały czę
ściowo podane w moim referacie zjazdowym lwow
skim.

Omówimy osobno instalacje do kuchenek w 
starych domach i nowych domach. W starych do
mach, szczególnie przy napięciu 3 X 120 V, które 
przeważnie posiadamy, z instalacjami do kuchenek 
o mocy powyżej 1000 W jest dużo kłopotu. Niewy
starczające dla obciążenia kuchenkami przewody 
świetlne pionu i mieszkania, zmuszają do wykona
nia nowych przewodów, których koszt odstrasza 
nawet chętnego nabywcę kuchenki. Z tego powodu 
w początkach naszej propagandy często cały koszt 
lub część kosztu przerobienia pionu i przewodów 
do kuchenki przyjmowaliśmy na siebie. Obec
nie często sprzedajemy kuchenki na raty za cenę, 
w której jest wkalkulowany cały koszt lub część 
kosztu instalacji. W ten sposób ułatwiamy zakupno 
kuchenki odbiorcy, który nie chce mieć kłopotu 
z instalacją.

Dla nowych domów staramy się o to, żeby za
wsze, nawet wtedy, gdy właściciel domu nie kupuje 
kuchenek, instalacja została przystosowana do 
ewent. późniejszych kuchenek zakupionych przez 
lokatora. Instalację takiego domu wykonują insta
latorzy według naszych wskazówek. W nielicznych 
wypadkach, gdy właściciel domu nie chce wykonać 
przewodów do kuchenek, koszt uzupełnienia insta
lacji tymi przewodami bierzemy na siebie.

Współpraca nasza z achitektami i instalatorami 
w tej dziedzinie wygląda w ten sposób, że chcąc po
móc architektom, którzy normalnie na instalacjach 
elektr. się nie znają, udzielamy kilku instalatorom 
wskazówek i dyspozycyj, według których składają 
oferty, lub czasem na życzenie architektów, zajmu
jemy się oceną fachową ofert.

Przekroje instalowanych przewodów do mie
szkań z kuchenkami i pionów domowych ustalamy 
na podstawie naszego dotychczasowego doświad
czenia. Przekrój przewodów do kuchenki zostaje 
dostosowany do pełnej mocy kuchenki. Przekrój 
przewodów łączących pion z mieszkaniem, oblicza-
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my na obciążenie całą mocą kuchenki i mocą świa
tła połączonego i ewent. takich aparatów, które mo
gą być równocześnie używane.

Sposoby obliczania pionów oparliśmy na do
świadczeniach zagranicznych, na naszych bada
niach, a dla specjalnych domów, na przybliżonych 
założeniach obciążenia. Dla domów ok. 10 miesz
kaniowych, wielopiętrowych, z przyłączeniem ka
blowym od dołu, jakich mamy w Katowicach naj
więcej, które mają w kuchniach tylko kuchenki 
elektryczne 3 lub 4 płytowe, obliczamy pion na 
największe obciążenie występujące ok. południa 
i wynoszące, według naszych badań, ok. 25% całej 
mocy przyłączonej kuchenek. Piony z przyłącze
niem na wysokości I lub II piętra od sieci napowie
trznej, obliczamy jak 2 piony domów mniejszych. 
Piony domów mających tylko kuchenki pomocni
cze, światło, warniki załączone przez dzień, obli
czamy na prawdopodobne obciążenie wieczorne, 
składające się, zależnie od wielkości domu i ukła
du mieszkań, pp. z 50 % przyłączonej mocy światła, 
30% mocy kuchenek i 50% mocy warników. Prze
prowadzone badania obciążenia dziennego potwier
dzały nasze założenia.

Na sieciach o napięciu 380/220 V, nie ma prawie 
żadnych trudności z instalacjami w starych do
mach. Podobnie powyższe napięcie ułatwia propa
gandę w nowych domach, bo instalacja wewnętrz
na domu z kuchenkami ełektr. i warnikami przy 
napięciu 380/220 V, nie wiele więcej kosztuje 
niż tylko instalacja świetlna, w przeciwieństwie 
do domów mających napięcie 3 X 120 V (koszt gru
bych przewodów pionu).

Mówiąc o instalacjach należy poruszyć sprawę 
spadków napięcia w sieci. Za duże spadki napięcia, 
przeszkadzają propagandzie, bo przedłużają czas 
gotowania, który dla kuchenek ełektr. i tak jest 
dłuższy niż dla gazowych. Z tego powodu staramy 
się nie dopuszczać do zbyt wielkich spadków na
pięcia.

Zaprowadziliśmy taki zwyczaj instalacyjny, że 
do każdej kuchenki pełnej wykonuje się instalację 
wyłącznika nożowego, służącego do odłączania ku
chenki od sieci. Obok wyłącznika umieszcza się ża
rówkę syngalizacyjną, informującą o tym, czy wy
łącznik jest załączony i kuchenka jest pod napię
ciem. W ten sposób unika się pozostawiania płyt 
pod prądem, przepalania tych płyt i osiąga się 
większe bezpieczeństwo. Korpus każdej kuchenki 
otrzymuje połączenie drutem uziemiającym z rurą 
wodociągową.

Nasza współpraca z firmami instalacyjnymi w 
dziedzinie propagandy kuchenek nie dała dotych
czas większych wyników. Tylko kilka większych 
firm instalacyjnych zajmuje się propagandą i umie
ściło kilkanaście kuchenek u odbiorców. Mamy 
obecnie na naszym terenie tylko 3 instalatorów,

którzy używają pełnych kuchenek. Jest to dowo
dem, iż instalatorzy nie wykazują zrozumienia wła
snego interesu i zainteresowania w dziedzinie pro
pagandy grzejnictwa. Mimo tego przypuszczamy, 
że uda nam się zorganizować stopniowo większą 
grupę instalatorów, zajmujących się propagandą. 
Tymczasem często zdarza się, że instalatorzy odra
dzają właścicielom domów instalację kuchenek, 
przypuszczając, że w ten sposób, składając znacznie 
niższą ofertę tylko na instalację świetlną, uda się 
im łatwiej zdobyć zamówienie.

PROPAGANDA PRZEZ SZKOŁY.
Rozpoczęliśmy także propagandę przez szkoły, 

wychodząc z założenia, iż propaganda użytkowania 
elektryczności wśród nauczycielstwa i młodzieży 
szkolnej jest bardzo ważna i może dać dobre wy
niki nie tylko w obecnej chwili, ale przede wszyst
kim na przyszłość. Młodzież jest bardzo podatnym 
elementem propagandowym i chętnie wprowadza 
w życie udoskonalenia techniczne.

Udało nam się bez trudności przekonać miej
scowe kuratorium szkolne o wartości elektryczności 
dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego życia 
codziennego i uzyskaliśmy zupełne poparcie. Na 
nasze życzenie kuratorium wystosowało do wy
działu budowlanego województwa list z żądaniem 
instalowania w nowych szkołach kuchenek elek
trycznych do nauki, oraz poparło nasze kursy i po
kazy dla nauczycielstwa.

W jednej ze szkół katowickich urządziliśmy na 
nasz koszt szkolną kuchenkę elektryczną z warni
kiem. Do nauki gotowania udzielamy szkołom spe
cjalnej taryfy po 10 gr za kWh. Taką samą taryfę 
otrzymuje nauczycielstwo używające kuchenek 
elektrycznych.

Szczególnie zainteresowaliśmy się nauczyciel
stwem fizyki i gospodarstwa domowego, dla któ
rych urządzamy specjalne kursy i pokazy o gotowa
niu elektrycznym, oraz wykłady elektryfikacyjne. 
Poza tym przy poparciu kuratorium urządzamy 
częste pokazy i kursy dla wyższych klas szkół żeń
skich.

Następnie opracowaliśmy specjalną broszurkę 
propagandową dla nauczycielstwa, omawiającą za
sady elektryfikacji, taryfy, i zawierającą przykła
dy użytkowania elektryczności ze specjalnym pod
kreśleniem gotowania elektrycznego.

KAMPANIE PROPAGANDOWE I WYSTAWY.
Co roku w okresie wiosny i lata urządzamy 

kampanie propagandy kuchenki elektrycznej. Uży
wamy do tego celu całego naszego personelu, który 
mieszka prawie we wszystkich miejscowościach na 
naszym terenie zasilania. W tym czasie pozwalamy 
personelowi, mającemu służbową styczność z od
biorcami, akwirować kuchenki w czasie pracy, a
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reszta personelu zajmuje się propagandą wśród 
swoich znajomych. Jako wynagrodzenie za akwi
zycję otrzymują pracownicy prowizję od sprzeda
ży oraz specjalne premie za największą ilość sprze
danych kuchenek.

Można tutaj dodać, iż posiadamy specjalny fun
dusz, który nam pozwala sprzedawać kuchenki per
sonelowi do własnego użytku po połowie ceny oraz 
udzielamy personelowi specjalnej taryfy do goto
wania i innych celów.

W czasie kampanii posługujemy się niewielką 
ilością afiszów i ulotek, bo u nas na Śląsku jest to 
związane z dużymi kosztami plakatowania i duży
mi kosztami podatkowymi ze strony zarządów 
miejskich i gminnych.

Wykorzystujemy do celów propagandowych 
wszelkie urządzane wystawy, a w szczególności 
katowickie targi wiosenne, na których co roku 
urządzamy nasze stoisko propagandowe. Branie 
udziału w targach i wystawach uważamy za bardzo 
ważne, bo daje nam to możność zainteresowania 
dużej ilości odbiorców, którzy nie mieli dotychczas 
możności zapoznania się z elektrycznymi urządze
niami domowymi. Targi katowickie dają nam zaw
sze bardzo dobre wyniki, bo sprzedajemy na Tar
gach dużą ilość kuchenek, warników, chłodni i in
nych aparatów elektrycznych. W czasie targów, na 
targach i w naszym lokalu propagandowym urzą
dza się pokazy pieczenia i gotowania.

LOKAL PROPAGANDOWY,
PRACA INSTRUKTOREK, KURSY, POKAZY.

Wychodząc z założenia, że odpowiedni lokal pro
pagandowy, połączony ze sklepem elektrowni, jest 
konieczny dla przeprowadzenia powyższej propa
gandy, założyliśmy w Katowicach, przy głównej 
ulicy, w miejscu największej frekwencji publiczno
ści, lokal propagandy elektryczności. Nie udało 
nam się niestety, ze względu na zaduży koszt, zało
żenie obok sklepu elektrowni kas, w których od
biorcy mogliby płacić rachunki prądowe. Połącze
nie kas ze sklepem elektrowni, zwiększa zazwyczaj 
frekwencję kupujących w sklepie i ułatwia pro
pagandę.

Nasz lokal propagandowy poza sklepem, składa 
się z sali wykładowej i pokazowej na 25 do 40 osób, 
kuchni szkolnej dla kilkunastu osób i łazienki po
kazowej.

Lokal propagandowy służy przede wszystkim 
do urządzania wykładów propagandowych, poka
zów i kursów gotowania. Poza tym w tym lokalu 
urządzamy kursy i wykłady dla naszych pracow
ników, instalatorów, oraz użyczamy tego lokalu 
Związkowi Pań Domu na ich kursy oraz innym 
stowarzyszeniom współpracującym z nami na po
trzebne cele.

W początkach naszej propagandy urządzaliśmy 
dużo wykładów i kursów o charakterze reprezen
tacyjnym, chcąc zapoznać wpływowe osoby z na
szymi taryfami, grzejnictwem elektrycznym i użyt
kowaniem kuchenek elektrycznych. Obecnie urzą
dzamy kursy, które są dość kosztowne, tylko dla 
pań, które już kuchenki kupiły, lub które wyna
jęły mieszkania w domach zelektryfikowanych.

Duże znaczenie przywiązujemy do pokazów go
towania elektrycznego, oraz pokazów użytkowania 
kuchenek, żelazek itp. dla szerokich mas drobnych 
odbiorców. Korzystając z tego, że każdy odbiorca 
na Śląsku należy do różnych organizacji, organi
zujemy systematyczne kursy po kolei dla wszyst
kich członkiń różnych organizacji skupiających ko
biety. Poza tym urządzamy specjalne kursy, pie
czenia świąteczne, przygotowywania zapasów na 
zimę itp.

Współpraca ze Związkiem Pań Domu układa się 
dość pozytywnie. Co prawda, dotychczas nie duża 
ilość członkiń tego Związku posiada pełne kuchen
ki elektryczne, ale prawie wszystkie używają 
mniejszych kuchenek, żelazek elektr. itp. Za to 
współpraca w dziedzinie propagandy gotowania 
elektrycznego rozwija się dość dobrze, bo Związek 
Pań Domu, w zrozumieniu doniosłości elektrycz
ności dla gospodarstwa domowego, popiera i ułat
wia naszą propagandę, nie propagując innych sy
stemów gotowania. Związek Pań Domu posiada 
w swoim lokalu kuchenki tylko elektryczne, któ
rych używa do swoich kursów, oraz urządza kursy 
gotowania dla dziewcząt, pomocnic domowych 
i dla swoich członkiń tylko na kuchenkach elek
trycznych w naszym lokalu propagandowym.

Urządzaniem kursów i pokazów zajmują się wy
szkolone instruktorki. Do ich obowiązków należy 
jeszcze bardzo ważna i odpowiedzialna praca wizy
towania odbiorczyń z kuchenkami elektrycznymi 
w ich mieszkaniach prywatnych.

Po zainstalowaniu kuchenki u odbiorcy, instruk
torka często składa tam wizyty, póki się nie prze
kona, że pani domu lub pomocnica domowa gotuje 
prawidłowo.

Dużą wagę przywiązujemy do właściwego wy
szkolenia pomocnic domowych. Urządzamy dla nich 
specjalne kursy i pokazy, celem zachęcenia ich i 
przekonania, że kuchenki elektryczne przedstawia
ją dla nich wielkie korzyści, stwarzając lepsze i 
zdrowsze warunki pracy. Staramy się wytłumaczyć 
pomocnicom, że dla własnego dobra powinny pro
pagować gotowanie elektryczne. Razem ze Związ
kiem Pań Domu przygotowujemy kandydatki na 
pomocnice domowe obeznane z kuchenkami elek
trycznymi, dążąc do posiadania w zapasie pewnej 
ilości „elektrycznych pomocnic”, które się poleca 
paniom wynajmującym mieszkania z kuchenkami 
elektrycznymi w nowych domach.
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DYSKUSJA.

I n ż. J. Bijasiewicz z Sosnowca.

Kol. Przybyłowski nie poruszył w swym referacie 
sprawy instruktorek. Dwukrotnie byłem na zjazdach 
i kursach, urządzanych przez „Gródek”, wyniosłem stam
tąd pewne obserwacje, z którymi chciałem się podzielić 
z kolegami, bo od nas zależy wybór instruktorek. Od in
struktorki zależy bardzo wiele, jest ona czynnikiem, któ
ry ma decydować, czy pani domu kupi kuchenkę, 
czy nie.

Z mego terenu mam doświadczenie, że dzięki instruk
torce przekonaliśmy dyrektorkę Stow. Służących Sw. Zy
ty. Instruktorka, tak jak lokal propagandowy, jest pod
stawą dobrego powodzenia propagandy gotowania elek
trycznością. Niestety, moje wrażenia ze zjazdu w Gród
ku są bardzo pesymistyczne, poziom instruktorek obni
żył się bardzo wydatnie. Od Panów zależy jako kierow
ników propagandy, żeby nie dobierać instruktorek na 
„chybił trafił”. Instruktorka musi mieć pewną wyższość 
nad panią domu, nie może być mało inteligentna, musi 
swoim zachowaniem być na wysokości zadania, musi 
być czysto ubrana, już nie mówiąc o tym, że pod wzglę
dem wykształcenia kulinarnego musi być bez zarzutu. 
Dlatego też zwracam się z gorącym apelem aby Pano
wie przy wyborze instruktorek stosowali jak najostrzej
sze wymagania, aby ta nasza propaganda, którą już 
pchnęliśmy, nie spaliła na panewce, a stale postępowała 
naprzód.

Na naszym terenie w miesiącach letnich znieśliśmy 
drugi blok dla wszystkich abonentów mających taryfę 
blokową, którzy zgłosili chęć gotowania, tak że mogą 
oni odrazu z pierwszego bloku przeskoczyć ze swoim 
zużyciem do trzeciego bloku. Dla kuchni 1-płytkowych 
liczymy po 15 gr, dla 2-płytkowych — po 12 gr kWh.

Nie jestem, niestety, tak zachwycony działalnością 
Związku Pań Domu, jak kolega Przybyłowski. Chciał
bym prosić kolegów, aby podzielili się spostrzeżeniami 
ze swoich terenów. Na moim terenie stosunki towarzys
kie ze Związkiem mamy doskonałe, w naszym lokalu 
odbywają się pokazy, instruktorka nasza jest na zawo
łanie.

Sprawdzając wykaz sprzedanych kuchenek, widzi
my, że członkinie Związku Pań Domu wcale nie kupują 
kuchenek elektrycznych, a kupują raczej robotnice 
względnie panie pracujące.

Próbowaliśmy wszystkich możliwych sposobów, 
aby Związek Pań Domu podbić. Takie rzeczy, jak goto
wanie jarzyn bez wody, racjonalne gotowanie mleka itd. 
nie dotarły do naszego oddziału Związku Pań Domu.

Związek coraz bardziej walczy o swoje prawa; na 
ostatnim zjeździć we Lwowie pani Mandukowa wygło
siła podstawowy referat na temat, co to jest „pani do
mu”, w którym broniła tezy, że tak, jak się powiada „in
żynier”, musi być także zawód „pani domu”. Jestem 
pewny, że po pewnej walce one mogą zwyciężyć. Propo
nowałbym dziś zastanowić się nad sposobem trafienia 
do tych Pań Domu, żeby one zajęły się propagandą 
elektryczności.

Druga sprawa, to kursy dla służby, wobec której 
nie stosujemy tak pociągających argumentów, jak kol, 
Przybyłowski.

Ponieważ do Związku Pań Domu trudno jest trafić, 
postanowiliśmy przeto trafić do pomocnic domowych 
i dlatego wszedłem w kontakt z Kuratorium krakow
skim. Nie wiem, jak stoi propaganda gotowania el. na

terenie Krakowa, muszę jednak stwierdzić, że panie in
struktorki od szkolnictwa zawodowego do tej sprawy 
chętnie się ustosunkowują. Nasza elektrownia stara się 
o prawo prowadzenia kursów dla pomocnic i prawo wy
dawania dyplomów z ukończenia takiego kursu. Zwią
zek Pań Domu, stosownie do uchwał powziętych na zjeź- 
dzie we Lwowie, bierze się do zorganizowania pomocnic 
domowych, więc zaproponowaliśmy tym paniom przy
stąpienie do współpracy z nami. Związek Pań Domu 
chętnie się na to zgodził, tak że przypuszczam w najbliż
szym czasie będę mógł podzielić się z kolegami wynika
mi. Dziś ta sprawa znajduje się jeszcze w Kuratorium 
Krakowskim, gdzie mamy uzyskać na prowadzenie kur
sów koncesję.

Mamy również lokal pokazowy, urządzamy kursy, 
wyjeżdżamy w teren na posterunki monterskie, gdzie 
robimy pokazy. Do propagandy używamy wszelki możli
wy personel, począwszy od własnego personelu, a skoń
czywszy na zaangażowanych akwizytorach według tych 
wszystkich zasad, które wyliczył kol. Przybyłowski. Te
go personelu musi być jak najmniej, ale musi on stać 
na wysokości zadania. Z akwizytorami urządzamy co 
tydzień zebrania, na których przedstawiają oni swe ży
czenia i doświadczenia. Staramy się podciągnąć poziom 
przez różne pogadanki i dyskusje. Po rocznej pracy 
stwierdzić muszę, że praca taka daje dobre rezultaty 
i polecam kolegom założenie działu akwizycyjnego, gdyż 
poleganie na personelu własnym jest ryzykowne. Spo
tykałem się mianowicie z żalami poszczególnych kierow
ników sieci, że kierownicy podstacji zamiast pilnować 
sieci zajmują się akwizycją kuchen, gdyż płaci im się za 
każdą ulokowaną kuchenkę po 4 zł.

Przez nasze ręce przeszło dużo materiału ludzkiego, 
zanim sobie wyrobiliśmy 3 — 4 pierwszorzędnych akwi
zytorów, z których obecnie mamy dużą pomoc w terenie.

W bieżącym roku wybraliśmy połowę maja na pro
pagandę gotowania elektrycznego. Uważam ten termin 
za spóźniony, gdyż ludzie w tym czasie przygotowują się 
do wyjazdu na letniska. Czy nie należałoby zrobić tego 
w ten sposób, że jeżeli abonent elektrowni gotujący elek
trycznie wyjeżdża na okres letni na teren innej elektrow
ni, żeby ta inna elektrownia też go obsługiwała przez ten 
czas.

Mam wrażenie, że należałoby propagandę gotowa
nia elektrycznością rozpocząć w kwietniu, gdyż wtedy 
są możliwości sprzedawania kuchen el.

Chciałbym zapytać kol. Przybyłowskiego, jaka jest 
cena energii na warniki załączone na całą noc?

Dyr. J. Glatman z Wilna.

Niestety, przychodzę z terenu dzikiego, t. zn. że 
z elektrycznością jesteśmy najdalej w tyle. W całym 
woj. wileńskim na głowę mieszkańca przypada 8,37 kWh 
rocznie.

Grzejnictwo wprowadziliśmy w 1932 r. i obecnie za
potrzebowanie grzejne jest równe świetlnemu, przecięt
ne zużycie grzejne wynosi 119 kWh na abonenta rocznie.

U nas jest o tyle trudna sprawa, że elektrownia na
sza jest komunalna i magistrat nie zgadza się na otworze
nie własnego sklepu i lokalu propagandowego. Kupcy 
zasiadający w Radzie Miejskiej twierdzą, że, z chwilą gdy 
elektrownia otworzy własny sklep i będzie prowadzić 
propagandę, odbierze w ten sposób chleb kupcom. Lu
dzie nieufnie odnosili się do taryfy blokowej, którą chcie
liśmy wprowadzić. Magistrat nie chciał się zgodzić na 
wprowadzenie tej taryfy, choć ona jest już przygotowa
na i zażądał wprowadzenia liczników gospodarczych.

16



Energię sprzedajemy po 15 gr. Już mamy 3700 abonentów 
grzejnych; w ciągu ostatnich 3 lat zainstalowaliśmy 0700 
aparatów grzejnych o mocy 400 kWh.

Z wprowadzeniem liczników gospodarczych mamy 
duże trudności, gdyż na terenie Wilna mamy barazo wie
le dużych mieszkań z dawnych lat, które mają wielu sub
lokatorów, żądających dla siebie oddzielnych liczników.

Wprowadzenie liczników gospodarczych nastręcza 
również trudności, z powodu możliwości nadużyć. Zda
rzały się wypadki, że abonenci wsączali szeregowo jeden 
podlicznik z drugim (pożyczonym od sąsiada), przez co 
na liczniku świetlnym otrzymywano do zapłacenia dale
ko mniejsze zużycie.

Co do instalatorów, u nas uprawnienie wydaje Magi
strat. Stanęliśmy, jako wydział Magistratu, na tym sta
nowisku, że bez naszego zezwolenia instalator nie otrzy
muje koncesji.

Instalatorzy zaopatrywali się w materiał w kilku 
centralach, które sprowadzały materiał szmugiowany 
z Niemiec. Postawiliśmy termin, do którego materiały te 
były dopuszczone, po tym terminie materiały te me są 
dopuszczane i instalacyj takich przyjmować Elektrownia 
nie będzie. To poskutkowało, tak że w tej chwili mate
riału nie przepisowego na terenie m. Wilna nie posia
damy.

Z paniami domów żadnej propagandy do tej pory 
nie było, od niedawna dopiero z naszej prywatnej inicja
tywy żona moja, która była na kursie w Gródku, zaczę
ła to robić. Najwięcej idzie żelazek i imbryków, kuchnie 
nie idą zupełnie, dopiero po 3 odczytach, które urządziliś
my na temat oszczędnego gotowania, udało nam się 
sprzedać kilkanaście kuchenek 2-płytkowych. To wyka
zuje, że jednakże propaganda jest potrzebna i należy ją 
rozpocząć.

Inż. C z. Horain z Łazisk Górnych.

Jeżeli chodzi o instalatorów to w naszym okręgu 
(G. Śląsk) sytuacja jest podobna jak u kol. Przybyłow- 
skiego, t. zn. że poziom ich jest dosyć niski. Na Górnym 
Śląsku przemysł instalatorski był traktowany za czasów 
niemieckich jako rzemiosło i zajmował wskutek tego 
niższą kategorię w pozycji socjalnej.

Niektórzy instalatorzy odnosili się z początku nie
chętnie do propagandy, ale, dzięki zebraniom informacyj
nym obecnie ustosunkowują się przychylnie. Wielką 
trudność w akwizycji stanowi to, że instalatorzy, którzy 
chcą elektryfikować większe domy względnie gospodar
stwa domowe i przewidują wobec tego odpowiednie 
przekroje przewodów, nie są w stosunku do innych in
stalatorów konkurencyjni. Otrzymują wskutek tego czę
sto zamówienia nie ci, którzyby prawidłowo wykonali 
instalację, ale ci, którzy kosztem jakości oferują najniż
szą cenę.

Jeżeli chodzi o sprzedaż aparatów elektrycznych 
przez instalatorów, to przyznaje się im taką samą prowi
zję, jaka przysługuje naszym pracownikom, ale mimo 
tego niewielka ilość aparatów sprzedanych zostaje przez 
instalatorów.

Naszą akwizycję prowadzimy inaczej niż Śląskie Za
kłady Elektryczne. Wydajemy mniej więcej co miesiąc 
specjalne ulotki, a ostatnio wydrukowaliśmy cenniki, 
obejmujące krótki opis aparatów z ustalonymi cenami 
gotówkowymi i ratalnymi. Te cenniki rozdajemy równo
cześnie z rachunkami dołączając specjalne pocztówki. 
Każdy odbiorca otrzymawszy od montera cennik z pocz
tówką zamówieniową, może ją zaraz wypełnić i wysłać, 
nawet nieofrankowaną, gdyż płacimy porto karne. Roz

daliśmy takie pocztówki przed dwoma tygodniami, więc 
mam nadzieję, że w krótkim czasie będziemy mogli zdać 
sprawę z wyników tej akcji.

Ta forma „zamówienia” dobrze się przyjęła, gdyż 
jest ona bardzo praktyczna; każdy funkcjonariusz ma 
w kieszeni kilkanaście takich pocztówek i winien dopil
nować aby abonent nie zwlekając podpisał zamówienie, 
gdyż po pewnym czasie mógłby się rozmyślić.

Jeżeli chodzi o sprzedaż aparatów elektrycznych od
biorcom, którzy nie są naszymi bezpośrednimi konsu
mentami, to chciałbym zaznaczyć, że „Zakłady Elektro” 
zasadniczo nie stosują hurtowej sprzedaży energii, 
a o ile są jeszcze tacy odbiorcy hurtowi, to tylko z daw
nych czasów. Ponieważ mamy jednak kilka większych 
obiektów hurtowych, więc chcieliśmy i w tych spółdziel
niach oraz gminach, które zajmują się odsprzedażą ener
gii elektrycznej, podjąć odpowiednią propagandę. Staty
styka wykazała, że rozwój zbytu energii elektr. na tych 
obszarach był niewielki, tak że należało najpierw wpro
wadzić odpowiednie taryfy. W jednym mieście powiato
wym skłoniliśmy przed 2 laty Spółdzielnię do zastoso
wania taryfy blokowej, przy czym w zależności od ilości 
energii, którą ta spółdzielnia sprzedaje w 2 wzgl. 3 blo
ku udzielamy jej odpowiednich rabatów. Po rocznym 
okresie zanotowaliśmy wprawdzie zwiększenie zbytu, 
jednakże nie w takim stopniu, w jakim się tego spodzie
waliśmy. Należało więc podjąć energiczną propagandę
1 po pertraktacjach spółdzielnia zgodziła się z początku 
na inkasowanie rat za sprzedane przez nas aparaty, ale 
później odstąpiła od tego na skutek sprzeciwu jej cz on- 
ków, pochodzących z zainteresowanych sfer kupieckich. 
Tę trudność pokonaliśmy w ten sposób, że spółdzielnia 
zobowiązała się tylko udzielać nam rzeczowych i sumien
nych informacyj, czy można danemu odbiorcy udzie
lić kredytu, względnie czy można sprzedać mu aparaty 
elektryczne na raty, a inkaso odbywa się potem na na
sze ryzyko.

Chcąc zachęcić odbiorców do kupowania kuchen i in
nych większych aparatów elektrycznych wprowadziliśmy 
na pewien okres czasu specj. ulgi polegające na zalicza
niu im mniejszej ilości izb niż rzeczywista. Gdy jednak 
po pewnym czasie próbowaliśmy abonentów z powro
tem podciągnąć pod właściwą ilość izb, napotkaliśmy na 
znaczne trudności. Stanęliśmy wskutek tego przed alter
natywą odłączenia w jednej gminie pewnej ilości odbior
ców, a ponieważ było to w okresie letnim, kiedy odłą
czenie nie robi wrażenia uznaliśmy za stosowne wstrzy
mać się z tym i zaczekać do jesieni lub zimy z podciąg
nięciem tych odbiorców pod właściwą ilość izb.

Celem powyższych ulg była chęć przyjścia z pomocą 
odbiorcom, nie umiejącym się jeszcze obchodzić z apara
tami elektrycznymi, a to przez obniżenie rachunków 
w okresie początkowym.

Przyznajmy również w III-cim bloku cenę 10 gr/kWh 
odbiorcom posiadającym kuchenki 2-płytkowe, podczas 
gdy normalna stawka wynosi 15 gr/kWh.

Nie wiem, jak jest u P. Kolegów, ale do nas zwraca
ją się w różnych okresach czasu rozmaite związki i sto
warzyszenia o bezpłatne oświetlenie. Ponieważ zasadniczo 
nie dajemy darmo energii na światło, a często nie wypa
da odmówić, dostarczamy więc bezpłatnie żelazka, ku
chenki, czy też inne mniejsze grzejniki w formie daru.

Na terenie zasilania Zakładów Elektro znajdują się
2 gazownie miejskie, wobec czego chcemy rozpocząć 
kampanię w tym kierunku, ażeby wymieniać zainstalo
wane kuphenki gazowe na elektryczne za odpowiednią 
dopłatą, którą jeszcze trzeba będzie ustalić.
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Inż. W. Kasprzycki z Gdyni.

Również na terenie Gdyni stosunki w branży elek- 
troinstalatorskiej pozostawiają wiele do życzenia, a po
ziom większości instalatorów pod względem kwalifikacji 
fachowych jest bardzo niski, M. Z. E. poświęciły dość du
żo trudu, aby stan ten polepszyć, jednakże bez poważ
niejszych wyników. Uważam, że jedynie skutecznym 
środkiem byłby ten, o którym wspomniał kol. Bijasie- 
wicz, to znaczy zaostrzenie wymagań kwalifikacyjnych 
przez Izby Przemysłowo - Handlowe i Władze Admini
stracyjne przy wydawaniu koncesji. Również sprawa ode
brania koncesji instalatorowi niesumiennemu, po udo
wodnieniu mu przestępstwa, nie powinna napotykać na 
tak duże trudności, na jakie napotyka w dzisiejszym sta
nie rzeczy.

Z nienormalnego stanu w zawodzie elektroinstala
cyjnym zdają sobie dobrze sprawę również sami instala
torzy. Na terenie Gdyni czyniono w tym kierunku pró
by, które przez ścisłą współpracę poważniejszych firm in
stalacyjnych między sobą i M. Z. E. miały na celu wye
liminowanie z terenu partaczy, podpisywaczy i różnych 
pokątnych, niekonces jonowanych „instalatorów”. Próby 
te jednak mimo chwilowych sukcesów do zasadniczej 
zmiany stanu rzeczy nie doprowadziły.

Wracając do referatu kol. Bij asie wieża pragnąłbym 
dowiedzieć się bliższych szczegółów śmiertelnego wypad
ku, spowodowanego wadliwością instalacji. Interesuje 
mnie w szczególności, czy był to wypadek natury siły 
wyższej, czy też jaskrawego przekroczenia przepisów. 
W wypadku ostatnim nie byłaby bez winy i elektrownia.

Zdając sobie dobrze sprawę z trudności, z jakimi 
połączone jest wyeliminowanie niesumiennego instalato
ra, uważam, że warto tej sprawie poświęcić więcej i cza
su i trudu, aby w ogólnym interesie osiągnąć pozytywne 
wyniki.

Inż. J. Bijasiewicz.

Ten wypadek nie zdarzył się na naszym terenie, 
lecz na terenie Izby Przemysłowo - Handlowej w Sos
nowcu.

Inż. W. Kasprzycki.

Współpraca Miejskich Zakładów Elektrycznych w 
Gdyni z kupiectwem branżowym, a mam na myśli ku- 
piectwo chrześcijańskie, jest od dłuższego czasu naszą 
troską. Mimo początkowej niechęci do sklepu M. Z. E. 
kupcy na naszym terenie przyznają dziś zgodnie, że jeśli 
chodzi o propagandę grzej nictwa, to powinno ono pozo
stać w rękach elektrowni, a to zarówno ze względu na 
ogólne założenia elektrowni, jak też i ze względu na po
trzebny do propagandy i akwizycji większych obiektów 
aparat. Staraliśmy się jednak i w tej gałęzi sprzedaży 
współpracować z kupcami naszego terenu, umożliwiając 
im sprzedaż grzejników na takich samych warunkach, na 
jakich sprzedaje je sklep M. Z. E.

Staramy się również o wciągnięcie kupiectwa do 
udziału w naszej akcji propagandowej przez dostarczanie 
im odpowiedniego materiału.

Jeśli chodzi o uwagę kol. Bijasiewicza do referatu 
kol. Przybyłowskiego na temat instruktorek, to w Gdyni 
jesteśmy w szczęśliwszym położeniu i możemy dobrze 
ocenić, jakie znaczenie ma dla przedsiębiorstwa dobra 
instruktorka. Ostatnio instruktorce naszej udało się prze
prowadzenie porównania kosztów gotowania na gazie 
i elektrycznością przy współudziale instruktorki gazowni,

która była równocześnie nauczycielką szkoły zawodowej 
żeńskiej w Gdyni. Wyniki tego porównania, ujęte w for
mie tabeli i podpisane przez obie strony, potwierdzają 
we wszystkich punktach wyższość gotowania elektrycz
nością.

Interesuje mnie sprawa zniesienia Ii-go bloku, o czym 
wspominał kol. Bijasiewicz. O ile dobrze zrozumiałem 
to faworyzowani są konsumenci, posiadający kuchenki 
2-płytkowe, z pokrzywdzeniem j ednopłytkowców. Prosił
bym o bliższe wyjaśnienie i uważam, że racjonalniejsze 
byłoby opieranie się raczej na zużyciu, aniżeli na typie po
siadanego przez konsumenta grzejnika.

Inż J. Bijasiewicz.

Znieśliśmy drugi blok na okres od 1 maja do 1 paź
dziernika.

Inż. W. Kasprzycki.

Ze Związkiem Pań Domu nie zrobiliśmy, niestety, do- 
brych doświadczeń. Mimo oddania do dyspozycji Związku 
kuchni pokazowej i sali wykładowej dla tygodniowych 
zebrań, mimo specjalnych kursów i pokazów, poważniej
szych wyników nie mamy.

W sprawie techniki pokazów uważam, że należałoby 
normalne pokazy urządzać raczej na kuchniach mniej
szych, LK2 PK10. Przekonaliśmy się, że konsumenta 
przestrasza cena większej kuchni, a pokaz na takiej kuchni 
urządzony, może niepotrzebnie wzbudzić u konsumenta 
przekonanie, że taka tylko kuchnia jest odpowiednia.

Inż. T. Klamer z Warszawy.

Ja również pochodzę z terenu, który możnaby nazwać 
dzikim pod względem grzejnictwa. Przyczyna tego stanu 
stanu rzeczy była taka, że dawni gospodarze elektrowni 
mieli „swoiste” poglądy na sprawy taryfowe. Taryfa 
warszawska nie zmieniała się przez 35 lat. Ponieważ 
w tym czasie zupełnie zmieniły możliwości zastoso
wań energii elektrycznej, nic więc dziwnego, że taryfa 
z przed 35 lat nie tylko nie sprzyjała rozwojowi grzej
nictwa, lecz działała wręcz hamująco. Z tego powodu 
Warszawa jest w tyle za innymi miastami.

Niewidoma doświadczeniami będę się mógł podzielić 
z Panami, gdyż jesteśmy dopiero na początku naszej pra
cy. W czasie ostatnich 9-ciu miesięcy — gdyż tylko 
o tym czasie można mówić — zmieniliśmy taryfę, wpro
wadzając blokową: w 1-szym bloku cena wynosi 48 gr, 
w 2-gim — 23 gr, w 3-cim — 18 gr i w 4-tym— 12 gr. 
Są to ceny dość niskie, bloki również nie są wysokie.

Następnym etapem naszej pracy było umożliwienie 
zakupu sprzętu elektrycznego naszym odbiorcom, wpro
wadziliśmy sprzedaż ratalną po odpowiednio niskich ce
nach.

Ostatnim etapem było urządzenie salonu pokazowego, 
którego zadaniem jest nawiązanie jak najściślejszego kon
taktu z naszymi odbiorcami i poznanie ich potrzeb.

Mamy inne podejście do sprzedaży, niż to usłyszeliś
my od przedstawiciela Zakładów „Elektro”, mianowicie 
nie chcemy, aby odbiorca kupił jakiś aparat, a potem 
żałował tego. Na odwrót chcemy, aby w naszym salonie 
mógł się zapoznać jak najszczegółowiej z grzejnikami i ich 
działaniem jeszcze przed kupnem, aby później był dobrym 
propagatorem.

Warszawa ma specyficzny charakter i wymaga spe
cjalnych metod pracy; cały szereg posunięć, które nadają 
się w innych elektrowniach u nas zawodzą. Przede
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Wszystkim ilość naszych odbiorców zmusza nas do bardzo 
ostrożnej pracy. Dotrzeć do każdego osobiście jest rze
czą chwilowo nie do pomyślenia. Każde wydanie ulotki 
przedstawia bardzo duży wydatek. Natomiast na szeroką 
skalę stosuję akcję prasową, z której, sądzę, i inne elek
trownio korzystają.

Mamy jeszcze i innej natury trudności, więc przede 
wszystkim poważna przeszkoda — to ogromna nieufność, 
którą zachowują nasi odbiorcy pomni dawnych gospoda
rzy. Ten pewien uraz psychiczny będziemy musieli dłuż
szy czas zwalczać. Również kwestia pionów jest u nas 
Poważną przeszkodą; nie' wiem, czy na innych terenach 
jest ona tak dotkliwa, jak u nas.

W mojej pracy napotykam również na poważną 
przeszkodę ze strony gazowni, która jest również insty
tucją miejską i z którą muszę się obchodzić w rękawicz
kach.

Co się tyczy sprawy instalatorów, podzielam całko
wicie zastrzeżenia Panów.

Co się tyczy stosunków z odsprzedawcami, to, dzięki 
specjalnej organizacji sprzedaży, nie mamy z nimi bliż
szych kontaktów. Podzielam jednak pogląd kol. Bijasie- 
wicza, że bardzo ważnym momentem jest tu cena sprze
dażna ustalana przez elektrownię. Przekonałem się, że 
słuszne i celowe jest faworyzowanie sprzedaży przez udzie
lanie różnych premii, ale nie przez obniżanie ceny. Zmu
sza się bowiem w ten sposób kupiectwo, które chce za
chować swój zarobek na pewnym poziomie, do sprzeda
wania znacznie gorszego materiału, który taniej oferują 
dostawcy.

Sprawa cen, według jakich sklepy elektrowni mają 
sprzedawać, powinna być bardzo ostrożnie traktowana. 
Nie wiem, czy jest interes dla elektrowni obniżać te ceny, 
aby ułatwić abonentom kupno, zwłaszcza jeśli się ma do 
czynienia, jak to ma miejsce na terenie warszawskim, 
z dużą ilością kupców-odsprzedaw:ców, których taka po
lityka elektrowni nastraja nieprzychylnie.

Ze Związkiem Pań Domu obchodzimy się bardzo de
likatnie, nasz salon pokazowy został wykonany ściśle 
według ich wskazówek. Projektowane jest, aby Związek 
Pań Domu urządzał swoje kursy.

I n ż. K. Knaus ze Lwowa.

Nie chcę powtarzać tych uwag, które Panowie Ko
ledzy fu podnosili. Z wywodami kol. Przybyłowskiego 
zgadzam się w zupełności.

Co do współpracy z drobnym kupiectwem i instala
torami, uważam instalatora za dobrego akwizytora, tylko 
należy nim dobrze pokierować. Jeden instalator zelektry
fikował nam kompletnie kilka domów i przez niego mamy 
kontakt z architektami, z którymi bezpośredni kontakt 
natrafia na trudności. Instalator z różnych powodów jest 
korzystny dla elektrowni. Natomiast z kupiectwem spra
wa jest trudna i nie da się dobrze rozwiązać. Drobne 
kupiectwo będzie miało zawsze na oku przede wszystkim 
chwilowy zysk, a nie troskę o jakość towaru.

We Lwowie urządzamy pokazy 2 razy tygodniowo, 
często rozmaite szkoły odwiedzają nas i to się przyczynia 
do uświadomienia społeczeństwa.

Ze Związkiem Pań Domu dopiero zacząłem współpra
cować.

Kol. Przybyłowslci wspominał o akcji uświadamiania 
społeczeństwa. Apelował do Związku, aby scentralizował 
tę akcję drogą prasy, względnie aby nam przysyłał goto
we artykuły.

Wiadomość o wprowadzeniu komisji egzaminatorskich 
dla instalatorów należy powitać z radością.

Izby Handlowe są przeciwne sprzedaży w sklepach 
elektrowni i z trudnością udaje się zwalczyć odnośną 
akcję. j

Specjalną trudność mają mniejsze elektrownie komu
nalne w swojej pracy, gdyż zarządy miejskie nie doce
niają jeszcze w pełni działalności propagandowej.

Liczniki gospodarcze (odliczniki) były u nas z po
czątku stosowane, ale okazały się nie bardzo celowe. Wil
no może je stosować, ponieważ nie ma taryfy blokowej.

W lwowskiej taryfie blokowej wprowadziliśmy obec
nie 4 bloki, t. zn. że dla warników i pełnych kuchen bez 
względu na wielkość mieszkania po zużyciu 100 kWh 
w III bloku w miesiącu liczymy po 10 gr,ltWh.

Kolega Horain chce podwyższyć zmniejszoną uprzed
nio ilość izb, przestrzegam, aby nie czynił tego, bo korzyść, 
którą się uzyskało przez to zachęcenie, byłaby stracona 
przez oburzenie, jakieby to wywołało wśród abonentów. 
Trzeba skutki tego błędu konsekwentnie ponosić aż db 
końca.

I nż. M. Pasierbie wicz z Sierszy Wodnej.

Na terenie Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Kra
kowskim do końca kwietnia r. b. propagowano kuchen
kę elektryczną jedno i dwupłytkową drogą akwizycji za 
pośrednictwem pracowników elektrowni oraz reklamy, 
afiszami i ogłoszeniami w kinach.

W okresie propagandy ustalonym w czasie od 26.IV 
do 6.VI b. r. zapoczątkowaliśmy po raz pierwszy — 
obok dotychczas stosowanych sposobów — sposób roz
powszechniania gotowania na kuchni elektrycznej drogą 
pokazów i kursów. Przeprowadza je instruktorka wy
szkolona na kursie urządzonym przez Pomorską Elek
trownię Krajową „Gródek’.

Dla zobrazowania terenu pracy podam, iż Elektrow
nia nasza zasila powiaty: chrzanowski, wadowicki, bial
ski i pszczyński o łącznej powierzchni ok. 300 km'-’.
Według statystyki z 1936 r. ogólna ilość abonentów do
mowych wynosi 11002, w tym korzystających z taryfy 
blokowej — 1897. Posiadamy po za centralą w Sier
szy Wodnej osiem biur obwodowych, a to w Alwernii, 
Chełmie Wielkim, Chrzanowie, Krzeszowicach, Oświęci
miu, Trzebini, Wodnej i Zatorze.

W okresie od 26.IV do dziś urządziliśmy reprezenta
cyjny kurs gotowania w Chrzanowie, trwający dwa dni 
przy udziale 11 pań, 3 pokazy przy udziale: 25 pań
w Chrzanowie, 50 pań w Oświęcimiu, 15 pań w Chełm
ku. Kurs reprezentacyjny w Oświęcimiu zawiódł pomimo 
zaproszeń osobistych.

O mającym się odbyć kursie względnie pokazie za
wiadamiamy panie, rozsyłając przez monterów zaprosze
nia na 3 dni przed terminem rozpoczęcia pokazu. Przy
chodzi dotychczas średnio siódma część zaproszonych 
pań. Że wynik ten w przyszłości się poprawi świadczy 
fakt, iż niektóre miejscowości dopominają się o powtó
rzenie pokazów. Pokazy urządzamy w lokalach wypo
życzonych za zwrotem kosztów zużycia energii, ewentu
alnie za minimalną opłatą. Do urządzania kursów wy
starczają nasze biura obwodowe. Pokazy gotowania 
urządzamy na kuchni typu LK2 PK10 „Gródek” — 
transport kuchni i potrzebnych naczyń uskuteczniamy 
samochodem. Każdy z pokazów poprzedzam krótkim 
wykładem, obejmującym porównanie kosztów gotowa
nia na kuchniach węglowych, gazowych i elektrycznych, 
zalety i wady różnych sposobów gotowania, procesy go
towania, zasady taryfy blokowej i względy społeczne 
elektryfikacji gospodarstwa domowego.
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Po wykładzie rozpoczyna się właściwy pokaz, w 
czasie którego demonstrujemy inne grzejniki, jak ku
chenki l-o płytkowe, 2-u płytkowe, żelazka i grzałki, 
informując zebranych gości o cenach sprzedażnych i kosz
tach używania.

W czasie pokazów daje się zauważyć duże zaintere
sowanie piekarnikami i gotowaniem wieżowym. Wyra
zem zainteresowania się są dotychczasowe zamówienia 
na jedną kuchnię K:! Pkl4, jedną K„ Pkl4 i piekarniki.

Doświadczenie uczy, że pokaz trzeba przeprowadzać 
możliwie szybko, a w czasie samego pokazu zaintere
sować panie tematem ogólnej elektryfikacji gospodar
stwa domowego.

Dużą zachętą do nabywania kuchni są premie w po
staci bezpłatnych 7 kWh po zakupie kuchenki 1-płytko
wej, 15 kWh po zakupnie kuchenki 2-płytkowej. Pre
mie udzielamy tylko w okresie propagandy. Duże 
trudności mamy w propagowaniu garnków do gotowania. 
Trudności te są spotęgowane u odbiorców żydów, któ
rym przepisy religijne nie pozwalają na gotowanie 
w tym samym garnku różnych potraw. Przez urządza
nie pokazów, w czasie których demonstrujemy gotowa
nie tej samej ilości wody w różnych garnkach, przeko
nujemy odbiorców o oszczędności gotowania w garn
kach specjalnych, a zatem możności ich zamortyzowania 
się. Ze względu na początkowe trudności prowadzimy 
sprzedaż kuchenek z garnkami i bez. Przy sposobności 
powiem, że spotkałem się ze słusznym zarzutem, a mia
nowicie garnki te posiadają ostry brzeg, który powodu
je rozlewanie się p ynu przy przelewaniu go do innego 
naczynia.

Próby nawiązania współpracy z instalatorami mamy 
w projekcie. Zapoczątkujemy również odwiedziny naszej 
instruktorki u tych odbiorców, którzy nabyli kuchnie 
kompletne i 2-płytkowe.

Dla zobrazowania wyników pracy na terenie na
szej elektrowni podam ilości kuchenek sprzedanych 
w latach 1936 i 1937.

Rok 1 9 3 G
szt. kW

Styczeń......................... 17 13,450
Luty................................. 18 27,120
Marzec......................... 15 13,200
Kwiecień.................... 18 16,400
Maj................................. 38 33,250
Czerwiec.................... 28 25,600
Lipiec ............................. 101 96,400
Sierpień......................... 84 84,850
Wrzesień.................... 28 28,000
Październik................. 35 35,400
Listopad......................... 18 20,800
Grudzień..................... 32 26,600

Razem 430 421,070

Rok 1 9 3 7
szt. kW

Styczeń ......................... 15 15,000
Luty............................. 29 26,950
Marzec......................... 45 46,250
Kwiecień................. 41 44,400
Maj ................................. 141 139,800

Z zestawienia tego widać wpływ specjalnego nasi
lenia propagandy kuchenki w r. 1936 w lipcu i sierp
niu, w r. 1937 w maju, przy czym kuchenki sprzedano 
głównie nowym odbiorcom blokowym, gdyż nasycenie 
kuchenkami u odbiorców blokowych starych dochodzi 
dó 80%.

I nź. K. Kopecki z Torunia.

1) Tu nie chodzi tylko o to, że fuszerującym insta
latorom nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale miałem 
nawet taki wypadek, że instalator, pracujący pod cudzą 
firmą nie tylko fuszerował, ale uczył odbiorców kraść 
prąd, z tego powodu był karany. Gdy on zdał egzamin, 
sprzeciwialiśmy się nadaniu mu koncesji, udowadniając, 
że on nigdy nie pracował u tego instalatora, od którego 
ma świadectwa, ale starostwo nie znalazło powodu, dla 
któregoby nie można mu nadać koncesji i myśmy zo
stali na lodzie z naszym sprzeciwem.

2) W związku z wykonywaniem większych insta
lacji na wybrzeżu wydaliśmy okólnik pouczający, jak in
stalacje mają być wykonywane, ponieważ stan tych ro
bót był zupełnie niewystarczający. Te druki mam ze 
sobą i mogę je Kolegom przedstawić. Chciałem prosić 
przy tej sposobności Panów, aby przywozili swoje ma
teriały (ulotki, druki) na nasze zjazdy, uważam, że 
znajdzie się w nich jakaś myśl, która może być użytecz
na dla innej elektrowni.

3) Poruszana tu była kwestia premiowania nowych 
urządzeń. W jednym wypadku również postąpiliśmy 
podobnie, mianowicie w jednym miasteczku jest gazow
nia chyląca się ku upadkowi, którą burmistrz jedynie 
swoimi wpływami utrzymuje i ludzie od niego zależni 
czy chcą, czy nie chcą, muszą mieć gazowe oświetlenie. 
Rozesłaliśmy indywidualne listy do wszystkich miesz
kańców nie posiadających jeszcze elektryczności, a nie 
tylko do odbiorców gazowni, z zawiadomieniem, że je
żeli w ciągu miesięcy letnich zgłoszą się o przyłączenie 
otrzymają częściowo prąd za darmo, a jeżeli zgłoszą się
0 taryfę 2-członową, zwolnieni będą od opłaty stałej na 
pewien okres miesięcy i samą instalację wykona się na 
większą ilość rat. Wynikami tej akcji w przyszłości po
dzielę się z panami.

4) Podzielam zdanie mego przedmówcy co do „sztu
cznego” zmniejszenia ilości izb, jest to rzecz ryzykow
na, konieczne jest to jednak przy ilości izb 6 — 7. Je
żeli trudno sobie z tym poradzić, to nie widzę innej ra
dy, jak dać oddzielny licznik na gotowanie, ale to jest 
oczywiście półśrodek.

5) Podliczniki z utrudnionym rozruchem mieliśmy 
w okresie przejściowym, przypuszczam, że tak będzie
1 w Wilnie. Dla kuchen stosowałbym raczej zwyczajne 
podliczniki stałe albo osobne liczniki dlatego, że z licz
nikiem z utrudnionym rozruchem trudno jest potem coś 
zrobić.

6) Była tu mowa o pomocy dla różnych towa
rzystw. My jej udzielamy czasem w takiej formie, że, 
gdy się odbywają np. zawody bractwa kurkowego, my 
dajemy czy to żelazko, czy kuchenkę jako nagrodę i lu
dzie współzawodniczą ze sobą o taką rzecz „elektryczną”. 
Według mnie jest to dobra forma propagandy.

7) Mam pewne obawy co do uwagi kol. Klarnera, 
że elektrownia nie powinna sprzedawać po cenach dum
pingowych, aby nie zmuszać postronnych kupców do 
sprzedawania tandety. Część kupców będzie nadal sprze
dawać tandetę, mimo podwyższenia cen przez elektrow
nię, ale oczywiście powinno się umożliwić reszcie kup
ców sprzedawanie pewnych aparatów po tej cenie, co 
elektrownia. Większe aparaty, jak kuchnie i warniki, mu
szą być zawsze sprzedawane przez elektrownię, gdyż ża
den kupiec nie da odpowiedniego service’u. Można nato
miast z funduszów elektrowni dawać prowizje tym insta
latorom, którzy wykonują odpowiednią instalację i skie
rują klienta o nabycie kuchni it. p. w elektrowni.
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8. Kolega Klamer zapowiedział stosowanie osob
nych liczników na warniki. Czy nie lepiej jednak dawać 
wspólny licznik na całe mieszkanie, a kilowatogodziny na 
warnik wydzielać w formie osobnego bloku lub przez 
stosowanie taryfy dwuczasowej?

9) A teraz kilka uwag o naszych doświadczeniach. 
Mamy w „Gródku” przeważnie hurt a mało odbiorców 
detalicznych, więc doświadczenia moje są skromne, jed
nak uderzyło mnie to, gdy otrzymałem sprawozdania 
z różnych oddziałów względnie naszych biur, jak uwydat
nia się w wynikach propagandy osobowość kierowni
ka. Potwierdza się zasada, o której mówi Taylor, że orga
nizacja polega w pierwszym rzędzie na doborze czło
wieka, a dopiero w drugim na metodzie i systemie. Mu
simy dążyć do tego, żeby znaleźć odpowiednich ludzi. 
Dla przykładu powiem o małym miasteczku Pucku
0 ok. 5.000 mieszkańców, przeważnie niezamożnych. 
Gdyśmy w r. 1933 przejęli elektrownię z rąk miejskich
1 gdy zobaczyłem statystykę zużycia energii, wydawało 
mi się, że tam propaganda nie pójdzie, nawet gdyby ją 
traktować jako doświadczenie. Tymczasem okazało się, 
że dzięki osobistej pracy państwa dyr. Hoffmanów, 
a później pracy personelu, który udało się dobrać, mamy 
12% gospodarstw gotujących elektrycznie, w tym kom
pletne gotowanie 5% zaś 7% dorywcze. Jest to wynik 
rzadko spotykany w Polsce. Tam, gdzie zastaliśmy swe
go czasu 21% żelazek, w ciągu 3 lat nasycenie żelazkami 
podwyższyło się do 60%, i 83% mieszkań jest zelektryfi
kowanych. Zużycie energii przez jedno gospodarstwo 
wzrosło średnio o 20%. Nie są to wyniki takie jak 
w Gdyni lub gdzieindziej (Gdynia i inni też swe wyniki 
zawdzięczają ludziom, a nie tylko korzystnemu tereno
wi), ale w Pucku wydawało się, że tam nic nie da się 
zrobić. Otóż nie da się zrobić nic tylko wtedy, jeżeli 
tych rzeczy nie rozumieją władze nadzorcze elektrowni, 
dyrekcja, a wreszcie personel wykonawczy. Mówię to 
dlatego, że mamy inne biura, które takimi samymi środ
kami dysponują i tam tych wyników nie dało się osiąg
nąć, dlatego że dotychczas nie było tych wykonawców, 
którzyby w tym kierunku działali. Rzeczywiście musimy 
bardzo dbać o wyszkolenie personelu i to zarówno per
sonelu propagandowego i biurowego, jak i instalator- 
skiego.

Co do ogólnej organizacji naszej pracy propagan
dowej, mogę powiedzieć, że powiaty mamy podzielone 
na mniejsze okręgi, w których jest małe biuro z kie
rownikiem i monterem. Zawsze przy tym biurze jest 
kuchenka pokazowa i skład wszystkich aparatów. Od 
czasu do czasu urządza się objazdy i nasze instruktorki 
objeżdżają i odwiedzają panie. Ludność gotująca, to 
Przeważnie warstwy średnie: podoficerowie, drobni kup
cy, rzemieślnicy i t. p. Zapraszamy panie imiennie na 
Pokazy i upewniamy się, czy przyjdą, gdyż zaproszenie 
bezimienne okazało się bezcelowe.

P. J. Piekarski z Krakowa.

Krakowska Elektrownia wprowadziła taryfę bloko-
od dnia 1 kwietnia 1937 r. Ma ona trzy bloki, cena 

najniższa w III bloku wynosi 12 gr. Pewne trudności 
w stosowaniu taryfy blokowej mamy w wypadkach, gdy 
główny lokator podnajmuje mieszkanie sublokatorom 
i dotychczas rozliczał się z nimi prywanie przy pomocy 
subliczników, które wykazywały zużycie energii elek
trycznej przez poszczególnych sublokatorów. Elektrownia 
Pobierała należność za prąd od głównego lokatora, pobie
lając od sublokatorów jedynie zł. 1 za licznik. Obecnie,

po wprowadzeniu taryfy blokowej, komplikuje się bardzo 
rozliczenie między lokatorem głównym i sublokatorem.

Dla takich mieszkań stosujemy normalnie taryfę 
blokową, nie interesując się tym, jak następuje rozlicze
nie między stronami.

Zapytuję, jak Panowie postępują w tych wypadkach 
i czy pomagają swym odbiorcom w rozliczeniach?

Następnie chciałem poruszyć sprawę taryfy dla war
ników. U nas cena energii elektrycznej dla warników 
w łączności z taryfą blokową wynosi 12 gr. Jeżeli za
instalowany jest oddzielny licznik, stosuje się taryfę 
10 gr. Pomimo tego spotykamy się z trudnościami, gdyż 
taryfa ta jest za wysoka. W jednym wypadku, zasto
sowaliśmy ryczałty przy ograniczeniu poboru tylko do 
godzin nocnych, biorąc pod uwagę 20 opróżnień warnika 
w miesiącu. Ponieważ uważam, że to rozwiązanie nie 
jest idealne, chciałem zapytać Panów, jakie widzą roz
wiązanie tej sprawy?

P. J. Pawlik z Krakowa.

Elektrownia miejska w Krakowie posiada sklep 
urządzony w tym samym lokalu, w którym znajduje się 
inkaso należności za prąd. Z naszych obserwacji, które 
zresztą potwierdzili również moi przedmówcy widzimy, 
że umieszczenie sprzedaży razem z inkasem ma swoje 
dobre strony. Dużo odbiorców z okazji bytności w skle
pie informuje się i zakupuje grzejniki. W sąsiedztwie 
sklepu, w tym samym domu, uruchomimy w jesieni stałą 
wystawę elektryczną oraz lokal pokazowy.

Ze środków stojących do dyspozycji dla propagan
dy grzejnictwa elektrycznego, na pierwszym miejscu na
leży postawić dobrze zorganizowaną akwizycję.

Akwizycję na naszym terenie, którą obecnie orga
nizujemy, dzielimy na dwie części: a) część propagan
dową i b) zawarcie transakcji kupna i sprzedaży. Sama 
propaganda, która zasadniczo nie jest związana z żadnymi 
formalnościami, może być prowadzona: przez osoby spe
cjalnie do tego celu zaangażowane przez elektrownie, 
ewent. przez osoby pracujące w dziale elektrotechniki i z 
tej okazji stykające się z odbiorcami, np. instalatorzy. 
Osoby te powinny za swą pracę otrzymać wynagrodzenie 
z Elektrowni w tym wypadku, jeżeli tranzakcja kupna— 
sprzedaży zostanie zawarta przez Elektrownię. Tran
sakcję kupna — sprzedaży zawiera wyłącznie sklep Elek
trowni. Wyjaśnię to na przykładzie:

W czasie kampanii żelazka elektrycznego propagan
dziści odwiedzający krawców, demonstrują żelazko elek
tryczne, przedstawiają kalkulację prasowania i inne za
lety i nakłaniają do kupna oraz zostawiają wypełniony 
druk w rodzaju zapotrzebowania na grzejnik, na pod
stawie którego zgłaszający się do sklepu otrzymuje, na
wet po upływie okresu propagandowego, ulgi w tym 
okresie stosowane. Druk ten wypisuje się w 3 egz. 
Pierwszy egzemplarz otrzymuje odbiorca, drugi egzem
plarz otrzymuje sklep i na podstawie tego może kontro
lować pracę propagandzisty oraz zasięgać opinii co do 
wypłacalności odbiorcy. Trzeci egzemplarz zatrzymuje 
akwizytor w celu skontrolowania wypłat prowizji. Ten 
sposób akwizycji okazał się dotychczas b. dobry. Odbior
cy przychodzą do sklepu dla kupna grzejników wiedząc, 
że trudno przyjść do odbiorcy np. ze wszystkimi żelaz
kami, ceniąc sobie bardzo informacje co do opłacalności 
stosowania grzejników. Tylko w niewielu wypadkach 
sklep przesyła grzejniki odbiorcy który w domu podpi
suje umowę i wpłaca zaliczkę pracownikowi Elektrowni.

Dobrze urządzone okna wystawowe odgrywają w 
propagandzie b. ważną rolę. Urządzenie okna wysta-
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wowego jest rzeczą trudną, gdyż całość musi posiadać 
pewną treść i przyciągać przechodniów albo b. staranną 
oprawą dekoracyjną, albo jakimś urządzeniem znajdu
jącym się w ruchu, które intryguje przechodniów i za
trzymuje ich dłużej przy wystawie. Dlatego proponuję, 
ażeby Związek Elektrowni mógł zbierać fotografie i po
mysły urządzania okien wystawowych w celu wzajem
nej wymiany między elektrowniami.

Afisze i ulotki propagandowe dają słabe rezultaty 
i służą raczej do informowania szerokiego ogółu.

Dla gmin podmiejskich gdzie trudno odbiorcom po
kazać grzejniki, gdyż ludzie ci rzadko przyjeżdżają do 
miasta, uważałbym za wskazane ustawienie kiosku rekla
mowego okresowo w różnych gminach. W tej sprawie 
zapytuję czy któraś z Elektrowni robiła coś podobnego 
i z jakim rezultatem?

Sprawa współpracy Elektrowni z instalatorami na 
terenie Krakowa jest podobna do sytuacji na terenie 
innych elektrowni. Jaśniejszym punktem jest fakt, że 
jakość instalacji elektrycznych jest na ogół zadawalająca. 
Przypisać to należy surowej kontroli przy odbiorze in
stalacji.

Normalne żelazko 3 kg o mocy 400—450 W nie na
daje; się dp (trwałego prasowania wilgotnej bielizny. 
Podnoszą to specjalnie pralnie. Równocześnie pragnął
bym podzielić xsię z Panami spostrzeżeniem, że żelazko 
z automatyczną regulacją temperatury o mocy 600 W, 
wypuszczone na rynek przez jedną z firm krajowych, 
pomimo swej wysokiej ceny, zostało przyjęte na naszym 
terenie b. życzliwie. Wskazanym byłoby zatem wypu
szczenie na rynek żelazka o wadze 3 — 4 kg i mocy 
około 600 W z ewent. regulacją temperatury. Praso
wanie w rzemiośle wymaga odpowiedniego prowadzenia 
sznura doprowadzającego prąd do żelazka, którego też 
nie produkuje żadna z firm. Informacje te podaję do 
wiadomości firm produkujących żelazka elektryczne.

Na podstawie dotychczasowych wyników propagan
dy żelazek elektrycznych wśród krawców, elektryczność 
doskonale konkuruje z węglem przy cenie 15 gr/kWh 
i tylko w nielicznych wypadkach, gdzie prasuje się stale 
mokre materiały, zagrzewanie żelazek krawieckich przy 
pomocy rotacyjnych pieców koksowych kalkuluje się 
taniej.

Inż. J. Pląskowski z Warszawy.

Chciałem, prosić kol. Bijasiewicza, aby dokładnie 
nas poinformował, jak wybiera materiał ludzki, jakie są 
metody pracy i jaki system wynagrodzenia?

Co do kwestii instruktorek, którą poruszył również 
kol. Bijasiewicz, uważam, że ich poziom raczej się pod
niósł, ale elektrownie dotychczas nie rozumieją, że w ich 
interesie leży wybór odpowiedniego materiału, t. zn. pań 
o przygotowaniu fachowym, przede wszystkim ze skoń
czoną szkołą gospodarczą. W Warszawie jest taka szkoła 
gospodarcza, urządziliśmy dla absolwentek kursy, mó
wiliśmy o taryfach, dawaliśmy pokazy dobrego goto
wania i t. d.

Jeżeli chodzi o instalatorów, to mamy te same trud
ności, co i Panowie.

Gdy napotkamy jakieś przestępstwo ze strony insta
latorów, stosujemy sankcje tego rodzaju, jak: podajemy 
to do wiadomości Urzędu Wojewódzkiego, Inspekcji 
Elektrycznej, jak również wszystkim instalatorom. To 
jest dobre, gdyż instalatorzy, widząc, że elektrownia wy
ciąga jakieś konsekwencje, liczą się z tym i starają się 
przykładać do pracy.

Jestem zdania, że umiesczczanie oobk siebie salonu 
pokazowego i kasy daje dobre rezultaty; 30% obrotu na
szej sprzedaży idzie przez salon.

Elektrownia nasza prowadzi akcję jeszcze na innym 
odcinku, mianowicie mamy około 8 gmin miejskich, któ
rym sprzedajemy prąd hurtowo. Ponieważ zużycie w 
tych gminach szło bardzo opornie, więc rozpoczęliśmy 
taką akcję: urządzamy raz na rok cykl odczytów, na 
których są poruszane rozmaite kwestie. Z przyjemno
ścią mogę stwierdzić, że dało to pewien rezultat. Oprócz 
tego systemu propagandy zmieniliśmy dość przestarzałe 
taryfy na nowoczesne, które dają wybitne korzyści elek
tryfikacyjne odbiorcom i nie utrudniają im sytuacji w ra
zie zwiększenia obciążenia. Te zmienione taryfy daje
my w wypadku, gdy odbiorca hurtowy da zobowiązanie 
na prowadzenie nowoczesną metodą elektryfikacji. Do
szliśmy do takich rezultatów, że niektórzy odbiorcy po
większyli swoją konsumcję o 100% dzięki przyłączeniu 
młynów, które wymagają bardzo niskich taryf. Na swo
ich terenach ci hurtowi odbiorcy wprowadzili taryfy blo
kowe, prowadzą propagandę, tak że i tu osiągnęliśmy 
dość zachęcające rezultaty.

Inż. Z. Tabaczyński z Borysławia.

Reprezentuję elektrownię borysławskiego zagłębia 
naft. na którym to terenie grzejnictwo elektr. ma bardzo 
ciężkie warunki rozwoju, gdyż posiada tak poważnego 
konkurenta, jakim jest gaz ziemny. Cena gazu ziemnego, 
o wartości kalorycznej po odgazolinowaniu około 
10000 kał., wynosi 5 gr za 1 m3 dla celów gospodarstwa 
domowego. Warunki dla prowadzenia propagandy 
grzejników elektrycznych o większej mocy są więc trud
ne. Jeżeli chodzi o grzejniki mniejszej mocy, to pod 
tym względem zrobiliśmy na ogół bardzo wiele, bo 
w ciągu 3 lat na 3500 abonentów udało nam się sprzedać 
1900 szt. żelazek i około 600 szt. kuchenek elektr. 
1-płytkowych.

Comiesięczne odczyty liczników, które robimy przez 
grupę elektromonterów w ciągu 2 — 3 dni, wykorzystu
jemy dla propagandy przez ulotki, względnie dostarcza
nie naszym odbiorcom czasopisma „Elektryczność w do
mu”. Ta akcja na naszym terenie daje dobre wyniki.

Odnośnie do poruszonej sprawy instalatorów, to 
współpraca z nimi nastręcza nam, podobnie jak i innym 
elektrowniom, wiele trudności, gdyż przy wykonywaniu 
instalacji nie przestrzegają przepisów tak co do stoso
wanych materiałów, jak też sposobu wykonywania in
stalacji elektrycznych. Zmusiło nas to do bardzo rygo
rystycznego odnoszenia się do instalatorów, którzy przed 
rozpoczęciem instalacji muszą ją zgłosić w elektrowni 
przedkładając plan instalacji a w ciągu jej wykonywa
nia, jak też przed ostatecznym przyłączeniem do sieci 
jest ona szczegółowo kontrolowana. Sprawa instalatorów, 
jak wynika z toku dyskusji, stanowi poważną bolączkę, 
której uregulowanie nawet drogą ustawową nie wiele 
sprawę poprawi. Zdaniem moim, jest to raczej zagad
nienie wychowawcze, a więc wdzięczna praca szczegól
nie dla większych elektrowni. Dobrych instalatorów, 
z którymi elektrownie mogłyby bez trudności współpra
cować, powinny one same sobie wychować, gdyż mają 
możność doboru odpowiedniego materiału na instalato
rów. Należałoby przy tej sposobności zwrócić uwagę 
na to, ażeby ci ludzie, których się wybiera, mieli również 
przygotowanie handlowe, gdyż instalator powinien być 
również dobrym kupcem, a ten ostatni moment ze 
względu na obecne prądy nurtujące w społeczeństwie
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polskim do tworzenia polskiego stanu kupieckiego posia
da szczególną wagę.

Propagandę przez „Związek Pań Domu”, uważam za 
mało celową, na podstawie zrobionych dotychczas do
świadczeń. „Związek Pań Domu” należy tylko wtedy 
użyć dla celów propagandy, o ile w zespole członkiń 
znajdzie się bodaj jedna poważna i odpowiednio przy
gotowana osoba, która propagandę gotowania elektrycz
nego potrafiłaby należycie poprowadzić.

Inż. S. Gołębiowski z Warszawy.

Kolega Bijasiewicz przypisuje głównie sposobowi 
wydawania koncesji wszystko zło, jakie obserwujemy 
w dziedzinie współpracy z instalatorami. Żaden sposób 
wydawania koncesji nie uratuje nas od nieuczciwości 
ludzkiej i od skutków ostrej konkurencji.

Przypomnijmy sobie zasady prawne wydawania kon
cesji. Aby móc otrzymać koncesję trzeba się wykazać 
pewnym minimum wykształcenia i pewnym okresem 
praktyki. Otóż dowodem wykształcenia może być albo 
świadectwo pewnej szkoły albo zastępczo świadectwo 
wykształcenia w drodze terminowania u koncesjonowane
go instalatora. Okazuje się, że często petenci przedsta
wiają świadectwa nieprawdziwe.

Czy można się przeciwko temu ustrzec? Można, ale 
należałoby sprawdzać rzetelność świadectw, albo wydać 
jakieś uzupełnienie do prawa, że prawdziwość świa
dectw może kwestionować bądź Związek Instalatorów, 
bądź elektrownia.

Jest jeszcze druga droga otrzymywania koncesji, 
mianowicie w drodze dyspensy: jeżeli ktoś nie przedsta
wi dostatecznej ilości świadectw, może złożyć podanie do 
Izby Przemysłowo-Handlowej, która po rozpatrzeniu spra
wy ma prawo skierować wniosek o zastosowanie dyspen
sy do odpowiedniej władzy administracyjnej. W prakty
ce się okazuje, że daleko trudniej dostać koncesję w dro
dze dyspensy, niż przez starostwo.

Izby Przemysłowo-Handlowe na zasadzie projek
tów opracowanych przez SEP, na zasadzie tego, co po
szczególni radcowie izb i Komitety Doradcze w tych 
izbach proponują, starają się u władz państwowych wy
jednać, żeby każde podanie, nawet takie, które władna 
jest załatwić władza administracyjna, było kierowane do 
izby dla wydania opinii, ponieważ w izbach mogą zasiadać 
eksperci, którzy rzuciwszy okiem na świadectwo zorien
tują się, czy ono jest wiarogodne. Sam znam kilka naz
wisk instalatorów, których świadectwa są w podejrze
niu, że nie są wiarogodne. Jest to jednak rzecz trud
na do przeprowadzenia. Są starostwa a nawet woje
wództwa, które dobrowolnie przekazują podania do zba
dania Izbie, jednak jako ogólna zasada nie mogło to być 
przeprowadzone.

Z dziedziny przepisów reglamentacyjnych byłoby 
ważną rzeczą dać prawo stawiania wniosków o cofnięcie 
koncesji za stwierdzone partactwo. Chcieliśmy załatwić 
to w ten sposób, żeby wystarczył wniosek bądź elektrow
ni pewnej wielkości, bądź Związku Instalatorów, bądź 
Izby Rzemieślniczej na wszczęcie śledztwa przez urząd. 
Jeżeli to przeprowadzimy, to będę uważał, że w dziedzi
nie reglamentacji zrobiliśmy maximum tego, co się dało 
zrobić.

Słyszałem tu zdanie, że na terenie Śląska instalatorzy 
byli zawsze rzemieślnikami i że dlatego poziom ich jest 
niski. Jabym się z tym nie mógł zgodzić. Wykonywanie 
instalacji w mieszkaniu nie jest taką mądrością i zupełnie 
wystarczą kwalifikacje rzemieślnicze. Mam wrażenie, 
że najsłuszniejszą drogą, którą powinniśmy obrać, jest

ta, po której poszła Elektrownia Okręgowa w Zagł. Dąb
rowskim i po której idą już od szeregu lat Niemcy, to 
jest tworzenie komórek jednoczących koło elektrowni 
kilku czy kilkunastu instalatorów-sprzedawców, zasługu
jących na zaufanie, których się popiera i podciąga. Przez 
podciągnięcie części instalatorów, podciągnie się i resz
tę, ale ten program będzie kosztował elektrownie sporo 
pracy i pieniędzy. Na to właśnie chciałem Panom zwró
cić uwagę.

Program, który przytoczył kol. Bijasiewicz, obejmo
wał wykłady dla instalatorów, zorganizowanie dla nich 
spółdzielni zakupu materiałów instalacyjnych, jak rów
nież świetlicy. To wszystko bez porządnej pracy ze 
strony elektrowni samo nie pójdzie.

Mam wrażenie, że można będzie zapisać, jako wynik 
dyskusji naszej, że elektrownie powinny na swoich tere
nach zapoczątkować organizację takich komórek dla 
współpracy z instalatorami, mniej więcej według zasad, 
które naszkicował kol. Bijasiewicz.

Z tego, co Panowie w dyskusji powiedzieli, wydaje 
się, że wszelka współpraca z kupiectwem jest z góry 
przegrana, gdyż panuje opinia, że mali kupcy starają się 
wkręcić klientowi tandetę i obsłużyć go byle jak. Przy
łączam się do zdania kol. Klarnera, który powiedział, że 
nigdy elektrownia nie zaspokoi potrzeb wszystkich klien
tów, nawet rozporządzając kilkoma własnymi sklepami, 
że zawsze pewna część odbiorców będzie obsługiwana 
przez kupiectwo prywatne i że wreszcie, o ile sprzeda
wanie wielkich grzejników jest rzeczą trudną, to sprze
dawanie żelazek i imbryków nie przekracza możliwości 
i umiejętności drobnego kupiectwa. Jeżeli oni nie umieją 
tego robić, to trzeba znaleźć kilku odsprzedawców, któ
rych nauczymy tego robić. Ta droga, jakkolwiek dłuższa, 
jest na dalszą metę pewniejsza i skuteczniejsza, niż woj
na ze wszystkim kupcami lub całkowite ignorowanie ich. 
P. Bijasiewicz zaproponował jako wyjście, aby tworzyć 
pewnego rodzaju filie sklepu elektrowni pod cudzą firmą. 
Ale to nie jest współpraca z kupiectwem. Pod słowem ku
piectwo rozumiemy kupców samodzielnych i jeżeli tych 
kupców samodzielnych podtrzymamy, będą nam w pro
pagandzie pomagać. Uważam, że nasza przyszłość po
winna iść w kierunku wychowywania sobie pomocników, 
którzy nas nic nie będą kosztowali. Kilka lat nama
wiałem, aby elektrownie otwierały własne sklepy, żeby 
nie czekały, aż to zacznie robić kupiectwo ,dlatego teraz 
głoszę zasadę, żeby elektrownie zaczęły wychowywać so
bie pomocników spośród samodzielnych kupców.

Mówili tu Panowie, że propagandę mogą robić wszy
scy — możliwie jak najwięcej osób. Według mnie pro
pagandę mogą robić tylko ci, którzy są specjalnie prze
szkoleni i umieją to robić. Inna rzecz, że propagandę 
pośrednią powinno robić jak najwięcej ludzi. Ale pracy, 
polegającej na przedstawieniu elektrycznego towaru, je
go zalet i doprowadzeniu do transakcji kupna-sprzeda
ży, byle kto nie zdoła poprowadzić. Zasadniczo prze
strzegam, aby za dużo ludzi nie kręciło się przy tej 
robocie.

Inż. J. Bijasiewicz.

Wynikło tu nieporozumienie, kol. Gołębiowski źle 
zrozumiał nasze posunięcie w stosunku do kogoś, kogo 
nazwał naszym ajentem. Dziś stoimy na stanowisku, że 
musimy sobie kupca wychować.

Więc wziąłem człowieka z wykształceniem handlo
wym, za którego ręczy obywatel znany naszej dyrekcji 
i dajemy mu towar, ale to nie jest ajent. Sprzedaje on
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tylko nasz towar; nam chodzi o to, żeby sprzedawał do
bre grzejniki i tylko te, które mu polecamy do sprze
daży.

P. J. Janas z Katowic.

Pracuję od 13 lat w akwizycji, z tego 9 lat zajmuję 
się wyłącznie sprzedażą aparatów elektrycznych, znam 
przeto tę pracę i wszystkie bolączki odbiorcy i chcę się 
z Panami podzielić moim doświadczeniem.

Niektórzy Panowie twierdzą, że ogólna reklama jest 
dobrym środkiem propagandy, okazuje się jednak, że tak 
nie jest. Firma Philips, która przez szereg lat prowa
dziła wyłącznie reklamę ogólną zorganizowaną na wielką 
skalę, obecnie przeszła na akwizycję indywidualną, 
przeszkolenie sobie akwizytorów i z nimi pracuje

Niektóre elektrownie wypuszczają akwizytorów zu
pełnie niewyszkolonych, którzy przed zaangażowaniem 
ich przez elektrownie sprzedawali inny towar, nie mający 
nic wspólnego z aparatami elektrycznymi. Takie postę
powanie jest zupełnie błędne; akwizytor musi przejść 
przeszkolenie, winien dokładnie poznać taryfy, rodzaje 
i budowę grzejników, by mógł dać kupującemu wyczer
pujące odpowiedzi, gdy o to zostanie zapytany. Prze
szkolenie akwizytorów powinno iść w tym kierunku, by 
akwizytor sprzedawał nie tylko dla prowizji, lecz aby 
dbał, by aparaty rzeczywiście były używane. Bardzo 
Wskazane jest, by akwizytor mógł usuwać drobne uszko-

dzenia, np. naprawa sznurów grzejników, wymiana bez
pieczników; takie drobne uszkodzenia powodują bardzo 
często stałe nieużywanie aparatów, gdyż klient nie zna
jąc aparatów, twierdzi, iż są zepsute i nie używa ich.

I n ż. R. Czernik z Warszawy.

Wśród propagandzistów utarło się przekonanie, że 
reklama prowadzona przy pomocy prasy jest niecelowa 
i nieskuteczna. Uważam, że zapatrywania tego nie na
leży uogólniać. Reklama prasowa w ośrodkach, w któ
rych nie ma miejscowych dzienników, jest według mego 
zdania, istotnie niecelowa, w miastach jednakże, posia
dających własne dzienniki, reklama taka daje pomyślne 
rezultaty. Przytoczę tu jako przykład Warszawę. Elek
trownia Warszawska propagowała taryfę blokową niemal 
wyłącznie za pośrednictwem prasy. W wyniku tej pro
pagandy w okresie niespełna półrocznym około 30% od
biorców przeszło na taryfę blokową. Z końcem kwietnia 
tego roku utworzyła Elektrownia Salon Pokazowy, któ
ry propaguje również wyłącznie przy pomocy prasy. 
W pierwszych dniach po otwarciu Salonu frekwencja 
dzienna dochodziła do 3.500 osób. Po każdym nowym 
ogłoszeniu w prasie daje się zauważyć silny wzrost ilości 
odwiedzających.

Uważam, że wyniki te są zadowalające. Jedyne za
strzeżenie, jakie mogę podnieść przeciw prasie, jest to, 
że reklama prasowa jest stosunkowo bardzo droga.

Współpraca z architektami
Inż. Cz. ŹAKIEW1CZ, EOW, Warszawa

Racjonalnie zaprojektowane, całkowicie zelek
tryfikowane nowoczesne mieszkanie znacznie się 
różni od mieszkań doby ubiegłej. W mieszkaniu ta
kim zamiast dawnej kuchni węglowej lub gazowej 
widzimy kuchenkę elektryczną, lodówkę elektrycz
ną, warniki elektryczne do przygotowywania wo
dy gorącej do potrzeb kuchennych i kąpieli, od
kurzacz, froterki i inne drobne aparaty i grzej
niki elektryczne.

Elektryczność znalazła również zastosowanie w 
suszarniach bielizny, pralkach, maszynach do pra
sowania itp. Są to prawie wszystko zastosowania 
elektryczności w gospodarstwie domowym, o któ
rych w warunkach polskich możemy już realnie 
mówić, uwzględniając posiadany sprzęt, jego cenę 
oraz odpowiednie taryfy stosowane przez elektrow
nie. Z ogólnego programu elektryfikacji należy, 
niestety, jeszcze obecnie wyeliminować elektrycz
ne ogrzewanie pomieszczeń. W naszych warunkach 
klimatycznych elektrownie na ogół nie są w stanie 
sprzedawać energii elektrycznej po cenach, umożli
wiających gospodarczo uzasadnione ogrzewanie po
mieszczeń. Dlatego też sprawa elektrycznego ogrze
wania winna być traktowana bardzo ostrożnie i 
prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat nie bę

dziemy jeszcze posiadali mieszkań prywatnych 
ogrzewanych elektrycznością.

Zakres wysiłku propagandowego elektrowni wi
nien więc pójść w kierunku całkowitej elektryfi
kacji gospodarstwa domowego, racjonalnego oświe
tlenia wnętrz oraz wyzyskania efektów dekoracyj
nych i architektonicznych odpowiednio zaprojek
towanego oświetlenia elektrycznego.

Kwestia elektryfikacji mieszkań powinna być 
rozważana w ogólnych zarysach i postanawiana z 
góry przy zamawianiu projektu u architekta, przed 
przystąpieniem do budowy. Jest to jedynie racjo
nalne podjeście do sprawy, gdyż pozwala architek
towi już przy projektowaniu domu i rozplanowaniu 
mieszkań uwzględnić należycie wszystkie zalety 
aparatów elektrycznych, liczyć się z ich wymiara
mi i zastosowaniem.

Pomieszczenia kuchenne z kuchnią elektryczną 
mogą posiadać wymiary mniejsze niż przy kuchni 
węglowej, bez obawy, aby osoba pracująca w kuch
ni była przy tym poszkodowana. Możność zaoszczę
dzenia na kubaturze pomieszczeń kuchennych 
przyczynia się znacznie do podniesienia rentowno
ści budowli. Dla przykładu przytoczę, że w Pradze 
czeskiej przeprojektowanie budynku w związku z
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postanowioną elektryfikacją kuchen i łazienek po
zwoliło zamiast 2-ch mieszkań dwu pokojowych z 
kuchniami urządzić trzy mieszkania: dwa po dwa 
pokoje z kuchniami i jedno jednopokojowe z kuch
nią. Ustawienie kuchni elektrycznej w pomieszcze
niu kuchennym posiadającym już kuchnię węglo
wą przedstawia zwykle pewne trudności. Pomiesz
czenia kuchenne w nowszych domach są małe, a 
ustawienie dodatkowej kuchni elektrycznej bywa 
utrudnione i nawet uniemożliwione z braku miej
sca. Na rozebranie i całkowite skasowanie istnieją
cej kuchni węglowej właściciele mieszkań lub wła
ściciele nieruchomości przeważnie się nie decy
dują.

Zależnie od rozplanowania mieszkań i rozmiesz
czenia sprzętu elektrycznego należy zaprojektować 
instalację elektryczną. Instalacja elektryczna po
winna być przewidziana dla projektowanych urzą
dzeń z uwzględnieniem zapasu na dalszy rozwój 
oświetlenia i zastosowań elektryczności w gospo
darstwie domowym. E. O. W. np. stosuje od 5 lat 
następujące wymagania w odniesieniu do instalacji 
wewnętrznych: najmniejszy dopuszczalny przekrój 
wynosi 1% mm2, dopływ od pionu do licznika 2% 
mm2, przekrój pionu jest uzależniony od ilości i 
wielkości mieszkań. Najmniejszy przekrój pionu 
wynosi 4 mm2. Poza tym E. O. W. wymaga, aby, 
w miarę przyznawania przewodom i sprzętowi in
stalacyjnemu znaku jakości S. E. P. do wykonywa
nia instalacji, były używane wyłącznie materiały 
zaopatrzone w znak jakości S. E. P. Solidne, z pew
nym zapasem wykonane piony i instalacje elek
tryczne stanowią jedynie 1 — 2% ogólnych kosz
tów budowy. Późniejsze przeróbki i uzupełnienia 
zbyt oszczędnie lub wadliwie budowanych pionów 
i instalacji wewnętrznych są niewspółmiernie dro
gie, trudne i kłopotliwe w wykonaniu, a często 
uniemożliwiają w ogóle późniejszą elektryfikację 
gospodarstw domowych. W odpowiednim czasie 
zdecydowana elektryfikacja ma również niemałe 
znaczenie dla rozplanowania przewodów dymo
wych i wentylacji, przewodów wodociągowych, 
centralnego ogrzewania itp. Pozwala też uniknąć 
wprowadzania do domu kosztownej instalacji ga
zowej.

Niemniej ważną od elektryfikacji gospodarstw 
domowych jest sprawa racjonalnego oświetlenia 
wnętrz, oraz wyzyskania oświetlenia dla podkre
ślenia momentów architektonicznych i efektów 
świetlnych. Sprawy te powinny być uwzględniane 
przez architektów przy projektowaniu, aby prze
widzieć odpowiednio instalację elektryczną, roz
mieszczenie wyłączników itp. Odpowiednie oświet
lenie wystaw sklepowych, reklamy świetlne, 
oświetlenie budynków itp. wymagają również ści
słej współpracy projektującego architekta lub de
koratora z elektrownią.

Niestety, wg dotychczasowej praktyki, kolejność 
prac przy elektryfikacji domów jest zupełnie inna. 
Domy są projektowane na dawnych zasadach, bez 
zwracania uwagi na możliwości, jakie daje elektry
fikacja gospodarstw domowych. Do spraw instala
cji elektrycznej przystępuje się dopiero przy wy
kańczaniu budowy, gdy nadchodzi czas zakładania 
rurek. Instalacja jest projektowana jak najoszczęd
niej, po prostu po „macoszemu”, do elektryfikacji 
kuchni i łazienek architekci odnoszą się nieufnie, z 
niedowierzaniem, przestrzegając wprost właścicie
li domów przed nowościami propagowanymi przez 
elektrownie, by w razie złego działania kuchni lub 
warników nie spotkać się z wymówkami, że nama
wiali do ich instalowania. Rozumiejąc jednak zna
czenie elektryfikacji domów odrazu przy ich pro
jektowaniu i budowie, elektrownie muszą zdobyć 
się na odpowiedni wysiłek i przeprowadzić taką 
propagandę, któraby pozyskała ogół architektów i 
budowniczych dla idei elektryfikacji.

Nasuwa się pytanie, na czym ma polegać współ
praca z architektami i w jaki sposób należy prowa
dzić propagandę wśród architektów? Współpraca 
z architektami powinna polegać na tym, żeby archi
tekt widział w elektrowni swego przyjaciela i 
współpracował z nim chętnie i lojalnie. Elektrow
nie, posiadając doświadczenia teoretyczne i prak
tyczne z dziedziny elektryfikacji gospodarstw do
mowych, oświetlenia i racjonalnego wykonywania 
instalacji, w swoim dobrze zrozumianym interesie 
powinny służyć architektom radą i wskazówkami. 
Zakres informacji powinien obejmować sposób 
działania aparatów elektrycznych, ich konstrukcję, 
sposób instalowania oraz koszty eksploatacji. Nie
które elektrownie zagraniczne posunęły się jeszcze 
dalej, tworząc specjalne biura projektów, które za 
darmo wykonywują projekty całkowitej elektryfi
kacji domów. Projekty takie zawierają:

1. rozwiązanie całkowitej elektryfikacji gospo
darstwa domowego, tj. kuchni, łazienki itp.,

2. zaprojektowanie racjonalnego oświetlenia,
3. wzorowe rozwiązanie instalacji elektrycznej 

(piony, dopływy, skrzynki itp.).

Najważniejszym momentem współpracy z archi
tektami jest niewątpliwie osobisty kontakt, na na
wiązanie którego elektrownie winny zwrócić spe
cjalną uwagę. Żywe słowo, dar przekonywania, 
możność dyskusji, natychmiastowe wyczerpujące 
odpowiedzi na wszelkie wątpliwości i zapytania 
oraz fachowe omówienie wszelkich zagadnień zwią
zanych z elektryfikacją dają zazwyczaj najlepsze 
rezultaty. Propaganda na terenie organizacji zawo
dowych architektów i budowniczych, odpowiednio 
organizowane odczyty i pokazy doprowadzają do 
dyskusji nad zagadnieniem elektryfikacji w gronie 
fachowców, przyczyniając się do wyjaśnienia rze-
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czywistego stanowiska większego grona architek
tów, ich wątpliwości, zastrzeżeń i bolączek.

Podobny charakter będzie nosiła akcja propa
gandowa wśród samych właścicieli domów, aby 
przekonać ich, że wartość całkowicie zelektryfiko
wanego domu, lub co najmniej do całkowitej elek
tryfikacji przygotowanego (odpow. średnica rurek, 
przekrój pionów itp.) wzrasta niewspółmiernie do 
włożonych kosztów. Wzrasta również dochodowość 
takich domów, ponieważ ogólna kubatura całkowi
cie zelektryfikowanych mieszkań może być mniej
sza niż normalnych, a przy tym istnieje możność 
osiągnięcia wyższego czynszu (w Pradze czeskiej 
czynsz w całkowicie zelektryfikowanych domach 
jest wyższy o 15 — 25%) i mieszkania takie będą 
zawsze bardziej poszukiwane od mieszkań, których 
elektryfikacja jest kosztowna lub w ogóle uniemoż
liwiona przy wadliwie i zbyt oszczędnie wykona
nej instalacji elektrycznej. Do niedawna spotyka
liśmy się jeszcze np. z wypadkami budowy pionów 
w wielopiętrowych kamienicach o przekroju 2V2 
mm2, a instalacji wewnętrznych 0,75 mm2 nawet 
przy napięciu 120 V.

Niemniej skuteczna może okazać się akcja pro
pagandowa wśród władz komunalnych, zarządów 
miejskich, ubezpieczalni społecznych itp., gdzie 
specjalny nacisk należy kłaść na higienę i zdrowot
ność urządzeń elektrycznych. Należy dążyć do spo
wodowania wydania specjalnych przepisów sani
tarnych o konieczności elektryfikacji zakładów 
fryzjerskich, gabinetów dentystycznych, lecznic, 
szpitali oraz choć częściowej elektryfikacji restau
racji, kawiarni itp. Nie należy również zaniedby
wać propagandy wśród stowarzyszeń przyjaciół 
osiedli, gdzie skupia się zazwyczaj życie społeczne 
osiedli podmiejskich i gdzie dyskutowane są 
wszystkie nowości i zagadnienia dotyczące podnie
sienia kulturalnego osiedli i wygody mieszkańców. 
Ważnym momentem wychowawczym jest także 
umiejętna i planowo prowadzona propaganda w 
szkołach. Dzieci, które od najmłodszych lat styka
ją się z elektrycznością, poznały jej zastosowania 
i wygody, opowiadają w gronie rodzinnym o do
znanych wrażeniach i stają się w ten sposób pro
pagatorami elektryfikacji. Gdy dorosną, będą sta
nowiły podatny materiał dla unowocześnienia i 
zelektryfikowania gospodarstw domowych.

Omawiając propogandę wśród architektów przy 
pomocy słowa pisanego należy zwrócić uwagę, że 
rozsyłanie zwykłych ulotek i prospektów mija się 
przeważnie z celem. Architekci są zasypywani ulot
kami o różnych wynalazkach, nowościach z dzie
dziny budownictwa i innej, przeważnie bez więk
szej wartości, zniechęceni więc po prostu Wrzuca
ją je do kosza. Dlatego też najsłuszniejszą drogą 
dotarcia do architektów wydają się poważne refe
raty umieszczane w prasie fachowej, pisane przez

specjalistów elektryków lub przez samych archi
tektów przy współudziale elektryków. Artykuły 
takie zawierać powinny opisy i fotografie rozwią
zań domów, willi i wnętrz, całkowicie zelektryfiko
wanych oraz projektów wyróżniających się celo
wością i pięknym rozwiązaniem, omawiać koszty 
eksploatacji i inwestycji urządzeń elektrycznych, 
ich zalety, wygody oraz podkreślać znaczenie za
stosowań elektryczności w życiu współczesnym. 
Podobne artykuły w nieco zmienionej tylko formie 
winny ukazywać się w prasie fachowej Stowarzy
szeń Właścicieli Nieruchomości, Przyjaciół Osiedli, 
Przeglądach lekarskich, stomatologicznych itp. itp.

Bardzo ważnym momentem propagandowym 
poza kontaktem osobistym i prasowym jest zaakwi- 
rowanie architekta, aby zelektryfikował swoje wła
sne mieszkanie... Jest to zagadnienie bardzo ważne, 
do którego winny elektrownie dążyć wszelkimi mo
żliwymi środkami, nie wahając się przed dużymi 
ofiarami finansowymi, sprzedając urządzenia dla 
zelektryfikowania gospodarstw architektów na wy
jątkowo dogodnych warunkach, nawet poniżej 
kosztów własnych lub montując bez żadnych opłat 
w mieszkaniach architektów aparaty stanowiące 
własność elektrowni na nieokreślony przeciąg cza
su. Architekt posiadający zelektryfikowane gospo
darstwo domowe, odczuwający wygody i dobro
dziejstwo elektryfikacji na „własnej skórze”, stanie 
się wkrótce propagatorem elektryfikacji gospo
darstw domowych, wprowadzając nabyte we włas
nym domu doświadczenia do wykonywanych pro
jektów i budowy. Naturalnie akcja ta będzie miała 
tym większe znaczenie, im bardziej będzie znany 
zelektryfikowany architekt, gdyż będą na niego 
zwrócone oczy młodszych kolegów, a prawie w żad
nej dziedzinie „moda” nie odgrywa tak wielkiej ro
li, jak właśnie w sztuce i architekturze.

Podane wyżej wytyczne współpracy z architek
tami oparte zostały w głównej mierze na wskaza
niach przyjętych przez Komitet Nr. V Międzynaro
dowego Związku Elektrowni, który na zebraniu od
bytym w Budapeszcie dn. 20—22.III. r. b. zaleca:

1. Kontakt osobisty z architektami,
2. propagandę na terenie zawodowym organiza

cji. architektów,

3. akcję za pośrednictwem instytucji publicz
nych, przede wszystkim szkół,

4. kontakt z właścicielami nieruchomości,
5. propagandę na łamach prasy zawodowej.

Dla ogólnego obrazu współpracy z architektami 
podam w ogólnych zarysach, w jaki sposób sprawa 
ta została rozwiązana w kilku większych elektrow
niach. zagranicznych.

W Paryżu C. P. D. E. jeszcze w r. 1927 stworzy
ło specjalne biuro, mające na celu stałą współpra-
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cę z architektami w dziedzinie projektowania in
stalacji elektrycznej i elektryfikacji gospodarstw 
domowych. Wydawnictwa poświęcone wszelkim 
zastosowaniom elektryczności w gospodarstwie do
mowym są wydawane i rozsyłane z inicjatywy ar
chitektów. Dzięki prowadzonej akcji urządzenia 
elektryczne stały się bardziej znane i udało się do
prowadzić do powstania całkowicie zelektryfiko
wanych mieszkań prywatnych, a nawet całych do
mów czynszowych. Z biegiem czasu biuro dla ar
chitektów stawało się coraz bardziej znane, a obec
nie posiada stałą wyrobioną klientelę zgłaszającą 
się przy każdej budowie i wykonywanym projek
cie. Architektów odwiedza przedstawiciel biura 
przy okazji wykonywania nowych projektów lub 
budowy. Biuro korzysta z następujących informa
cji o budowach:

1) podania o pozwolenie budowy składane w 
Zarządzie m. Paryża,

2) podania architektów o wyjaśnienia dotyczą
ce regulacji i budowy w wydziałach okręgo
wych dzielnic,

3) zawiadomienia z firm instalacyjnych doce
niających współpracę z elektrownią.

Na podstawie takich informacji inżynier odwie
dza architektów i omawia z nimi wszelkie sprawy 
dotyczące elektryfikacji domu i przyłączenia do 
sieci, podkreślając jednocześnie znaczenie prawi
dłowej i z zapasem obliczonej instalacji, stosowa
nia nowoczesnego i racjonalnego sprzętu oraz apa
ratów elektrycznych. Ponieważ C. P. D. E. udziela 
kredytu na budowę pionów, finansuje lub wydzier- 

I żawia większe aparaty elektryczne, jak kuchenki, 
| warniki ftp., inżynier z biura obsługi architektów 

podaje warunki finansowe i dzierżawy tych urzą
dzeń. Krótko mówiąc, staje się on jakby pośredni
kiem w załatwianiu spraw wszelkich między archi
tektem a elektrownią.

L ‘1
* Propaganda wśród architektów jest prowadzo

na ponadto przez ulotki i publikacje rozsyłane do 
wszystkich abonentów oraz za pośrednictwem pra
sy fachowej architektów, gdzie C. P. D. E. zamiesz
cza specjalne artykuły o elektryfikacji wnętrz i go
spodarstw domowych połączonych ze szczegółowy
mi danymi technicznymi. Architekci otrzymują 
również wydawnictwo B. I. P., w którym co pe
wien czas poświęca się specjalne numery opisom 
nowoczesnych instalacji i całkowicie zelektryfiko
wanych domów. Zwrócono też uwagę na pewną 
liczbę najwybitniejszych architektów, najwięcej 
budujących, instalując w ich mieszkaniach kuchen
ki i warniki elektryczne. Poza tym urządzano kon
ferencje i kursy o elektryfikacji gospodarstw do
mowych i oświetleniu dla studentów architektury 
i szkoły sztuk pięknych. Wyniki osiągnięte w Pa
ryżu uważa się za całkowicie pomyślne, a podana

niżej tabelka zawiera ilość domów i mieszkań ze
lektryfikowanych całkowicie lub częściowo, t.zn. 
wyposażonych w jeden lub więcej aparatów elek
trycznych.

Rok Ilość
domów

Ilość
abonentów

Moc przyłączona 
kW

1930 28 333 1 828
1931 59 638 3 164
1932 91 1532 6 354
1933 125 2 681 9121
1934 175 3 682 11 824
1935 298, 5 401 16 521
1936 424 7 417 23 311

Aby radykalnie zreformować wykonywanie in
stalacji elektrycznych w nowych domach i podpo
rządkować je nowoczesnym wymaganiom, Elek
trownia w Strasburgu w r. 1931 rozpoczęła współ
pracę w architektami i właścicielami nieruchomo
ści. W elektrowni został zorganizowany specjalny 
wydział, t. zw. „Contort Electrique”, kierowany 
przez inżynierów, których praca polegała na udzie
laniu architektom, właścicielom nieruchomości i 
instalatorom wskazówek, dotyczących działania i 
użytkowania aparatów elektrycznych, prawidłowe
go ich przyłączania, właściwego ich użytkowania, 
stosowania odpowiednich taryf oraz opracowywa
nia projektów powierzonych przez architektów i 
właścicieli domów. Wydział ten bezpośrednio nie 
zajmuje się sprzedażą aparatów, a praca jego dla 
odbiorców jest wykonywana całkowicie bezpłatnie, 
z myślą, że w ten sposób przygotowuje się podatny 
grunt i warunki do elektryfikacji gospodarstw do
mowych. Instalacje wykonane całkowicie wg po
wyższych projektów otrzymały znak jakości, który 
umieszczany na domach stanowi widoczny symbol, 
że instalacje elektryczne w mieszkaniach są wyko
nane zgodnie z nowoczesnymi zasadami i odpo
wiadają wymaganiom „Confort Electrique”. Wy
magania te są znacznie surowsze od ogólnych prze
pisów „L’Union des Syndicats de 1’Electricite” oraz 
obowiązujących lokalnych przepisów elektrowni. 
Pozwalają one na ogół użytkować aparaty o mo
cy ok. 50% większej od mocy normalnych, obec
nie stosowanych urządzeń elektrycznych. Orga
nizacja ta w swej zasadzie jest wzorowana na 
amerykańskiej „Red Seal Specification” z przysto
sowaniem do warunków francuskich. „Confort 
Electrique” zatrudnia 1 inżyniera kierownika, 
dwóch inżynierów wykonywujących projekty oraz 
jednego inspektora, który odwiedza klientów, oma
wia wstępne projekty i sprawdza zgodność wyko
nanych instalacji z projektami. Nowe projekty są 
sygnalizowane przez miejski wydział budowlany, 
który ogłasza zgłoszenia o pozwolenie budowy i za
twierdzone projekty.

Na podstawie tych danych architekci i właści
ciele nieruchomości są odwiedzani przez inspekto-

©
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ra, który przedstawia im cel „Contort Electrique” 
i proponuje powierzenie wykonania projektu we
wnętrznej instalacji elektrycznej. W razie przyję
cia propozycji „Contort Electrique” wykonuje pro
jekt wstępny, który jest omawiany z architektem 
lub właścicielem domu, a po uzgodnieniu ostatecz
nie opracowany. Projekt jest wykonany jako ślepy, 
bez podawania cen. Jest on dostarczany właścicie
lowi domu w kilku egzemplarzach, co przy skła
daniu ofert pozwala instalatorom wypełniać jedy
nie odpowiednie pozycje i wstawiać ceny. Podczas 
trwania robót na domu takim wywiesza się spe
cjalną tablicę propagandową, a inspektor dogląda 
zgodności wykonywanych robót z projektem „Con
tort Electrique”. Po ukończeniu robót zawiesza się 
tabliczkę „Contort Electrique” na tabliczkach licz
ników i fasadzie domu. „Contort Electrique” pro
wadzi również działalność wydawniczą, rozsyłając 
odpowiednie broszury i ulotki do architeków, wła
ścicieli domów i mieszkań. Projekty wykonane 
przez „Contort Electrique” zostały przyjęte w 
większości willi i domów zajmowanych przez wła
ścicieli, znalazły mniejsze zastosowanie w dużych 
kamienicach czynszowych.

Akcja Contort Elektrique była przyjęta bardzo 
przychylnie przez architektów i właścicieli do
mów, gdyż daje gwarancję wykonania instalacji 
solidnej odpowiadającej wymaganiom nowoczes
nego życia. Średnie ceny instalacji wykonanych 
wg projektów Contort Electrique kalkulowały się 
o ok. 25 — 50% drożej niż instalacji normalnych.

W Niemczech akcja propagandy wśród architek
tów jest zakrojona na skalę państwową. Centralą 
propagandy jest „Arbeitsgemeinschaft zur Förde
rung der Elektrowirschaft (A.F.E.)”, który w roku 
zeszłym zorganizował np. specjalny miesiąc pro
pagandowy, t. zw. „Architektenwerbung”, dostar
czając szczegółowo opracowanych broszur, odczy
tów itp. Szczególnie intensywne wysiłki podejmu
je się w instytucjach państwowych i komunalnych, 
mając na uwadze budowę osiedli i kolonii miesz
kalnych. Praca ta dała podobno bardzo dobre wy
niki, gdyż znaczny procent budowanych kolonii i 
osiedli miejskich i wiejskich jest wyposażony cał
kowicie w kuchenki i inne urządzenia elektryczne.

Poza tym z ciekawszych wyników można przy
toczyć, że w Pradze czeskiej w r. 1936 na 200 no
wych wybudowanych domów 30, tj. 15% zostało 
całkowicie zelektryfikowanych, w Nicei na 27 wy
budowanych nieruchomości w r. 1936 —- 19, tj. 70% 
posiada warniki i kuchenki elektryczne.

W Polsce dojrzała już również sprawa rozpo
częcia pracy wśród architektów. Pierwsze kroki 
były robione na terenie Związku Elektrowni Pol
skich (Urządzenia Elektryczne w Domu, Strom ins 
Haus itp.) oraz na terenach poszczególnych elek
trowni, o czym jednak nie będę pisał, ponieważ 
przedstawiciele tych elektrowni w myśl programu 
Zjazdu osobiście omówią pracę prowadzoną na ich 
terenie.

Na łamach czasopisma S. A. R. P. ukazał się 
również projekt przepisów współpracy elektryka z 
architektem opracowany niestety bez współudziału 
jednego z najbardziej zainteresowanych czynników, 
jakim są elektrownie. Projekt ten wskutek prote
stu Związku Elektrowni Polskich ma być przepra
cowany przy współudziale przedstawicieli elek
trowni.

Aby pozyskać architektów dla idei całkowitej 
elektryfikacji domów, należałoby przystąpić odra- 
zu do pracy we wszystkich kierunkach, które po
ruszono w powyższym referacie. Szczególnie duże 
obowiązki spadną wówczas na elektrownię stołecz
ną oraz elektrownie w Gdyni, Krakowie, Lwowie, 
i Poznaniu, gdyż w każdym z tych miast istnieją 
organizacje architektów i istnieje możność nawią-|| 
zania kontaktu z ich organizacjami. Inne elektrow- ■ 
nie mając mniejsze pole do działania, będą się 
przyczyniały do łącznego wysiłku przez utrzymy
wanie kontaktu z poszczególnymi architektami. 
Uważam również, że żadna elektrownia nie powin
na przepuścić okazji wznoszenia jakichkolwiek bu
dowli przez instytucje państwowe lub samorządo
we dla podjęcia jak najdalej idących starań w kie
runku wzorowego wyposażenia elektrycznego tych 
budowli. Jako zachęcający przykład można tu za
cytować zakończenie pomyślnym wynikiem stara
nia Elektrowni Miejskiej w Warszawie i fabryki 
grzejników „Gródek” przy okazji budowy bloku 
mieszkalnego Z. U. S. na 600 mieszkań w Warsza
wie.

Uważam również za konieczne wydanie broszu
ry w rodzaju „Strom ins Haus” w zmienionym nie
co układzie i skromniejszym wykonaniu, która by
łaby bezpłatnie rozsyłana wszystkim architektom 
oraz stale rozdawana właścicielom wszystkich no- 
wobudujących się domów i willi.

Co do jakości sprzętu instalacyjnego, to należy 
mieć nadzieję, że wymagane przez elektrownie uży
wanie materiałów ze znakiem S. E. P. wpłynęło 
dodatnio na solidność i na trwałość wykonywanych 
instalacji.
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Wielkie kuchnie elektryczne
Inż. J. KWOLEK, P.E.K. Gródek, Toruń

Dzięki swoim zaletom grzejnictwo elektryczne 
znalazło zastosowanie w wielkich kuchniach elek
trycznych. Do zalet tych należą: wielkie bezpie
czeństwo i pewność mchu urządzeń, możliwość u- 
stawienia aparatów w stosunkowo niewielkim po
mieszczeniu, łatwość obsługi, nadzwyczajna czy
stość, względy higieniczne, brak zapachów, spalin, 
czadu, zbędny transport drzewa, węgla i popiołu 
oraz to, że przy ustawianiu aparatów nie jest się 
związanym z przewodami kominowymi, kanałami 
itp.

Te wszystkie zalety elektrycznego gotowania 
występują w spotęgowanej formie przy wielkich 
kuchniach.

Należy rozróżnić 3 różne grupy wielkich ku
chen:

1) jadłodajnie (kantyny fabryczne, kasyna dla 
urzędników i oficerów, przytułki, więzienia, kosza
ry, zakłady dla biednych, zakłady wychowawcze), 
które tym się charakteryzują, że stosuje się nie
skomplikowane menu w ściśle określonym czasie 
i przy mało zmiennej ilości porcji;

Widok ogólny kuchni elektrycznej.

2) zakłady dla chorych (szpitale, zakłady dla 
umysłowo chorych, sanatoria), które różnią się od 
jadłodajni właściwie tylko wydawaniem specjal
nych potraw dietetycznych;

3) zakłady gastronomiczne (hotele, pensjona
ty, restauracje), w których nieregularne, bardzo 
zmienne nasilenie wydawanych potraw, wysokie

Kuchnia fabryczna dla 350 osób.
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wymagania jakościowe i bardzo różnorodne menu, 
stawiają wysokie żądania.

Wielkie kuchnie są niejako przemysłowymi 
placówkami produkcyjnymi, które podobnie jak 
warsztaty czy fabryki, mogą być usprawnione 
przez odpowiednią organizację ruchu. Elektrycz
ność znajduje przy tym wdzięczne pole do pracy. 
Możliwość wytworzenia na drodze elektrycznej 
ciepła w dowolnym miejscu, gdzie go potrzeba, po
zwala ruch wielkiej kuchni wybitnie decentralizo
wać. Rozmaite urządzenia mogą być tak zestawio
ne, jak to najlepiej odpowiada racjonalnej pracy. 
W zakładach gastronomicznych kuchnia elektrycz
na jest zawsze gotowa do obsługi nieoczekiwanych 
gości.

Urządzenia elektryczne wielkich kuchen.

Jak już wspomniano, w wielkich kuchniach e- 
lektrycznych w obecnych czasach, wskutek stoso
wania decentralizacji robót, ruch jest bardzo od
ciążony. Piecżenie i smażenie odbywa się w od
dzielnych zespołach piekarników, gotowanie więk
szych ilości uskutecznia się w dużych kotłach. Ku

chnia stanowi jednak zawsze zasadniczą część wy
posażenia.

a) Kuchnie.
Kuchni przypada zadanie gotowania mniej

szych ilości potraw (najwyżej 30 litr.), pieczenie 
małych ilości, do których nie opłaca się stosować 
brytfann. Kuchnia służy przeważnie do robót przy
gotowawczych. Obecnie unika się wbudowywania 
piekarników w kuchnię, chociaż niekiedy stosuje 
się to ze względu na szczupłe środki finansowe i 
brak miejsca, dąży się natomiast do tworzenia pe
wnych oddzielnych grup urządzeń kuchennych.

Zależnie od wielkości i wykonania rozróżnia 
się kuchnie ciężkiej, średniej i lekkiej budowy. 
Tym określeniom odpowiadają szerokości płyt wie
rzchnich 1 200 do 1 500, 800 do 900 i 700 mm. Wy
sokość jest niejako znormalizowana i wynosi 
800 mm.

Móc kuchni musi wystarczyć do wytworzenia 
żądanej ilości ciepła, a ponadto musi umożliwić 
równoczesne przygotowywanie rozmaitych potraw.

Powierzchnia płytek m2: 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
Moc przyłączona kW: 18 20 30 40 50

Fragment kuchni fabrycznej dla 350 osób.
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Kuchnia 7 płytkowa z wbudowanymi piekarnikami o mocy całkowitej 27,4 kW.

Ilość płytek, ich moc, uszeregowanie (podział 
na strefy), kształt i wielkość są różne i zależne od 
przeznaczenia.

Pierwsza strefa kuchni powinna być wyposa
żona w płytki o dużej mocy do zagotowywania, 
następna strefa średnia o stosunkowo mniejszej 
mocy do gotowania ciągłego, a wreszcie strefa trze
cia — do gotowania potraw i utrzymywania ich w 
stanie ciepłym. Do tego rodzaju stref zalicza się 
bain-marie, kąpiel wodną, która może być wbudo
wana w kuchnię, albo też tworzyć oddzielny 
aparat.

Obok jednej zwykle płytki o średnicy 220 mm 
stosuje się przeważnie 300 i 400 mm o mocy śred
niej od 2,5 do 4 kW, względnie o dużej mocy 5 do 
8 kW. To odpowiada obciążeniu powierzchniowe
mu 4 do 6 W/cm-.

Oprócz płytek okrągłych kuchnia posiada nie
kiedy płyty kwadratowe względnie prostokątne o 
długościach 300 do 400 mm.

W kuchniach oprócz starannego wykonania 
i zamocowania płytek, zwraca się baczną uwagę 
na połączenia wewnętrzne, oraz mocne i celowe 
przełączniki. Odnośnie zamocowania przełączni
ków istnieją 3 możliwości:

przełączniki obok kuchni na specjalnej tablicy,
przełączniki przy kuchni, na specjalnej tablicy,
przełączniki w bezpośrednim sąsiedztwie każ

dej kuchni.
Najpraktyczniejszy i najczęściej stosowany 

jest ostatni sposób zamocowania przełączników, u- 
niemożłiwiający omyłki.

b) Kotły.

Dla przygotowania większej ilości potraw sto
suje się kotły o pojemności od 20 do 500 Itr.

Ogrzewanie kotłów może być bezpośrednie lub 
pośrednie:

bezpośrednie: grzejniki przylegają wprost do 
dna, albo zamocowane w pewnej odległości, dają 
temperaturę bardziej wyrównaną na ścianach ko
tła wewnętrznego,

pośrednie: w kąpieli wodnej, wodno-parowej, 
lub w oleju, powodują równomierne i łagodne 
przewodzenie ciepła.

Same kotły wykonane są z miedzi pocynowa- 
nej, czystego niklu lub stali nierdzewnej („Niro
sta”), a niekiedy ze względów oszczędnościowych 
z nierdzewnego żeliwa.
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Moce kotłów są zwykle tak dobrane, że zago- 
towują zawartość w ciągu jednej godziny. Poniż
sza tabela podaje wielkości i moce.

Pojemność Itr: 20 25 30 50 75 100 150 200 300
Moc kW: 3,5 4 4,5 7 9 10 15 20 30

Przy większych kotłach należy liczyć się ze 
spadkiem temperatury 3 do 5" C w ciągu 1 godziny 
po odłączeniu ich od sieci.

Ze względu na sposób zamocowania rozróż
niamy:

1) kotły stojące,
2) kotły wywrotowe przymocowane do pod

łogi,
3) kotły wywrotowe zamocowane na ścianie.
Kotły stojące, to przeważnie duże jednostki.

Najczęściej stosowane są kotły wywrotowe. Prze
chylanie kotłów odbywa się zwykle przy mniej
szych jednostkach za pomocą dźwigni ręcznej, przy 
większych — za pomocą mechanizmów obroto
wych.

Przełączniki zamocowuje się na stojakach.
\

c) Piekarniki.

Odznaczają się one masywnym wykonaniem, 
wielkimi wymiarami i dużą mocą. Ze względu na

ilość komór, fabryki wyrabiają piekarniki dwu- i 
więcej komorowe.

Wymiar mm: 450x600 450x700 500x1000 600x1000
Powierzchnia
pieczenia m2: 0,27 0,315 0,5 0,6
Moc kW: 2,5—3,5 3,2—4,0 5-6 6—7

Piekarniki do ciast, w porównaniu z piekarni
kami do pieczenia mięsa odznaczają się nieco 
mniejszą wysokością, a niekiedy mniejszą mocą 
zainstalowaną.

Przy oddzielnych piekarnikach część dolną 
często wykorzystuje się dla szafy grzejnej.

d) Specjalne aparaty dla piecze- 
n i a.

Często stosuje się w wielkich kuchniach bez
pośrednio ogrzewane brytfanny, które odznaczają 
się krótkim czasem podgrzania, równomiernym na
grzewaniem i dużą mocą zainstalowaną (8 do 12 
kW).

Ostatnio stosuje się dla pieczenia mięsa w ma
łych ilościach grill — ogrzewanie za pomocą żarzą
cych się grzejników zamocowanych w dnie. Przy 
powierzchnia 600 X 300 mm instaluje się moce o- 
koło 10 kW.

e) Szafy i stoły grzejne.

W wielkich kuchniach ważną jest rzeczą utrzy
manie potraw w stanie gorącym. Do tego celu słu
żą wymienione już bain-marie, oraz szafy i stoły 
grzejne. Temperatury stosowane wewnątrz osią
gają 80" C.

Wysokość Szerokość Głębokość Moc
mm mm mm kW
650 500 400 0,4
800 750 500 0,8
800 1000 500 1,3
800 1500 500 2,8

W większych zakładach gastronomicznych 
stosuje się stoły z płytami grzejnymi (około 3 
kWjm2).

Kocioł stojący o pojemności 150 1 i mocy 15 kW. Piekarnik 4-komorowy o mocy 15,2 kW.
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f) Aparaty specjalne.

W zakładach gastronomicznych często spoty
ka się ruszty, które w krótkim czasie umożliwiają 
wypiek chleba.

Niekiedy stosuje się też tak zwane „hockery” 
(jednopłytkowe kuchnie). Mają one szerokie za
stosowanie, gdyż uwalniają samą kuchnię od du
żych garnków i przy rozszerzaniu kuchni zapo
biegają wielkim inwestycjom.

g) Warniki.

Wielkie kuchnie zużywają duże ilości ciepłej 
wody do przygotowywania potraw i zmywania 
naczyń. Woda ta jest zwykle podgrzewana przez 
inne rodzaje energii. Często jednak przy niskich 
taryfach nocnych za energię elektryczną, stosuje 
się warniki. W tym wypadku używa się stosunko
wo dużych warników.

Poniższa tabela podaje pojemności i moce 
warników przy 8-godzinnym podgrzewaniu do 
temperatury 85° C.

Pojemność Itr. 200 400 600 1000 2000
Moc kW: 2,4 5,0 7,0 12,0 22,0

Projektowanie wielkich kuchen.

Dla racjonalnego zaprojektowania elektrycz
nych wielkich kuchen nie można ustalić jakiejś 
recepty. Rozmaite ruchowe wymagania, rozkład 
pomieszczeń, zakres wydawanych potraw — a 
także środki finansowe, będące do dyspozycji, na
suwają wiele rozwiązań. Można jednak ustalić 
pewne wytyczne.

Miarodajną dla wielkości kuchni, względnie 
dla poszczególnych urządzeń, jest: wymagana wy
dajność — najwyższa, przeciętna lub najniższa, 
jakiej kuchnia ma podołać. Skoro najwyższa wy-

Piekarnik 3-komorowy o mocy 6,6 kW.

RESTAURACJE

SOO WO 600 BOO iOOO osób

OBCi/\Ż£NiE: CAŁKOUiTE
NtELKiCH KUCHEN.

dajność będzie często wykorzystywana, to dla niej 
trzeba projektować urządzenia. Jeżeli natomiast 
ten wypadek będzie rzadko zachodził, to zwłasz
cza przy ograniczonych środkach zaprojektuje się 
kuchnię, odpowiadającą wydajności przeciętnej. 
Wydajność najmniejsza wchodzi w rachubę wów
czas, gdy zależy na możliwie małym zużyciu ener
gii. Najmniejszy kocioł i najmniejsza płytka po-

Warnik ciśnieniowy stojący o pojemności 400 1 6,6 kW.

33



winny odpowiadać najmniejszym ilościom przy
gotowywanych potraw. Dlatego też w zakładach 
gastronomicznych najmniejsza płytka posiada 
średnicę 220 mm.

Trafny wybór urządzeń wymaga długoletnie
go doświadczenia. Orientacyjne dane dla projek
towania przedstawiają poniższe wykresy.

Kuchnie.

Wykres przedstawia moce zainstalowane w 
kuchniach, zależnie od rodzaju i wielkości, przy 
czym należy wziąć całkowitą ilość osób żywio
nych. W kuchniach zakładów gastronomicznych

kH

z piekarnikiem

600 osób dziennie

MOC ZAiNSTALOh/ANA KUCHEN.

całkowitą ilość wydawanych potraw należy roz
łożyć na porę obiadową i wieczorną.

Z tego wykresu wynika moc zainstalowana 
dla kuchni na osobę 0,15 do 0,2 kW; w większych 
zaś urządzeniach 0,05 do 0,08 kW na osobę dla 
wszystkich rodzajów wielkich kuchen. Podział mo
cy zainstalowanej na ilość i wielkość płytek jest 
uzależniony od przeznaczenia kuchni.

Kotły.
Przy podziale całkowitej pojemności kotłów 

na poszczególne jednostki należy uważać, aby nie

libr

SZPITALE-

O SOO WO 600 osób dziennie

POJEMNOŚĆ: KOTŁÓW.

wybierać kotłów zbyt dużych. Najmniejszy kocioł 
należy tak obrać, aby pracował zawsze przy peł
nej pojemności.

Piekarniki.
Powierzchnia pieczenia piekarnika uzależnio

na jest od wielkości i rodzaju kuchni.
Najmniejsza możliwa powierzchnia wynosi 

0,5 m-. Powierzchnię pieczenia piekarnika należy 
rozkładać najmniej na 2 piekarniki (komory).

Oprócz powyższych zasadniczych aparatów w 
wielkich kuchniach, stosuje się aparaty pomocni-

600 osób dzienn ie

hfiELKOŚĆ POh/iEPZCHNi 
Pi ECZENiA -PIEKARNIKÓW EL.

cze, jak: brytfanny, grille, szafy grzejne itp. Ogól
nie ważnych cyfr podać jednak nie można.

Dla szybkiego zorientowania się, jak należy 
całkowitą moc zainstalowaną w wielkiej kuchni 
rozłożyć na poszczególne urządzenia, zestawione 
są poniższe wykresy.

a) Jadłodajnie (kasyna).

W tego rodzaju zakładach przeważają kotły. 
Tutaj należy przewidzieć pojemność kotłów 1,75 
— 1,25 Itr na osobę, powierzchnia pieczenia pie-

kWh

PÓŹNE-

KOTŁY

KUCHNiE
I i I

MOC ZAINSTALOWANA KASYNA.
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karników 0,5 — 0,25 m3 na 100 osób, zależnie od 
rodzaju ruchu.

Ze wzrostem ilości osób spada moc kuchni. 
W tym wypadku podstawowymi aparatami są ko
tły, piekarniki i brytfanny.

Szczytowe obciążenie nie przekracza 70—80% 
mocy zainstalowanej.

b) Zakłady dla chorych (szpitale).

Należy zauważyć, że w tego rodzaju kuch
niach posiłki nie są jednolite, lecz zróżniczkowane 
i podzielone na klasy. Dlatego też urządzenia 
trzeba projektować trochę obszerniej.

kWh

KOTŁY

KUCHNIE

WO BOO osób

MOC ZAINSTALOWANA SZPITALA.

Dla kotłów przyjmuje się 1,75—1,5 Itr na o- 
sobę, oraz 0,6—0,3 m2 powierzchni pieczenia pie
karnika na 100 osób.

Gdy przewiduje się kuchnię dietetyczną, po
większa się dodatkowo moc kuchni i moc „różne” 
(brytfanny, szafy grzejne itp.).

Szczytowe obciążenie, podobnie jak dla jad
łodajni, nie przekracza 70 do 80% mocy zainsta
lowanej.

c) Zakłady gastronomiczne (restau
racje) .

Ze względu na różnorodność potraw przewa- 
ważają kuchnie. Obficiej należy zaprojektować 
piekarniki, ponieważ równocześnie muszą być 
przygotowane rozmaite rodzaje pieczywa.

Należy projektować 0,8—0,4 m2 powierzchni 
pieczenia na 100 osób. Pojemność kotłów nato
miast obniża się i należy przewidzieć 1,0—0,8 Itr na 
osobę.

W tego rodzaju zakładach nie należy pomijać 
aparatów pomocniczych, jak brytfanny, ruszty 
i szafy grzejne.

Szczyt obciążenia nie przekracza 60 — 70% 
mocy zainstalowanej.

KOTŁY

KUCHNIE

600 osób

MOC ZAINSTALOWANA RESTAURAüi.

Przygotowywanie ciepłej wody.

Jak już pprzednio wspomniano, korzystne jest 
zaopatrywanie wielkich kuchen w ciepłą wodę 
z warników w wypadku możliwości stosowania 
taryfy dwuczasowej.

Zapotrzebowanie ciepłej wody waha się, zale
żnie od wielkości i rodzaju ruchu. Można jednak 
podać średnie dane praktyczne zużycia ilości wo
dy, potrzebne moce warników przy 8-godzinnym 
czasie grzania do temperatury 85" C.

litr. 1800

1800

1300
RESTAURKClE

O 300 100 BOO osób

DZIENNE ZUŻYCIE UODY O TEMP. 8S • C.

Rozplanowanie pomieszczeń; u- 
stawienie aparatów i instalacje.

Nie można ustalić ogólnie ważnych reguł bu
dowlanych dla kuchen elektrycznych. Różnorod
ność aparatów i często bardzo rozmaite względy 
lokalne zmuszają w każdym wypadku do projek
towania najbardziej celowego rozplanowania po
mieszczeń. Głównym jednak błędem przy projek
towaniu kuchen elektrycznych jest to, że trady
cyjna opalana węglem kuchnia, przesłania celo
we zaprojektowanie kuchni elektrycznej, które by
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umożliwiało najwszechstronniejsze wykorzystanie 
jej zasadniczych możliwości.

Elektryczne ogrzewanie wymaga w przeci
wieństwie do kuchni węglowej ze swoim scentra
lizowanym wytwarzaniem ciepła zupełnie odręb
nego podziału urządzeń kuchennych. Konieczność 
uwzględnienia ruchowo-organizatorski ch wyma
gań ujawnia się przy kolejnym wydawaniu kilku 
dań, lub też tam, gdzie przygotowanie i wydawa
nie posiłków musi być ograniczone do bardzo 
krótkiego czasu. Z tych względów ustawienie apa
ratów elektrycznych musi być celowe i wymaga 
dokładnego studium.

Praca w kuchni jest bowiem tylko wówczas 
racjonalna, skoro potrawy są przygotowywane w 
sposób ciągły od miejsca dostawy surowców, aż do 
miejsca wydawania potraw. Należy więc unikać 
krzyżowania się gotowych potraw, zarówno z ar
tykułami surowymi, jak i z naczyniem powracają
cym po posiłku. Te względy głównie decydują o 
odpowiednim rozplanowaniu pomieszczeń kuchen
nych.

Celowe rozmieszczenie aparatów przedstawia 
poniższy plan orientacyjny.

Y////////A —X<//////////My/A-

Baczną uwagę należy zwrócić na instalację e- 
lektryczną. Należy stosować podział na możliwie 
dużą ilość obwodów, przejrzyste opisanie tablic 
rozdzielczych i automaty wyłączające, zamiast bez
pieczników topikowych.

Wielkie moce przyłączone wielkich kuchen 
wymagają odpowiednio dymensjonowanych prze
krojów, przy czym należy uwzględnić przepisy 
dla pomieszczeń wilgotnych i niekiedy przepisy 
wysokich temperatur. Przynależne do każdego a- 
paratu przełączniki służą do regulacji poboru mo
cy. Przynajmniej każda grupa aparatów musi być 
wyłączalna przez oddzielny wyłącznik. Te urzą
dzenia wyłączające nie mogą przedstawiać niebez
pieczeństwa dla niewyszkolonego personelu obsłu
gującego, a ponadto muszą być chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wyziewami ku
chennymi. Urządzenia te łączy się z lampami kon
trolnymi, które wskazują włączenie względnie wy-

łączenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na sta
ranne uziemienie wszystkich części metalowych 
kuchni, urządzeń i aparatów wyłączających.

Gospodarczość wielkiej kuchni.

Gospodarczość ruchu wielkiej kuchni nie mo
że być w żadnym wypadku określona jedynie na 
podstawie cen energii elektrycznej. Nie te bowiem 
aparaty pracują najekonomiczniej, które mają ma
łe zużycie, lecz takie, które przy gospodarczo zno
śnych wydatkach pracują najlepiej. Przy porów
naniu kuchni elektrycznej z kuchniami o innym 
sposobie opalania, należy zwrócić uwagę, że urzą
dzenia elektryczne nie są związane z miejscem ze 
względu na przewody kominowe i kanały. Wsku
tek tego możliwa jest daleko idąca decentralizacja 
urządzeń i racjonalne ich rozmieszczenie. Przez 
odpowiednią organizację ruchu można uzyskać 
takie oszczędności, które przewyższają różnice cen 
energii. Wielką pozycję stanowią oszczędności na 
tłuszczu i jakości potraw gotowanych elektryczno
ścią, na wynagrodzeniach personelu obsługujące
go, który można zatrudnić w mniejszej ilości ze 
względu na łatwą obsługę kuchni elektrycznej. 
Dopiero po uwzględnieniu tych wszystkich możli
wości, można mówić o gospodarczości kuchni elek
trycznej. Oczywiście, że koszty energii powinny 
pozostawać w pewnym określonym stosunku do 
całkowitych kosztów ruchu kuchni.

1) Zużycie energii.

Wielkość zużycia energii jest bardzo rozmaita. 
W jadłodajniach przy jednolitych posiłkach moż
na ustalić pewne średnie wartości zużycia energii. 
Natomiast w zakładach dla chorych przy zróżnicz-

kNh
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—— u/g Mörbzschs (teoretycznie).
--------H/g danych statyst. (praktycznie).

ŚREDNIE ZUŻYC/E ENEROji ELEKTR.
H hliELKICH KUCHNIACH.

kowanych potrawach i kuchni dietetycznej, warto
ści średnie są mniej uchwytne. Najtrudniej przed
stawia się określenie zużycia w zakładach gastro
nomicznych, w których określenie jest mniej za
leżne od ilości wydawanych porcji, natomiast w
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większym stopniu zależy od różnorodności przy
gotowywanych potraw. Zużycie energii w kWh 
na porcję lub na dzień zależne jest też od wyko
rzystania kuchni, które pozostaje w pewnym 
związku z jej wielkością. Wreszcie zużycie zależ
ne jest od sprytu i zdolności przystosowania się 
personelu do wymagań ruchu.

Na podstawie danych statystycznych można 
podać średnie wartości, potrzebne przy projekto
waniu wielkich kuchen. Poniżej podane są śred
nie wartości zestawione przez V. D. E. W.:

Roczne zużycie (365 dni)
Ilość osób kuchni całkowicie zelektryfikowanej

kWh
100 45 000
200 73 000
400 130 000
600 190 000
800 240 000

Zatem zużycie energii całkowicie zelektryfi
kowanego średniej wielkości zakładu dla chorych 
wynosi ponad 100 000 kWh rocznie.

Dla jadłodajni można się liczyć z zużyciem 
20 000 do 100 000 kWh rocznie.

Zakłady gastronomiczne o 150 miejscach i 2- 
do 2,5-krotnej obsadzie zużywają rocznie około 
120 000 kWh.

Roczne zużycie jadłodajni i zakładów gastro
nomicznych. (bez ciepłej wody):

Ilość porcji

100
200
400
600
800

Jadłodajnie Zakłady gastronomiczne
(250 dni) (300 dni) - (365 dni)

kWh kWh kWh
20 000 24 000 44 000
29 000 35 000 69 000
45 000 54 000 120 000
66 000 79 000 175 000
82 000 98 000 225 000

Jak więc widać, wielkie kuchnie można trak
tować jako wielkich odbiorców, dla których nale
ży stosować specjalne taryfy.

2) Koszty energii elektrycznej 
i rodzaj obciążenia.

Ze stanowiska elektrowni wielkie znaczenie 
posiada nie tylko wielkość poboru mocy, lecz tak
że rodzaj przebiegu obciążenia, t. zn. czasowe wy
stępowanie obciążeń szczytowych. Zagadnienie to 
prawie nie interesuje odbiorcy, dla którego znowu 
zasadniczą kwestią jest koszt energii elektrycznej.

Wielkie kuchnie wyrównują obciążenie elek
trowni i z tego powodu, jako korzystni odbiorcy, 
otrzymują energię po niskich cenach. Wyobraźmy 
sobie, że wielka kuchnia zwiększa zużycie, lecz nie 
powiększa lub tylko bardzo mało szczytowe obcią
żenie elektrowni. W tym wypadku uzyskuje więc 
korzystniejsze stawki taryfowe. Przy ustalaniu 
taryfy dla wielkich kuchen należy rozważyć wza
jemne korzyści tak odbiorcy, jak i wytwórcy. Zro
zumiałym jest bowiem, że duży odbiorca wyrów
nujący obciążenie elektrowni, musi być wyjątko
wo traktowany.

Wielkie kuchnie ze względu na stosunkowo 
duże zużycie — moc szczytowa wielkich kuchen 
wynosi w przybliżeniu 60—80% mocy zainstalo
wanej —• zasila się zwykle z sieci wysokiego na-
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pięcia przy zastosowaniu odpowiednich taryf. 
Normalnie stosuje się taryfę dwuczłonową przy 
odpowiednio niskich stawkach. Stawki te zależne 
są od wielkości zużycia energii i od udziału w 
szczytowym obciążeniu elektrowni.

Korzyści z zelektryfikowania wielkiej kuchni 
są dla odbiorcy o wiele większe, o ile — co często 
zachodzi — przed dołączeniem wielkiej kuchni 
odbiór dla siły i światła odbywał się po stronie 
niskiego napięcia, a więc przy stawkach dla od
biorcy energii mniej korzystnych.

Obecnie rozpatrzymy poszczególne rodzaje 
wielkich kuchen z przykładami.

.Wzrost przez we/ką kuchnię
Obciążenie całkowi

20 2H godziny

WPŁYW Hi ELKI Ej KUCH Ni / WAPŃ iK ÓW 
NA OBdf\ŻENiE BiURA ŚPEBNiEj WIELKOŚCi.

a) Jadłodajnie.
Najprzejrzyściej występują powyższe zależno

ści w kuchni kasynowej przy biurze. Ponieważ w 
kasynach wchodzi w grę tylko obiad, więc obcią
żenie wielką kuchnią zachodzi w godzinach przed-
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południowych, powodując wyrównanie obciąże
nia w elektrowni.

Dotychczasowe obciążenie, na które składało 
się światło i siła, miało swój szczyt w zimie w go
dzinach popołudniowych. Załóżmy, że odbiór od
bywa się po stronie wysokiego napięcia. W tym 
wypadku zwykle stawki są jednakowe i niezależ
ne od tego, do jakich celów używana jest energia 
elektryczna.

Biuro na 1 500 urzędników.
Rodzaj Zużycie Największe obcią- Godziny

obciążenia kWh żenie kWh użytkowania

Światło i siła . . 250 000 200 1 250
Kuchnia bez war-

ników................. 150 000 100 1500
Warniki .... 130 000 40 3 250
Całkowite zużycie

bez warników . 400 000 215 1 850
Całkowite zużycie

z warnikami . 530 000 215 2 450

Dołączenie tylko samej kuchni bez warników
zwiększyło godziny zużytkowania z 1 250 na 1 850,
czyli prawie o 50%, wraz z warnikami na 2 450,
czyli prawie\0 100%.

na światło, siłę i do napędu aparatów medycz
nych zwiększyło szczyt tylko z 60 na 85 kW, pod
czas gdy zużycie zwiększyło się przeszło 2-krotnie. 
Niekiedy można zwiększone obciążenie szczytowe, 
wywołane wielką kuchnią, zmniejszyć jeszcze przez 
bardziej różnoczesne obciążanie poszczególnych 
przyrządów.

Moc Obciążenie Zużycie Czas
Rodzaj obciążenia przyłączona szczytowe roczne użytkowania

Dotychczasowe 
zużycie na

kW kW kWh szczytu

światło i siłę 
Zużycie wiel

148 60 87 000 1 450

kiej kuchni 
Zużycie całko

92 112 000

wite .... 240 85 199 000 2 350

c) Zakłady gastronomiczne.

Kuchnie zakładów gastronomicznych zacho
wują się znacznie lepiej w porównaniu z kuchnia
mi w zakładach dla chorych. Szczyt bowiem wie
czorowy tych kuchni ma miejsce dużo później i nie 
pokrywa się ze szczytowym obciążeniem elek
trowni.

b) Zakłady dla chorych.

W tego rodzaju kuchniach obok szczytu połu
dniowego występuje też nieco mniejszy szczyt 
wieczorowy, z powodu przygotowywania kolacji. 
Jednak i tutaj zauważa się przeważnie duże ko
rzyści dla elektrowni, mimo zwiększonego obcią-
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Reasumując to wszystko można powiedzieć, 
że wielkie kuchnie są pożądanymi odbiorcami, 
którzy w dużym stopniu wyrównują obciążenie 
elektrowni. Z tego zatem powodu elektryfikację 
wielkich kuchen winny elektrownie we własnym 
interesie usilnie popierać.

30000

Kuchnie- 30000

10000

żenią szczytowego, z powodu zbyt wczesnej pory 
wydawania kolacji.

Korzyści te płyną z uruchamiania w nocy pie
karników dla chleba, pracujących podobnie jak 
warniki na tańszym prądzie nocnym. Kuchnia zaś 
może zmniejszyć swój udział w szczycie przez 
wcześniejsze, 2—3-godzinne uruchomienie kotłów, 
które po wyłączeniu przez kilka godzin utrzymują 
niezmienną temperaturę.

Wskutek przyłączenia wielkiej kuchni, do
tychczasowe zapotrzebowanie energii elektrycznej
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DYSKUSJE.

Inż. A. Ligęza z Warszawy.

Kwestia współpracy z architektami jest dość poważ
na. Zastrzegam, że mówię na podstawie obserwacji war
szawskich, ale przypuszczam, że możnaby to zastosować 
do innych większych miast.

Kto się interesował sprawą, jak obecnie buduje się 
kuchnie, ten wie, że są one bardzo małe. Przy mieszka
niach 3-pokojowych są zawsze pokoje służbowe, w kuch
ni już się nie pierze, pralnie są wspólne, a kuchnia prze
znaczona jest wyłącznie do sporządzania posiłków. 
Kuchnia jest wygodniejsza, o ile jest mala, poza tym 
w ścianach wbudowuje się szafy i ze względu na szczup
łość miejsca niemożliwością jest wstawić do takiego 
pomieszczenia jeszcze kuchenkę elektryczną. Dlatego 
współpraca z architektami może nam tu oddać duże ko
rzyści. Gazownie potrafiły już architektów przekonać, 
gdyż kuchnie gazowe jak również kombinowane gazo- 
wo-węglowe instaluje się. Należałoby też dążyć, aby 
kuchnie elektryczne wprowadzać do tych mieszkań, ale
0 ile z góry nie była przewidziana ta ewentualność, to 
wątpię, czy kuchnia elektryczna pomieści się w tak ma
łym pomieszczeniu.

Inż. W. Kasprzycki z Gdyni.

Kontakt z architektami nawiązaliśmy w Gdyni już 
dość dawno. Przed kilku laty zorganizowaliśmy dla 
architektów odczyt wygłoszony przez p. Dyrektora Hoff
manna na temat „Współpraca architekta z elektrykiem”. 
Rozesłaliśmy wszystkim architektom i budowniczym wy
dawnictwo „Urządzenia elektryczne w domu”. Ostatnio 
dostarczyliśmy im również wydawnictwo „Strom ins 
Haus”. Wreszcie niedawno zorganizowaliśmy dla tutej
szego oddziału SARP’u prelekcję p. M. Kyci n. t. „Za
stosowanie światła w architekturze”. Na ogół stosunki na
sze z architektami są dobre.

W dalszym ciągu p. Kasprzycki porusza sprawę 
ogrzewania zelektryfikowanych ubikacji kuchennych

1 zwraca się z zapytaniem do firmy ,,Gródek”, czy nie 
byłoby możliwe wypuszczenie na rynek kombinowanej 
kuchni węgiowo-eiektrycznej, która jest jedynym roz
wiązaniem w domach pozbawionych centralnego ogrzewa
nia. Zaznacza, że kuchnia taka była za granicą pionie
rem elektryfikacji gospodarstw domowych i dziś jeszcze 
odgrywa dużą rolę przy elektryfikacji robotniczych 
i urzędniczych jednodomowych osiedli. Kuchnia taka nie 
daje coprawda zużycia w zimie, jest to jednakże ponie
kąd jej stroną dodatnią ze względu na zimowe obciąże
nie szczytowe.

Inż. W. Przybyłowski z Katowic

przyłącza się do życzenia p. inż. Kasprzyckiego i do
maga się również wypuszczenia na rynek kuchni kom
binowanej węgiowo-elektrycznej, co ma szczególne zna
czenie dla Śląska.

Na terenie Śląskich Zakładów Elektrycznych kontakt 
z architektami na ogół jest dobry. Jest pewna ilość ta
kich architektów, którzy przy projektowaniu domów za
pytują elektrownię o wskazówki dotyczące urządzeń 
elektrycznych, przewidują miejsce na warniki i kuchen
ki. Mówca opisuje wypadek budowy domu, projektowa
nego pierwotnie jako zgazyfikowany, który następnie 
napotykał na dość znaczne trudności w związku z elek
tryfikacją, bo nie było przewidzianych odpowiednich 
miejsc na kuchenki i warniki elektryczne.

P. Przybyłowski przypisuje duże znaczenie posia
daniu przez achitektów urządzeń elektrycznych we włas
nych mieszkaniach. Śląskie Zakłady Elektryczne idą na 
znaczne ustępstwa przy instalowaniu kuchni i warników 
u architektów

Również dobrym sposobem jest działanie na ambicję 
poszczególnych architektów, przez wskazywanie, że ich 
koledzy już projektowali pełną elektryfikację.

Jednym ze stosowanych przez nas sposobów zachę
cania do elektryfikacji jest zwalnienie częściowo lub 
całkowicie z dość wysokich opłat pobieranych w myśl 
koncesji za przyłączenie domu.

Jedną z częstszych trudności, jakie napotykamy 
w pracy jest fakt przekroczenia kosztorysu budowy 
przez architekta. Pod koniec budowy, gdy przychodzi do 
wyposażenia mieszkań w rozmaite urządzenia, brakuje 
środków na zakup kuchen i warników elektrycznych, 
choćby nawet zakup był przewidywany przy wstępnym 
projekcie. Najczęściej idziemy wówczas na pokrycie czę
ści kosztów zakupu urządzeń lub na sprzedaż na długo
terminowe spłaty, byleby właściciel domu swoim kosz
tem zainstalował przewody pozwalające przyłączyć 
kuchnie i warniki oraz nie wprowadził do domu prze
wodów gazowych. Ten ostatni warunek jest ważny, 
gdyż późniejsza akwizycja urządzeń elektrycznych przy 
istnieniu przewodów gazowych jest bardzo uciążliwa.

Jakkolwiek dążymy do pełnej elektryfikacji, t. zn. 
do zainstalowania zarówno kuchen, jak warników stwier
dzić trzeba, że w większości zdobytych przez nas domów 
warników nie umieściliśmy, gdyż urządzono tam cen
tralne dostarczanie gorącej wody. Takie centralne urzą
dzenie dla gorącej wody specjalnie dobrze kalkuluje się 
na Śląsku, gdzie jest dość tani węgiel i koks.

W mieszkaniach dla mniej zamożnych ludzi nie 
ak wiru jemy warników w ogóle, a w kuchni staramy się 
umieścić obok kuchni węglowej 2-płytkową kuchnię 
elektryczną z piekarnikiem lub nawet bez.

Osobnym zagadnieniem jest wyposażenie więk
szych mieszkań dla zamożniejszych osób; tam trzeba się 
liczyć z możliwością większego zapotrzebowania w 
związku z przyjęciami dla gości, podczas których nor
malna 3-płytkowa kuchnia wystarczyć nie może, insta
lujemy bądź 4-płytkową, bądź dwie 3-płytkowe z pie
karnikiem.

W niektórych domach, gdzie udało nam się ulokować 
2-płytkowe kuchnie bez piekarnika jako kuchnie uzupeł
niające, i gdzie właściciele domów dali również wykonać 
instalacje gazowe, lokatorzy często nie używają kuchen
ki elektrycznej tylko gazową, ponieważ szybciej ona go- 
tuje, niż normalna 2-płytkowa kuchenka Gródka. Dla
tego uważam za konieczne wypuszczenie kuchenki 2-płyt- 
kowej szybko-grzejnej bakerowskiej. To samo odnosi się 
do kuchenek 1-płytkowych, które stosunkowo wolno 
grzeją. Ze względu na szybkość gotowania uważam 
również za konieczne, żeby przynajmniej jedna płytka 
w kuchniach 3-płytkowych z piekarnikiem była płytką 
expresową systemu bakerowskiego.

Inż. T. Klamer z Warszawy.

Rozesłaliśmy do wszystkich architektów listy, w któ
rych przedstawiliśmy korzyści, jakie daje elektryfikacja 
mieszkań, zwracając też uwagę na możność zmniejszenia 
kubatury, a co za tym idzie i kosztorysu budowy przy 
zastosowaniu kuchni elektrycznych. Również na łamach 
„Przeglądu Budowlanego” umieszczamy artykuły o elek
tryfikacji mieszkań i o naszym salonie pokazowym, do
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którego w przyszłości będziemy zapraszać ich na od
czyty.

Zgadzam się z kol. Żakiewiczem, że akcja taka nie 
zastąpi osobistego kontaktu z architektami.

Jeszcze dziś, nawet w zamożnych i kulturalnych do
mach pokutuje pogląd, że kuchnia elektryczna nie daje 
100%-wej gwarancji. Odbiorcy obawiają się przerw w 
dostawie prądu. Zwalczając takie obawy, nie uważam 
za właściwe zbyt gwałtowne forsowanie kuchen elektry
cznych. Odbiorca musi sam nabrać zaufania. To też w 
takich wypadkach jestem zwolennikiem stosowania kuch
ni elektryczno-węglowej.

Jeżeli chodzi o współpracę z architektami, odczuwa
my brak właściwego materiału propagandowego, zwra
cam się zatem do Związku Elektrowni Polskich, aby nam 
ułatwił zdobycie tych materiałów. Rozdajemy architek
tom broszurę „Urządzenia elektryczne w domu”, uwa
żam jednak, że bardzo pożądane byłoby wskazanie ar
chitektom przykładów poszczególnych domów mieszkal
nych, a nawet całych miejscowości kompletnie zelektry
fikowanych czy to w Polsce, czy za granicą. Takie przy
kłady najlepiej trafiają do przekonania. Byłoby celowe, 
gdyby Związek Elektrowni Polskich w tym kierunku ze
brał odpowiednie dane.

\
Pozostaje jeszcze jedno zagadnienie, tj. kwestia war

ników, o których mówił kol. Przybyłowski. Wtedy, gdy 
stosuje się centralne ogrzewanie i w związku z tym ist
nieje t. zw. centralna gorąca woda, dla warników elektry
cznych nie ma miejsca. Wiem, że za granicą spotyka się 
jednak takie rozwiązanie, że kocioł, który służy do zasi
lania centralnie ciepłą wodą, tylko w zimie pracuje na 
węglu lub koksie, w lecie zaś może być ogrzewany elek
trycznością. Nie wiem, czy w Polsce jest takie urządzenie, 
czy Panowie spotykali się z tym i jakie to daje wyniki.

Inż. W. Przybyłowski z Katowic.

Na terenie Katowic mamy zaprojektowane 2 takie 
urządzenia. Kotły do wytwarzania gorącej wody w zi
mie będą ogrzewane węglem, na lato można założyć urzą
dzenia elektryczne. Dotychczas jednak właściciele gma
chów nie wykonali urządzeń grzejnych elektrycznych. 
Powodem tego były specjalne okoliczności. W jednym 
gmachu W. F. i P. W. magistratowi zabrakło pieniędzy 
w budżecie, drugi gmach Kurii Biskupiej nie jest jeszcze 
wykończony.

Dyr. J. Glatman z Wilna.

Nasza praca z architektami ogranicza się narazie do 
oświetlenia. Pomimo tego na próbę rozpoczęliśmy akcję 
przygotowania do grzejnictwa w ten sposób, że nowe mie
szkania, które oświetlamy, otrzymują bezpłatnie 50 kWh 
przy pierwszym włączeniu licznika z tym, że muszą być 
one użyte w ciągu 4 miesięcy. Roczne doświadczenie wy
kazało, że zużycie to sięga 74%. Jednakże przyłączonych 
odbiorców z grzejnikami mamy zaledwie 60%, kuchnie 
elektryczne nie są jeszcze na terenie Wilna rozpowszech
nione.

Czasem architekci stawiają trudne żądania, miano
wicie wymagają różnych staroświeckich żyrandoli, które 
kolidują z nowoczesnym oświetleniem.

Ostatnio wspólnie z architektami instalujemy kuch
nię szpitalną na 500 osób, gdzie architekci opracowali 
plan pomieszczenia, dając pierwszeństwo kuchni elektr. 
przed parową i gazową.

Mamy ofertę na elektryczne ogrzewanie obiektu 
państwowego, gdzie nie chodzi o cenę elektryczności, gdyż 
każdy inny sposób ogrzewania jest niemożliwy. Nie mam 
doświadczenia w tym kierunku, jak tę sprawę rozwiązać. 
Jedno rozwiązanie — to ogrzewanie od podłogi, drugie — 
za pomocą grzejników umieszczonych pod oknami we 
framugach. Dla elektrowni jest ta sprawa o tyle trudna, 
że nie zawsze byłaby wykorzystywana pełna moc tych 
grzejników, najwyżej '/a, w czasie posiedzeń do a/3 i tylko 
w razie pracy należałoby ogrzewać w pełnej mocy. Jest 
to ubikacja wysoka do 7 m, ze ścianami o grubości 1,5 m.

P. J. Pawlik z Krakowa.

Na naszym terenie mamy zainstalowanych kilka 
warników, z których odbiorcy są zadowoleni. Propago
wanie warników w szerszym tego słowa znaczeniu jest 
znacznie utrudnione z powodu stosunkowo dużych strat 
na wypromieniowanie ciepła nagrzanej wody.

W jednej z podmiejskich willi urządziliśmy elek
tryczne podgrzewanie wody w dotychczasowym kotle 
leżącym, w którym woda była zagrzewana przez podko
wę, zainstalowaną w węglowym piecu kuchennym. Urzą
dzenie elektryczne zostało zainstalowane równolegle z do
tychczasowym, od kilku lat funkcjonuje bez zarzutu 
i godne jest polecenia w tych warunkach, gdzie są duże 
trudności instalacyjne, jednak tylko wtedy, jeżeli kocioł 
zostanie zaizolowany korkiem.

Przy pierwszym nagrzaniu elektrycznym wody w 
warniku okazało się, że zużycie węgla do gotowania na 
kuchnia wyniosło zaledwie 1/3 poprzedniego zużycia. Stąd 
wniosek, że zagrzewanie wody w warniku przy pomocy 
podkowy, umieszczonej w piecu kuchennym, wbrew opi
nii, która twierdzi, że dzieje się to równocześnie z goto
waniem obiadu, jest kosztowne, gdyż każdorazowo trze
ba zagrzać całą obiętość kotła, bez względu na to, czy 
woda będzie potrzebna.

Elektryczne ogrzewanie pomieszczeń i próby nad 
tym ogrzewaniem wykonane na terenie Krakowa wyka
zały, że ogrzewanie to w stosunku do ogrzewania węglo
wego, kalkuluje się mniej więcej jak 10:3.

Z tego też powodu może być zastosowane tylko 
wtedy, gdy lokal ma małe straty cieplne, np. posiada 
grube mury, szczelne i nieduże okna itp.

W 3-ch wypadkach elektrycznego ogrzewania zasto
sowano automatyczną regulację temperatury, co pomimo 
droższej instalacji w wysokim stopniu poprawia kalku
lację.

Dla ogrzewania dawnego sklepu Elektrowni użyto 
pieców elektrycznych specjalnej konstrukcji, które były 
zbudowane jako piece półakumulacyjne, żebrowe, o du
żej powierzchni i niskiej temperaturze pieca, wynoszącej 
około 80". Piece te okazały się w użyciu b. praktyczne.

Na koniec pragnąłbym podzielić się z Panami spo
strzeżeniami o wpływie promieniowania cieplnego żaró
wek na ogrzewanie lokalu. Wpływ ten jest b. duży i nie 
trzeba o nim zapominać, tak przy projektowaniu ogrze
wania, jak i wentylacji.

Spostrzeżenia te poczyniłem w nowym pomieszczeniu 
naszego sklepu, który, pomimo że posiada 3 duże okna 
wystawowe i dwoje drzwi wyjściowych, korzysta z wod
nego ogrzewania centralnego tylko w czasie wyjątkowo 
silnych mrozów, gdyż, jak się okazało, energia cieplna 
żarówek ogólnej mocy około 13 kW, wystarcza do ogrze
wania tego lokalu.
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Inż. K. Ko pec ki z Torunia.

1) Sprawa ogrzewania budynku, którą poruszył p. 
dyr. Glatman, jest dla elektrowni stracona, gdyż są to 
sale bardzo wysokie, wielkości kościoła. Wiemy zaś, że 
ogrzewanie pełnej kubatury kościoła jest niemożliwe 
przy możliwych cenach kWh, natomiast ekonomiczne o- 
grzewanie kościoła polega na ogrzewaniu dolnych warstw 
powietrza ogrzewaniem podklęcznikowym lub podłogo
wym, które kalkuluje się nawet przy cenie 12—15 gr/kWh 
korzystnie dla elektrowni, jeżeli się zważy, że to zużycie 
przypada w godzinach rannych i w niedzielę. Uzyskuje 
się przez to na dole temperaturę kilkunastu stopni C, 
wystarczającą ze względu na przebywanie ludzi w wierz
chnim okryciu, a nie ogrzewa się wcale pełnej kubatury. 
Zastosowanie takiego ogrzewania w wypadku wileńskim 
byłoby nie wystarczające.

2) Pełne ogrzewanie mieszkań elektrycznością w na
szym klimacie nie opłaca się. Mieszkanie o 350 m:l zu
żyje w ciągu sezonu 10—12 000 kWh, np. u nas mieszka
nie 3-pokojowe o niewielkich pokojach zużywa 15—20 000 
kWh. Ogrzewanie elektryczne mieszkań w porównaniu 
do koksowego wymagałoby ceny 1 kWh rzędu 2—4 gro
szy. Co innego oczywiście ogrzewanie biur, ogrzewanie 
w sezonach przejściowych, dogrzewanie itp., gdzie te 
sprawy kalkulują się bez porównania lepiej po cenach 
10—15 groszy.

3) Wiemy, że za granicą główny pęd elektryfikacji 
idzie w kierunku nowych domów, których większość jest 
zaopatrywana w kuchnie elektryczne, podczas gdy w 
starych ■domach ta elektryfikacja idzie gorzej.

Dlatego należałoby, według mnie, prowadzić pewną 
akcję propagandową już na politechnice, żeby zapoznać 
młody narybek architektów, który kiedyś będzie budował 
domy, z elektryfikacją. Akcja ta powinna pójść w tym 
kierunku, aby do wykładów wprowadzić dane o zaletach 
i sposobach elektryfikacji, oraz aby w czasopismach archi
tektonicznych ukazywały się opisy domów zelektryfiko
wanych, sporządzone przez architektów już znanych. Na

leżałoby przez to wywołać „modę” na wykonywanie do
mów w pełni zelektryfikowanych, jak to już jest gdzie 
indziej.

Inż. Z. Tabaczyński z Borysławia.

Przy elektryfikacji mieszkań, nie posiadających cen
tralnego ogrzewania, natrafia się na taką trudność, jak 
ogrzewać w zimie kuchnię, jeżeli gotowanie odbywa się 
elektrycznością. Rozwiązanie tej kwestii jest proste w 
nowobudujących się domach, gdzie dla ogrzewania kuch
ni można wykorzystać piec kaflowy sąsiedniej ubikacji, 
stosując przy piecu kaflowym kanały dla ogrzewania po
wietrza, które jest pobierane z ubikacji kuchennej i tam 
odprowadzane.

Inż. C z. Żakiewicz.

Wracając do sprawy odczytów dla architektów, przy
puszczam, że byłoby wskazane, poza wygłaszaniem odczy
tów bezpośrednio przez przedstawicieli elektrowni, przy
gotowanie materiałów przez elektrownie do referatów 
dla architektów. Takie referaty byłyby opracowane i wy
głaszane przez samych architektów. Niektóre zagadnienia 
będą inaczej przyjęte przez ogół architektów, gdy je 
usłyszą z ust kolegi, a nie zainteresowanej strony, za ja
ką uważają elektrownie.

Kuchnie kombinowane spełniają dobrze swoje za
dania, słyszałem, że w Pradze Czeskiej są one dość roz
powszechnione.

Można otrzymać dobre rezultaty takie, jak p. inż. 
Tabaczyński opisał, dając ogrzewanie kuchni bądź to cen
tralne, bądź też wykorzystując piece kaflowe do ogrze
wania.

Była tu mowa o tym, że kuchnia 3-plytkowa jest 
za mała w mieszkaniach większych. Tu nie chodzi o to, 
że przyjmuje się dużo gości, lecz że przygotowuje się 
dużo potraw.

Można wtedy stosować kuchnię 4-płytkową, lub co 
kalkuluje się znacznie taniej, kuchnię 3-płytkową z pie
karnikiem i dodatkową kuchenkę 1- lub 2-płytkową.

Pokaz pokazu gotowania elektrycznego
Celem pokazu było przedstawienie uczestni

kom konferencji, jak powinien być przeprowadzo
ny pokaz propagandowy.

Prelegentka zademonstrowała gotowanie na
stępującego obiadu:

barszcz burakowy zabielany, 
karp pieczony,
befsztyki smażone bez tłuszczu, 
ziemniaki gotowane bez wody, 
marchewka gotowana bez wody, 
kompot z rabarbaru, 
ciastka.
Podczas przygotowywania potraw prelegentka 

omówiła konstrukcję kuchni elektrycznej, wykazu
jąc jej całkowite bezpieczeństwo, uwydatniła unie-

Przeprowadziła St. Kuliżanka z Sosnowca

zależnienie pani domu od pomocy, osiągnięte dzię
ki elektryczności, następnie zaś dowodnie wykaza
ła z jaką wszechstronną czystością, szybkością i łat
wością przyrządzić można potrawy. Prelegentka 
zatrzymała się dłużej nad sprawą regulacji tempe
ratury gotowania, po czym omówiła wpływ tempe
ratury na jakość potraw i uzasadniła dlaczego po
trawy przygotowane elektrycznością są bardziej 
wartościowe wskutek zachowywania wartości mi
neralnej i witaminowej oraz strawniejsze dla orga
nizmu ludzkiego. W zakończeniu p. Kuliżanka omó
wiła obszerniej zagadnienie kosztów gotowania 
elektrycznego.

Pokaz trwał około 50 minut, na przygotowanie 
obiadu według wymienionego wyżej jadłospisu na 
5 osób zużyto około 1,9 kWh.
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Ćwiczenia praktyczne gotowania 
elektrycznego

Wszyscy uczestnicy konferencji podzieleni zo
stali na 3 grupy. Uczestnicy każdej grupy pod kie
rownictwem Instruktorki ugotowali na komplet
nej kuchni elektrycznej obiad na 4 lub 8 osób. 
Obiady przygotowano według jadłospisów i wska
zówek, które wręczone były na piśmie każdej gru

pie. Podczas gotowania uczestnicy notowali na od
powiednich formularzach czas gotowania potraw 
na poszczególnych stopniach regulacji, stan liczni
ków, czas rozpoczęcia i ukończenia gotowania itd.

Po ukończeniu ćwiczeń spożyto na wspólnym 
obiedzie przygotowane potrawy.

Zestawienie wyników ćwiczeń gotowania elektrycznego

Nr. Instruktorka Uczestnicy
Przygotowane dania Zużycie

energii
kWh

Uwagi
na płytkach w piekarniku

1 p. Kuliżanka 
EOZD 
Sosnowiec

V

p. Czernik 
p. Glatman 
p. Pawlik 
p. Pląskowski 
p. Schubert 
p. Tabaczyński 
p. Żakiewicz

Krupnik polski ze śmietaną.
Zrazy wołowe zwijane. 

Ziemniaki, kaszka perłowa. 
Mizerja.

Zagotowane na płytkach, 
dogotowane w piekarniku

0,85 proporcja 
na 4 osoby

2 p. Bernardówna 
Śląskie 
Zakłady El. 
Katowice

p. Garliński 
p. Gołębiowski 
p. Kasprzycki 
p. Knaus 
p, Kopecki 
p. Pasierbiewicz 
p. Piekarski

Chłodnik 
z rabarbaru.

Szczupak 
z jarzynkami.

1,4 proporcja 
na 8 osób

3 p. Kuliżanka 
EOZD 
Sosnowiec

p. Janas 
p. Horain 
p. Klamer 
p. Kwolek 
p. Koloch 
p. Ligęza 
p. Puchała

Zupa jarzynowa. 
Marchewka 
i ziemniaki. 
Legumina 
truskawkowa.

Mostek cielęcy 
nadziewany. 
Kruchy tort.

2,65 proporcja 
na 8 osób

Elektryfikacja rzemiosła, drobnego 
przemysłu i chałupnictwa

Inż. J. PLĄSKOWSKI, E.O.W., Warszawa

Rzemiosło znalazło się u szczytu swego rozwo
ju w wiekach średnich XII — XV w. Wszelka pro
dukcja nierolnicza była wówczas produkcją rze
miosła, które było zgrupowane tylko i wyłącznie 
w miastach, organizowane w cechy, które były nie 
tylko, jakby można przypuszczać na podstawie 
analogii dzisiejszych czasów, związkiem zawodo
wym, lecz również bractwem religijnym, drużyną 
wojskową, klubem towarzyskim, partią polityczną 
w radzie miejskiej, kartelem itd.

Rynkiem zbytu było rodzinne miasto; trudno
ści komunikacyjne, brak kapitału, doktryna kano
niczna nieuznająca pożyczki za oprocentowaniem,

feodalizm zamykały rzemiosła w mieście i utrud
niały ekspansję.

Rzemiosła miejskie, właściwie cechy, skierowa
ły swój wysiłek na walkę z rzemiosłem powstają
cym na wsi i drogą ograniczeń i utrudnień ustro- 
jowo-prawnych chciały zawarować swoje monopo
listyczne stanowisko producenta.

Wielkie odkrycia geograficzne, nowe surowce, 
powstanie państw rządzonych centralistycznie i je
dnorodnych obszarów gospodarczych w przeciwień
stwie do średniowiecznego państwa miejskiego, 
rozrost handlu wewnętrznego i międzynarodowe
go, przewrót cen, wzrost i zróżniczkowanie potrzeb
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konsumcyjnych, podniesienie się poziomu techni
ki, powstanie kapitału obrotowego z jednej strony, 
a konserwatyzm, niezaradność, krótkowzroczność 
i formalizm cechów z drugiej strony spowodowały 
wzrost znaczenia kupców. Rzemiosło nie nadążało 
za postępem technicznym i gospodarczym oraz 
wzrastającymi potrzebami. Kupcy mieli ułatwiać 
zadanie uzupełniania braków importu z innych 
miast i krajów, kupcy spowodowali powstanie cha
łupnictwa, częściowo przemysłu oraz „dzikiego” 
rzemiosła.

Następuje proces likwidacji skostniałych, nie
dostosowanych do życia, form cechowych. We 
Francji pierwsza próba likwidacji była w r. 1776, 
ostatecznie Wielka Rewolucja w 1791 w imię wol
ności znosi cechy. Prusy robią to w 1810 r., wiek 
XIX jest widownią likwidacji formy, lecz nie tre
ści rzemiosła, które pod koniec wieku XIX zaczy
na się odradzać.

W Polsce ustrój rzemiosła był podobny do 
ustroju rzemiosła w całej Europie. W likwidacji 
cechów Polska wyprzedziła Europę nie ze względu 
na niewłaściwość systemu, lecz w imię interesów 
rolnictwa czyli szlachty. Sejm w roku 1420 uchwa
la likwidację cechów, lecz są one zbyt silne, aby 
ustąpić bez walki. W roku 1538 Sejm ponownie 
uchwala likwidację, której sprzeciwia się król ze 
względów wojskowych. Mimo to następuje nieu
stanny zanik nie tylko form, jak w Europie, lecz 
również i treści rzemiosła. Interesowi szlachty zo
stał podporządkowany nie tylko interes cechów ale 
rzemiosła i miast. Najazd szwedzki doprowadził 
rzemiosła i miasta do ruiny, z której nigdy się już 
nie podniosły.

Dalszą akcją ustawodawczą było wprowadze
nie przez Sejm w 1635 ograniczenia monopolu ce
chowego, a w 1774 dalsze rozbicie rzemiosła przez 
ustanowienie majstrów kwartalnych, nie należą
cych do cechów, a tylko płacących pewne opłaty.

W okres niewoli rzemiosło weszło osłabione, 
o niewystarczającym stanie liczebnym, co powodo
wało imigrację obcych rzemieślników. Rozwój ko
lei umożliwia konkurencję wyrobom fabrycznym, 
zagranicznym. Przeludnienie wsi kierowało ele
ment wiejski w ręce kupców, a więc rosło chałup
nictwo. Pomimo konkurencji chałupnictwa i prze
mysłu, które rozwinęły się w olbrzymim tempie, 
rzemiosło przetrwało okres niewoli, korzystając w 
Kongresówce z olbrzymiego rosyjskiego rynku zby
tu, a w poznańskim upodabniając się do dzisiejsze
go rzemiosła europejskiego, hołdując po dawnemu 
zasadom reglamentacji i utrudnień dostępu do rze
miosła.

Pierwsze lata odzyskania niepodległości cechu
je obojętne ustosunkowanie się do rzemiosła, któ
remu przeciwstawia się wielki zakład fabryczny. 
Kryzys wzmógł stosunkowo rolę rzemiosła, które

jako taniej pracujące i bardziej elastyczne utrzy
mało a nawet rozwinęło stan posiadania.

Liczebność rzemiosła łącznie z niezalegalizowa- 
nymi wynosi obecnie około 400 000 warsztatów, za
trudniających około 600 000 ludzi, dających utrzy
manie ok. 3 000 000 obywatelom.

W dniu 1.1.1935 r. ilość zalegalizowanych war
sztatów razem wynosiła wg władz przemysłowych 
320 640, wg izb rzemieślniczych 329 516.

Z tej liczby przypadło na:

województwa centralne . . . . 181 854 55%
wschodnie . . . 42 683 13%
zachodnie . . 49 276 15%
południowe . . . 55 703 17%

Podział ilości warsztatów wg specjalności jest 
następujący:

szewstwo .... . . 53 504
krawiectwo . . . . . 51 995 ok. 50%
rzeźnictwo .... . . 30 400
kowalstwo .... . . 37 265
stolarstwo .... . . 25 821
piekarstwo .... . . 17 595
fryzjerstwo . . . . . 13 329 ok. 25%
mularstwo .... . . 11 687
wędliniarstwo . . . . . 9 967
54 innych rzemiosł . . . 87 593 ok. 25%

Cyfry te nabiorą lepszej wymowy, jeśli porów
namy je z liczbą zatrudnionych robotników w gór
nictwie, hutnictwie, w wielkim i średnim przemy
śle przetwórczym łącznie z elektrowniami, wodo
ciągami, wytwórniami wojskowymi, fabrykami 
amunicji i warsztatami kolejowymi. Liczba ta pod 
koniec roku 1935 wynosiła 586 000 robotników, na 
30.IX.35 — 635 000, maksymalny stan zatrudnienia, 
który miał miejsce w 1929, był 844 000 ludzi.

Interesujący jest stan zatrudnienia w rzemio
śle w innych krajach europejskich. Trzeba zazna
czyć, że porównanie to jest niedokładne ze względu 
na różną interpretację pojęcia rzemiosła w różnych 
krajach. Interpretacja polska jest może najbardziej 
zwężająca zasięg rzemiosła.

Wg inż. Hauszylda stan zatrudnienia w rze
miośle dla roku mniej więcej 1930 wynosił:

Kraj Zatrudnienie 
w rzemiośle ludności

Szwajcaria . . . . 828 000 20%
Węgry .... . .1 504 000 17%
Czechosłowacja . . 2 319 000 16%
Włochy . . . . . 5 000 000 12%
Francja . . . . . 4 027 000 10%
Belgia .... . . 750 000 9%
Holandia . . . . . 750 000 9%
Niemcy . . . . .3 716 000 6%
Szwecja . . . . . 300 000 5%
Austria . . . . . 293 000 4%
Estonia . . . . . 45 000 4%
Polska . . . . . 810 000 2%
Bułgaria . . . . . 125 000 2%
Rumunia . . . . 135 000 1%
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Liczebność rzemiosła w Polsce daleko odbiega 
od analogicznych cyfr w państwach o większym 
rozwoju gospodarczym.

Jak zaznaczyłem wyżej, pod koniec wieku XIX 
następuje odrodzenie rzemiosła. Wiele przyczyn 
złożyło się na stworzenie warunków ku temu po
datnych, między innymi podniesienie znajomości 
techniki w najszerszych warstwach, dzięki po
wszechnemu nauczaniu i popularyzacji wiedzy, 
zakończenie w wielu państwach procesu industria
lizacji, który wchłaniał przyrost ludności, lecz naj
ważniejszym był postęp techniki, który umożli
wiał nabycie drobnego, taniego, lecz dobrego sprzę
tu wytwórczego a przede wszystkim rozwój elek
tryfikacji, który dostarczył drobnemu warsztatowi 
energię w pierwszym rzędzie dla napędu mecha
nicznego, jak również dla światła i siły, energię 
usprawniającą jakość produkcji i zwiększającą wy
dajność pracy ludzkiej bez kosztów na budowę za
kładu energetycznego, co dla rzemiosła ubogiego 
w kapitały^ ma zasadnicze znaczenie.

Niewątpliwie elektryfikacja była tą ostatecz
ną przyczyną, która przy istnieniu innych, spowo
dowała rozwój rzemiosł i cyfry wyżej przytoczone 
stwierdzają, iż rzemiosło rozwija się najlepiej w 
krajach w dużym stopniu zelektryfikowanych.

Liczebność rzemiosła, duże możliwości elektry
fikacyjne dochodzące do kilku i kilkunastu koni 
mechanicznych na warsztat, przy stosunkowo nie
złym czasie wykorzystania, niewchodzenie w szczyt 
w elektrowniach o typie oświetleniowym, możność 
zasadniczego polepszenia rentowności linii w elek
trowniach okręgowych przez stworzenie lub reak
tywowanie rzemiosła na wsi, możność wstrzyma
nia imigracji do miast i wzbogacenia wsi wszystkie 
te przyczyny spowodowały, że wiele zakładów 
elektrycznych w poszukiwaniu nowych rynków 
zbytu na energię elektryczną zainteresowały się 
rzemiosłem i osiągnęły bardzo zachęcające rezul
taty.

W Niemczech rozpowszechnianie się motoru 
elektrycznego w małych warsztatach rozwinęło się 
szybko w przeciągu dwudziestu ostatnich lat. Do 
1900 r. zaledwie kilka tysięcy warsztatów domo
wych posiadało napęd elektryczny, przykłady na
stępujące wskażą, że od 1933 większość rzemieśl
ników zelektryfikowała swoje warsztaty, od 1925 
do 1933 procent instalacji zelektryfikowanych jest 
następujący:

dla piekarzy......................• . 45% — 65%
stolarzy...........................39% — 56%
kowali................................ 51% — 69%
ślusarzy-monterów . . 45% —59%

Elektrownie niemieckie przewidują duże po
większenie zbytu energii elektrycznej przez rze
miosło. Ich przewidywania opierają się na staty
styce niemieckiej udowadniającej, że jest tak dużo

osób zajętych w różnych zawodach rzemiosła, jak 
w tej lub innej gałęzi wielkiego przemysłu. A mia
nowicie stan liczebny piekarstwa dorównywa prze
mysłowi górniczemu, konfekcja — przamysłowi 
mechanicznemu; szewstwo — przemysłowi che
micznemu; fryzjerstwo —■ przemysłowi papierni
czemu; stolarstwo — przemysłowi elektrotechnicz
nemu; rzeźnictwo —- przemysłowi metalurgicz
nemu.

W Ameryce elektryfikacja małych warszta
tów domowych już zaszła bardzo daleko w skupie
niach miejskich, gdzie większość warsztatów jest 
zaopatrzona w aparaty elektryczne. Natomiast w 
pewnych okręgach wiejskich jest jeszcze dużo do 
zrobienia. Federal Housing Administration, która 
w okolicach zależnych od Tennessee Valley Autho
rity, zdecydowała się finansować nie tylko zabudo
wania kooperatyw rzemieślników, ale również pra
ce odnawiania i modernizowania urządzeń war
sztatów przemysłowych w innych częściach Sta
nów Zjednoczonych, poczyniła kilka doświadczeń 
interesujących elektryfikacji małego przemysłu 
przez rozpowszechnienie małych motorów, spawa
rek, aparatów ogrzewania itd.

Najważniejsze są przede wszystkim te do
świadczenia amerykańskie, które dążą do przemia
ny warunków życia fermerów w dolinie rzeki Ten
nessee. Kooperatywy rzemieślnicze dobrze prowa
dzone ugrupowały wielu bezrobotnych i wieśnia
ków mało zamożnych w przedsiębiorstwa tkackie, 
sztancowanie, bednarstwo, garncarstwo, produkcja 
konserw. Większość robotników, pracując w tych 
przedsiębiorstwach, posiada małą fermę, albo za
mieszkuje u rodziców fermerów. Ich praca w rze
miośle chroni ich częściowo w czasie złych zbiorów 
lub w razie spadku cen produktów rolnych, gdyż 
mogą znaleźć w tej swojej pracy źródło dodatko
we dochodów.

Maszyny, narzędzia lub silniki potrzebne do 
pracy rzemieślniczej dostarczone były przez orga
nizacje Tennessee Valley Authorithy. Te same or
ganizacje prowadzą szkoły i kursy zawodowe przy
gotowujące fachowców rzemieślniczych.

Okręgi europejskie nie posiadają środków fi
nansowych podobnych do tych, które pozwoliły 
T. V. A. robić na wielką skalę doświadczenia wy
żej opisane. Mimo to próby amerykańskie wskazu
ją nam, że istnieje możność zwiększenia zbytu 
energii elektrycznej wśród ludności wiejskiej przez 
wyposażenie jej w narzędzia pracy, zorganizowanie 
i wyszkolenie.

We Francji czynności rzemieślnicze są wyko
nywane bądź przez robotników pracujących na 
akord, na służbie jakiejś fabryki (wytwórni) lub 
jakiegoś wielkiego kupca i w warsztatach należą
cych do ich przedsiębiorcy (chlebodawcy), bądź 
przez chałupników (robotników pracujących u sie-
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bie), którzy posiadają własne maszyny i sami od 
siebie sprzedają swoją produkcję. Na przykład nie
którzy tokarze na własny rachunek znajdują zbyt 
na swoje wyroby, inni są zgrupowani w koopera
tywy, które organizują sprzedaż wyrobów swoich 
członków.

Elektrownie okręgowe już od dawna interesują 
się zagadnieniem organizacji rzemiosła i podnie
sieniem jego sprawności. Już w r. 1893 założona 
została Compagnie de la Loire, której jednym z 
głównych zadań było zelektryfikowanie napędu 
warsztatów tkackich, poruszanych dotychczas ręcz
nie. Akcja dała dobre wyniki, zapewniając przed
siębiorstwu trwałe dochody, a ludności polepszenie 
bytu.

Elektryfikację rzemiosła można rozpatrywać 
z dwóch zupełnie odrębnych od siebie punktów 
widzenia.

W skupieniu miejskim polega ona przede 
wszystkim na ułatwieniu elektryfikacji urządzeń 
małych warsztatów istniejących, które już osiąg
nęły same dostateczne doświadczenie techniczne i 
rynki zbytu mniej lub więcej zapewnione.

W okolicach wiejskich sytuacja jest bardziej 
złożona bądź przez ubóstwo ludności, która bez po
mocy z zewnątrz nie jest w stanie polepszyć metod 
produkcji, bądź przez zanik rzemiosła na wsi.
W dziedzinie reaktywowania rzemiosła na wsi, a 
nawet stwarzania go na nowo zrobiono kilka do
świadczeń tak ciekawych i charakterystycznych 
przez niezwykłość podejścia, że celem zapoznania 
się z tymi metodami przytoczę je, korzystając z ra
portu p. Lechat na kongres w Scheveningen.

Po klęsce Grecji w Anatolii półtora miliona 
emigrantów greckich bez ubrania, bez mebli i bez 
narzędzi powróciło do ojczyzny. To było przyjście 
1% miliona bez pracy do kraju, który liczy 6 mi
lionów mieszkańców, proporcjonalnie wiele więcej 
aniżeli bezrobotnych w Niemczech, Stanach Zje
dnoczonych albo w Anglii.

Stan finansów nie pozwolił Grecji płacić tym 
emigrantom zapomóg bezrobocia. Państwo dostar
czyło każdemu trochę ziemi, ale nie pozwoliło no
woprzybyłym zająć się jedynie produkcją zboża. 
Zachęcano ich do tkania, przędzenia, murowania 
itd. Z akcji tej wynikło zbogacenie dla społeczeń
stwa greckiego. Nie wiem, jaką rolę odegrała elek
tryczność, ale przykład ten jest ciekawy ze wzglę
du na swoją skalę.

Bardzo ciekawy przykład dostarczają nam 
„Bayerische Elektrizitäts - Lieferungsgesellschaft” 
w Bayreuth, których sieci elektryczne rozciągają 
się w Frankwald i Vogtland. Okręg ten jest bardzo 
biedny. Wsie są rozsiane i mało zaludnione. Ziemia 
jest mało urodzajna, pastwiska bardzo marne, gdzie 
niegdzie pole owsa lub kartofli. Lasy pokrywają 
dużą część okręgu. Dróg mało. Przemysł może się

odbywać tylko w domu. Od wieków ludność zaj
muje się koszykarstwem i tkaniem ręcznym, lecz 
zyski były tak małe, że rzemieślnicy przenosili się 
do ośrodków fabrycznych.

Wśród ludności tak biednej zużycie energii dla 
oświetlenia było bardzo małe. Elektrownia zrozu
miała, że nie dojdzie do powiększenia swego zbytu 
energii inaczej niż przez stworzenie albo przez 
wzmożenie przemysłu doomwego.

W r. 1922 zaczęła wprowadzać użytkowanie 
warsztatów mechanicznych w domu. Maszyny były 
dostarczane na 5-letnie spłaty. Towarzystwo roz
dzielcze podjęło się równocześnie konserwacji ma
szyn. Poza tym współdziałało przy reedukacji ro
botników i przy nauczaniu ich dzieci.

Ta inicjatywa osiągnęła pełny sukces. W nie
których wsiach pracuje więcej niż 500 warsztatów 
mechanicznych. Rzemieślnicy są zadowoleni ze 
swego losu i zgodnie twierdzą, że ich dochody po
dwoiły się i może nawet potroiły od czasu pracy 
elektrycznością.

Co do elektrowni osiągnęła ona duży przyrost 
konsumcji energii. We wsi, gdzie w roku 1919 
sprzedano 10 000 kWh, w tym 3 500 kWh na siłę, w 
roku 1935 sprzedano 207 000 kWh, z których 170 000 
na siłę. Cyfry sprzedaży powiększyły się 50 razy, 
podczas gdy kapitał zainwestowany powiększył się 
tylko 23/2 razy.

Wymienimy również okręg Saint Etienne we 
Francji, gdzie tkanie wstążek albo innych wąskich 
materii jest zupełnie odnowione przez elektryfi
kację, dzięki Compagnie Electrique de la Loire et 
du Centre”. W innych z tych okręgów to samo to
warzystwo zelektryfikowało i rozwinęło tym spo
sobem tkactwo materiałów bawełnianych i mate
rii jedwabnych.

W Belgii Compagnie d’Electricite des Arden
nes zaopiekowała się odrodzeniem rzemiosła wiej
skiego. Rozwinęła swoją działalność w Ardenach 
belgijskich, kraju wysokich wzgórzy łupkowych, 
biednych w ziemię orną, źle zaopatrzonych w wo
dę i w wielkiej części pokrytych lasami. Zaludnie
nie jest tutaj rzadkie i wynosi 32,5 mieszkańca na 
1 km2, podczas gdy średnio w Belgii jest 260 na 
na 1 km2. Ta ludność jest przede wszystkim złożo
na z małych rolników eksploatujących fermy od 
5 do 10 ha; ludność biedna, oszczędna, ale uparta, 
odważna i utalentowana.

W tym okręgu konsumcja elektryczności jest 
bardzo mała. Dosięga z trudnością do 15 kWh na 
rok i na mieszkańca.

Od 15 lat Towarzystwo zaczęło budować sieci 
rozdzielcze w tych okręgach. Prawie jednocześnie 
współpracowało nad podniesieniem przemysłu do
mowego, a mianowicie wyrobu kamieni do ostrze
nia brzytew. Rolnicy, przeważnie szlifierze kamie-
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ni, posiadają warsztaty rodzinne, w których praca 
odbywa się przy pomocy przestarzałych metod. 
Drogą nauki i propagandy elektrownia doprowa
dziła do zelektryfikowania prawie wszystkich war
sztatów które stały się znacznymi konsumentami 
energii elektrycznej.

Po przedstawieniu materiału historycznego, 
statystycznego i paru ciekawych przykładów za
granicznych przechodzę do pobieżnego zanalizowa
nia możliwości zelektryfikowania rzemiosła u nas 
i do metod pracy nad tą dziedziną.

Przedtem muszę zaznaczyć, że pomimo tego, iż 
mówię tylko dla uproszczenia sytuacji o rzemiośle, 
mam na myśli również „sąsiadów” rzemiosła tj. 
chałupników, przemysł ludowy, przemysł domowy 
i drobny przemysł fabryczny między którymi gra
nica podziału jest często trudna do ustalenia, a któ
re pod względem zaniedbania elektryfikacyjnego 
i możliwości elektryfikacji jak również metod po
dejścia w tym ogólnym ujęciu jak dziś o tym mó
wimy są bardzo do siebie zbliżone.

Cyfry statystyczne wyżej przytoczone obejmu
ją jednak tylko legalne rzemiosło właściwe. Da
nych dotyczących chałupnictwa, przemysłu ludo
wego i domowego nie znalazłem, nie przypuszczam 
żeby liczebność tych trzech gałęzi była mniejsza od 
liczebności rzemiosła.

Cyfry przytoczone wyżej podane dla całego 
państwa pozwalają tylko na ogólną orientację moż
liwości elektryfikacyjnych w skali państwowej. 
Panów by zainteresowały dane ilości warsztatów 
rzemieślniczych na ich terenach, a ściśle mówiąc 
na terenach posiadających już sieci elektryczne. 
Taką analizę jednak będzie można robić indywidu
alnie dla każdej elektrowni, należy jednak zauwa
żyć, że naogół elektrownie mają swoje sieci na te
renach bogatszych, gdzie również zagęszczenie war
sztatów rzemieślniczych jest stosunkowo najwięk
sze, a więc największa możliwość przyłączenia do 
sieci i pogłębiania elektryfikacji. Jaki jest dzisiejszy 
stan elektryfikacji tych warsztatów trudno powie
dzieć, musimy oprzeć się do pewnego stopnia, nim 
osiągniemy własne cyfry badawcze, na analogiach 
zagranicznych. Cyfry dotyczące elektryfikacji rze
miosła w Warszawie znalazłem w Nr. 9 z r. 1936 ty
godnika „Rzemiosła” w artykule inż. Potempskie- 
go, który podaje, że w roku 1926 wśród warsztatów 
jednoosobowych, tylko 4,1 % posiadają motory, 
wśród warsztatów poniżej 5 robotników — 7,5%, 
a wśród warsztatów większych — od 10 do 19 ro
botników 65'/ . Nie ma prawie zupełnie pieców, 
aparatów grzejnych i innych narzędzi elektrycz
nych. Dla całego kraju stopień elektryfikacji po
daje inż. Potempski na 5%.

Elektryfikacja rzemiosła wymaga zupełnie in
nych metod postępowania, niż to ma miejsce przy

elektryfikacji gospodarstw domowych. W gospo
darstwie domowym jednolitość sprzętu, podobne 
warunki użytkowania ich, podobne typy taryf nie
zależne od wielkości mieszkania i stanu zamożno
ści — wszystkie te warunki spowodowały, że elek
tryfikacja gospodarstwa domowego była robiona 
prawie bez udziału osobistego pani domu.

Opracowaliśmy typy taryf, wybraliśmy sprzęt, 
zrobiliśmy system finansowania sprzedaży, sami 
zrobiliśmy kalkulację rentowności i z gotowym ma
teriałem poszliśmy w teren i tam spotkaliśmy do
piero panią domu, ale już tylko w roli kupca.

Jeżeli chodzi o rzemiosło, to przy opracowaniu 
wszystkich podstawowych elementów akcji tj. ta
ryf, doboru sprzętów, przykładów wzorowej elek
tryfikacji różnych warsztatów itp. musimy w dale
ko większej mierze niż przy gospodarstwie domo
wym skorzystać z doświadczenia samego rzemiosła. 
Nawiązać kontakt z rzemiosłem musimy nie tylko 
z powodu, chyba powszechnej niedokładnej zna
jomości tej dziedziny przez elektrownie, ale rów
nież z konieczności zainteresowania kierowniczych 
organizacji rzemieślniczych, gdyż, o ile ze strony 
tych władz nie będziemy mieli poparcia, a co naj
mniej zrozumienia, akcja nasza może się spotkać 
z brakiem powodzenia.

Jakie są przyczyny, że elektryfikacja rzemiosła 
dotychczas nie znalazła się na odpowiednim pozio
mie? Nie mówiąc już o braku sieci el., brak uświa
domienia rzemiosła o korzyściach z elektryfikacji, 
brak odpowiedniego sprzętu i brak inicjatywy ze 
strony elektrowni.

Konkretnie należałoby opracować: taryfy,
sprzęt i samą akcję propagandową. Jeżeli chodzi o 
taryfy, to już kol. Kopecki wyczerpująco omówił 
ten temat, więc tej sprawy poruszać nie będę.

Jeżeli chcemy elektryfikować rzemiosła, mu
simy mieć do tego odpowiedni sprzęt, tymczasem 
przemysł nasz nie jest dostosowany do elektryfi- 
kowania rzemiosła: dysponujemy zaledwie kilkoma 
typami garnków, kolbami i innymi drobnymi apa
ratami. Aby osiągnąć jakieś rezultaty w dziedzinie 
elektryfikacji rzemiosła, musimy takimi czy inny
mi drogami wywrzeć nacisk na przemysł, aby za
czął produkcję tych aparatów. Wyobrażam sobie to 
w ten sposób: po zbadaniu możliwości elektryfika
cji rzemiosła może znajdzie się pewne typy przy
rządów, które będą mogły liczyć na szerszy zbyt i 
będziemy musieli namówić przemysł, aby podjął 
się produkcji tych aparatów. Na kongresie w Bu
dapeszcie przedstawiciel Sofiny, p. Deutsch, podjął 
się zebrać wszystkie typy aparatów elektrycznych, 
używanych w rzemiośle i ta praca będzie nam po
mocna zarówno przy wyborze typów dla produkcji 
krajowej jak również w wypadku konieczności 
sprowadzenia niektórych urządzeń zza granicy. 
Jeśli chodzi o silniki, to pod tym względem jeste
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śmy również bardzo zacofani, potrzebne byłyby 
silniki typu uniwersalnego na kilka napięć, jedno
cześnie na stały i zmienny prąd, łatwe w obsłudze, 
w konserwacji trwałe a przez masową produkcję 
tanie. Może byłaby właściwa droga porozumienia 
się z Sekcją SEP’u, lub jakaś inna droga, ale to 
trzeba zrobić.

Jako pierwszy krok w tej dziedzinie, koniecz
ne jest w ogóle zdanie sobie sprawy z tego, co jest 
w dziedzinie produkcji sprzętu rzemieślniczego. 
Trzeba zrobić spis tych wszystkich aparatów pro
dukowanych w kraju z podaniem ich mocy, prze
znaczenia, cyfr charakteryzujących zużycie na 
pewne rodzaje czynności rzemieślniczych, gdyż, jak 
przypuszczam, większość z nas nie wie, co w Pol
sce można dostać z tych rzeczy.

Zanim przystąpimy do akcji na swych tere
nach, zrobić musimy kalkulację rentowności i ana
lizę rynku, co jest konieczne ze względu na uniknię
cie ewentualnych błędów.

Co do metod propagandy. Sytuacja w dziedzi
nie propagandy rzemiosła jest zupełnie odrębna. 
Musimy współpracować z organizacjami rzemie
ślniczymi, gdyż to jest element nieufny i jakiś 
błąd taktyczny czy techniczny może utrącić całą 
akcję. Za granicą powszechnie jest stosowany sy
stem, że do opracowania broszury czy metod postę
powania z poszczególnymi rodzajami rzemiosł ko
rzysta się ze specjalistów z danej dziedziny, tzn. ja
kichś emerytowanych rzemieślników. Akcja idzie 
od góry, tzn. przez cechy, przez organizacje kierow
nicze poszczególnych rzemiosł.

W swoim referacie nie daję recepty na rozwią
zanie tego zagadnienia, gdyż ono wymaga całego 
szeregu prac, chcę zwrócić tylko uwagę na istnie
nie takiego rynku zbytu.

Należałoby przemyśleć i opracować pewne 
przedwstępne zagadnienia, po zbadaniu których 
dałoby się dopiero wytyczyć plan postępowania za
równo w dziedzinie dalszych prac badawczych, jak 
w dziedzinie organizowania konkretnych poczynań 
elektrowni.

Tematy główne byłyby następujące:
1. sposób przeprowadzania analizy rynku, tzn. 

skąd brać materiały, w jaki sposób je ułożyć, jaka 
jest możliwość elektryfikacji poszczególnych rze
miosł, rodzaje stosowanych aparatów, praca w no
cy, praca w dzień itd.,

2. spis aparatów produkowanych w Polsce,
3. zebranie metod zagranicznych elektryfika

cji rzemiosła. Najlepiej uczyć się na błędach i cu
dzych doświadczeniach, a ponieważ zagranica dużo 
zrobiła w tej dziedzinie, więc te metody postępo
wania bardzo nam ułatwiają pracę.

Później cały szereg drobniejszych tematów, 
dotyczących elektryfikacji poszczególnych rze

miosł, np. warsztatów szewskich, krawieckich, sto
larskich itd.

Wspomniałem na początku, że to jest nowa 
dziedzina elektryfikacji. Chociaż cały szereg elek
trowni w tej dziedzinie pracuje i osiąga pewne re
zultaty i doświadczenia, tym nie mniej, jeżeli tę 
akcję skoncentrujemy wykorzystując zagraniczne 
doświadczenia i wymianę doświadczeń własnych, 
pracę pchniemy naprzód i uczynimy ją skutecz
niejszą.

Szczegółowe planowanie pracy musiałoby się 
odbyć po dyskusji w łonie Komitetu Propagando- 
wo-Taryfowego Związku Elektrowni i tak, jak zo
stały położone wytyczne pod akcję elektryfikacji 
gospodarstwa domowego, tak i tu praca zostałaby 
podzielona między biuro Związku a poszczególne 
elektrownie i osoby.

Mój referat miał na celu skomasowanie tych 
zagadnień, wywołanie zainteresowania tą sprawą, 
stworzenie możliwości do dyskusji nad nią i usta
lenia metod pracy dla naszych warunków. Praca ta 
jest tym przyjemniejsza, że oprócz zwiększenia do
chodowości instytucyj, w których pracujemy, mo
że się w pewnym stopniu przyczynić do uprzemy
słowienia kraju.

DYSKUSJA.

I nż. St. Gołębiowski z Warszawy.

Kilka lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy pracę pro
pagandy elektryfikacji gospodarstwa domowego, musieli
śmy walczyć nie tylko z trudnościami ze strony klienteli', 
ale i większość elektrowni uważała nasze poczynania za 
mało poważne i nie rokujące nadziei. Dziś możemy już 
spojrzeć z pewnym zadowoleniem na dokonane dzieło, 
większość elektrowni zrozumiała sens i cel propagandy, 
grono nasze w ciągu tych kilku lat znakomicie się powięk
szyło i poziom pracy odpowiednio się podniósł.

Wdzięczny jestem kol. Pląskowskiemu za porusze
nie w tak wymowny sposób zagadnienia propagandy 
wśród rzemiosła i drobnego przemysłu. Może jest to dzie
dzina równie kapitalnego znaczenia, jak dziedzina gospo
darstwa domowego. Musimy wytworzyć atmosferę prze
jęcia się tą nową misją, atmosferę, któraby porywała in
ne elektrownie, praca bowiem w dziedzinie rzemiosła 
i drobnego przemysłu musi być poprowadzona w sposób 
powszechny.

W tej pracy rozdzieliłbym dwie rzeczy: mianowicie 
pracę nad rzemiosłem istniejącym, jest to praca realna, 
łatwiejsza i zrozumialsza dla nas, i druga sprawa — to 
praca nad tworzeniem nowych warsztatów rzemieślni
czych, które nie mogą istnieć bez opieki kogoś silniejsze
go, a więc w danym wypadku elektrowni. Będzie to stwo
rzenie pewnych chałupniczych dodatkowych zajęć w ta
kich okolicach kraju, w których ludność jest biedna i nie 
posiada żadnych kapitałów.

Jeżeli chodzi o metodę postępowania, to już kol. 
Pląskowski podkreślił, że zanim przystąpi się do sprze
dawania czegokolwiek w drobnym przemyśle i rzemiośle, 
to pracy jest znacznie więcej, niż w dziedzinie gospodar
stwa domowego, bo zajęcia domowe są stosunkowo łat-
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we: wszyscy mniej lub więcej umieją gotować. Tymcza
sem jeżeli warsztat ma funkcjonować w sposób rentow
ny, to nie można byle jak pracować. Skoro chcemy zapro
ponować urządzenie elektryczne na miejsce istniejącego, 
lub bardziej znanego, musimy świetnie znać warsztat, 
a to nie jest łatwe. Sam poróbowałem poznać z literatury 
technologię paru rzemiosł i przekonałem się, że literatura 
nie daje dostateczngo o tym pojęcia. Podczas mojej ze
szłorocznej podróży okrężnej za granicą przekonałem się, 
że w ani jednym związku elektrowni nie mają materia
łów drukowanych, któreby mogły nam służyć pomocą. 
Przytoczę tu metody zastosowane w elektrowni miejskiej 
w Bazylei, metody te wydają mi się najbardziej przemy
ślane i skuteczne. Elektrownia poleca technikowi czy in
żynierowi zapoznać się w ciągu roku z dwoma czy trzema 
zawodami, drugi technik ma zapoznać się z innymi trze
ma zawodami, tak że dany rok ma być poświęcony na do
wiadywanie się o źródłach zakupu maszyn i towaru przez 
dane rzemiosło. Po zebraniu informacji przez wydelego
wanych techników oraz po zebraniu w drodze korespon
dencji materiału od dostawców maszyn—obrabiarek oraz 
od innych elektrowni, pracujących nad analogicznym za
gadnieniem na naradzie w dyrekcji elektrowni ustala się 
konkretny plan akcji na następne 5 lat. Plan taki oparty 
jest na zestawieniu ilości i rodzajów przedsiębiorstw w 
danej branży, kosztorysowej ocenie możliwości powięk
szenia zbytu prądu i oszacowaniu w przybliżeniu kosz
tów akcji uświadamiająco-akwizycyjnej. Co roku pewna 
ilość przedsiębiorstw ma być zaakwirowana, chyba że 
Koniunktura gospodarcza zmieni sytuację.

Mam wrażenie, że w podobny sposób będzie musia
ła być poprowadzona praca i na terenie naszych elek
trowni.

W ślad za kol. Pląskowskim pozwalam sobie zwró
cić się ze specjalnym apelem do przedstawiciela Elektro
wni Warszawskiej, która, mając na miejscu prawie wszy
stkie rzemiosła, a poza tym Izbę Rzemieślniczą, cechy, 
szkoły itp., najłatwiej mogłaby przeprowadzić odpowied
nie studia.

To jest praca na dłuższą metę, która musi być pla
nowo rozłożona na kilka lat. W pracy tej będziemy mogli 
również korzystać z pomocy elektrowni i związków za
granicznych, trzeba bowiem Panom wiedzieć, że zagad
nienie elektryfikacji drobnego przemysłu i rzemiosła by
ło żywo dyskutowane na posiedzeniu Międzynarodowego 
Komitetu Studiów Propagandy i Taryf w Budapeszcie 
w marcu r. b., gdzie ustalono 3-letni plan akcji przygo
towawczej. Między innymi, jeden z większych koncernów 
zagranicznych, SOFINA, podjął się opracowania szczegó
łowego katalogu narzędzi i maszyn, które przy elektryfi
kacji wchodzić mogą w rachubę.

Jeżeli chodzi o działanie bardziej bezpośrednie, to 
przykładem niech będzie powodzenie akcji rozpowszech
nienia żelazek elektrycznych krawieckich w Gdyni. Mam 
nadzieję, że kol. Kasprzycki zechce się z nami podzielić 
narazie ustnie, a w przyszłości może w postaci szczegóło
wego referatu wynikami i metodą swej pracy.

Inż. Ligęza z Warszawy uważa, że studia przed
stawiciela elektrowni wśród drobnych przedsiębiorstw 
będą prawie niemożliwe z powodu zazdrosnego ukrywa
nia przez przedsiębiorcę rzeczywistego stanu swych inte
resów, w szczególności zaś metod produkcji i rynku zbytu.

Inż. Knaus ze Lwowa replikuje przedmówcy, u- 
ważając, że wszystko zależy od umiejętności podejścia. 
Jest przekonany, że przy odpowiednim postawieniu spra
wy uda się uzyskać potrzebne informacje.

Inź. Klamer z Warszawy zaznacza, iż jego zda
niem, pierwszym zagadnieniem do rozwiązania jest zaga
dnienie taryfowe. Należy stosować wobec rzemiosł odpo
wiednio dobrane taryfy ze szczególnym uwzględnieniem 
stosunku kosztów energii do wartości wyprodukowanego 
towaru.

W salonie pokazowym Elektrowni chcemy wykorzy
stać pozostałe do rozporządzenia miejsce na urządzenie 
wzorowo wyposażonych warsztatów rzemieślniczych. Ma
my również zamiar w drodze konferencji z przedstawi
cielami. poszczególnych pechów ustalić warunki sprzeda
ży kredytowej silników i najczęściej stosowanych urzą
dzeń grzejnych. To ostatnie zagadnienie komplikuje się 
nieco wobec dwojakiego napięcia w naszej sieci i praw
dopodobnie ograniczymy się do akcji na terenie tylko tej 
części sieci, w której mamy napięcie 220 V.

Od pracy badawczej, do której nawoływali koledzy 
Pląskowski i Gołębiowski, nie tylko nie uchylamy się, ale 
nawet już ją rozpoczęliśmy. Proszę jednak, aby równolegle 
podobne wysiłki podjęte były i na terenie innych elek
trowni.

Cieszy mnie, że zagadnienie elktryfikacji rzemiosł 
jest studiowane przez zagranicę, gdyż śledząc ich wyniki 
może szybciej odnajdziemy właściwe drogi i metody po
stępowania.

Dyr. Glatman z Wilna podkreśla znaczenie 
sztucznego wytwarzania lodu, rzuca myśl, aby środkami 
administracyjnymi zakazano lokalom gastronomicznym 
posługiwania się lodem naturalnym oraz wyraża życze
nie, aby na rynku krajowym znalazła się lodownia tań
sza niż dotychczasowe.

Inż. Bijasiewicz z Sosnowca informuje, że na 
terenie Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąbrowskim 
powstała fabryka lodówek, która korzysta z licencji firmy 
Siemens i prawdopodobnie już w przyszłym sezonie wy
puści lodówki w cenie około 700 zł.

Inż. Kasprzycki z Gdyni na marginesie zagad
nień drobno-przemysłowych porusza zagadnienie elektry
fikacji tartaków, przy czym pod elektryfikacją tego prze
mysłu rozumie elektryczny napęd nie tylko dla drobnych 
obrabiarek, ale przede wszystkim głównych traków. 
Ostatnio udało nam się zelektryfikować jeden z nielicz
nych zresztą na naszym terenie tartaków przy zastosowa
niu taryfy dwu-czasowej.

M. Z. E. w Gdyni zajmowały się już od dłuższego 
czasu propagandą prasowania elektrycznego u krawców. 
Wyniki są bardzo korzystne. Cały szereg krawców ma 
dziś po kilka żelazek elektrycznych, mimo że najniższą 
stawką, z jakiej krawcy korzystają, jest cena 15 gr/kWh 
w III bloku taryfy blokowej. Ponieważ w ostatnim czasie 
spotkaliśmy się z wypadkami, że krawcy gotują elektry
cznie i powinni mieć możność korzystania ze stawki 12 
gr/kWh, podobnie jak inni konsumenci taryfy blokowej, 
przeto przeprowadziliśmy przy pomocy instrumentów re
jestrujących dokładną analizę tej kategorii odbiorców 
stwierdzając, że żelazka krawieckie pracują równomier
nie w ciągu całego dnia, od godz. 6 rano do 11 wieczór. 
Jest to więc konsument dobry, i w najbliższym czasie z 
wyników tej analizy wyciągniemy prowdopodobnie kon
sekwencje w kierunku przyznania krawcom pod pewny
mi warunkami stawki 12 gr/kWh.

Inż. Bijasiewicz z Sosnowca opowiedział o 
trudnościach, jakie napotyka się przy wprowadzeniu nie
których przyrządów elektrycznych do rzemiosła ze wzglę
du na jakość wyrobów, dostarczanych przez niektóre na
sze fabryki grzejników. Opisał wypadek dostarczania że
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lazek elektrycznych krawieckich, które mimo wielokrot
nych i uciążliwych pertraktacyj dopiero po 18 miesiącach 
walki zostały nieco poprawione przez fabryki, a jeszcze 
nadal dalekie są od pożądanej sprawności.

Inż. Ligęza z Warszawy zwraca uwagę na trud
ność, jaka zachodzi przy elektryfikacji tartaków, a mia
nowicie na konieczność skonsumowania trocin przez tar
taki, co prowadzi do konieczności używania silników o- 
palanych trocinami (na gaz ssany czy lokomobile), twier
dzi, że w wielu wypadkach przedsiębiorcy tartaczni mu
sieli doliczyć do kosztów napędu elektrycznego dodatkowo 
koszty usunięcia trocin. Mówca wyraża pogląd, że osiąg
nięta przez Gdynię cena 12 gr. jest stosunkowo bardzo 
wysoka, że inne elektrownie są zmuszone stosować ceny 
znacznie niższe.

Inż. K. Knaus ze Lwowa.
We Lwowie ślusarstwo i stolarstwo jest prawie w 

zupełności zelektryfikowane, również rzeźnictwo i ma- 
sarstwo. Rzeźnicy używają chłodni w swych sklepach, a 
piekarze mają mechaniczne piekarnie.

D y r. p. D o m b k e z Cieszyna.
Była tu poruszana sprawa tartaków. Chciałem po

dać Panom kilka faktów z naszego terenu. Cena 12 gr/ 
kWh dla tartaków jest ceną wysoką, normalnie nie do 
osiągnięcia. Niedawno przyłączyłem przedsiębiorcę o mo
cy 50 KM i przy zagwarantowanym odbiorze 100 000 kWh 
rocznie musiałem dać cenę 7 gr. Pertraktacje prowadzo
ne były długo i jedynie przy tej cenie opłacało się tarta
kowi przyłączyć. Przyłączył się dlatego, że miał lokomo- 
bilę o zbyt dużej mocy. W tartakach bardzo poważnym 
zagadnieniem jest sprawa zbycia trocin.

Kolega Gołębiowski poruszył sprawę elektryfikacji 
rzemiosła w szerszym stylu, że dałoby się to przeprowa
dzić w ciągu 3 lat. Mam wrażenie, że dałoby się to zrobić 
wcześniej, gdyby wszystkie elektrownie na swoich tere
nach zaczęły zbierać dane.

Inż. J. Bijasiewicz z Sosnowca.
Na naszym terenie jest 90% tartaków zelektryfiko

wanych. Cena dla nich waha się od 7,5 do 9 gr. w zależ
ności od godzin rocznego wyzyskania. Nie tylko nie zau
ważyłem trudności w usuwaniu trocin) ale nawet nie wi
działem nigdzie większych zwałów trocin. Na terenie 
większych miast trociny są używane do przykrywania 
lodu.

Jeżeli chodzi o elektryfikację drobnego przemysłu 
i rzemiosła, to poważnym zagadnieniem jest dostosowa
nie taryfy do poszczególnych wypadków. Chodzi prze
cież nie tylko o przyłączenie danego warsztatu do sieci 
ale o to, żeby wszystkie czynności, które można wykonać 
elektrycznie, były zelektryfikowane. Na to trzeba wie
dzieć, w jakim stopniu wypadną koszty energii do kosz
tów czy wartości końcowego produktu. Na oko oceniać 
tych rzeczy nie można, bo eksperymenty kosztowałyby 
zbyt drogo. Chciałbym, aby równocześnie w innych 
elektrowniach rozpoczęto badanie tych rzeczy.

Dyr. J. Glatman z Wilna.
Tartaki w Wilnie płacą po 11 gr. przy zużyciu do 

60.000 kWh rocznie. Większości tartaków nie udało się 
zelektryfikować, gdyż posiadają one stare lokomobile, 
z którymi konkurencja jest trudna. Jeden z młynów 
np. opala łuską siemienia gryki. Ten rodzaj odbiorców 
jest trudny do zelektryfikowania, ponieważ żądają oni 
ceny poniżej 5 gr. za kWh, co jest, niestety, dla elek
trowni niemożliwe.

Chcąc iść na rękę rzemiosłom Rada Miejska dała 
cenę 20 gr podczas gdy normalnie cena dla siły wynosi

3Ó gr Obniżenie ceny spowodowało uruchomienie całego 
szeregu drobnych motorów, w szczególności w masar
niach do siekania mięsa.

Pralnie zużywają miesięcznie do 120 kWh przy 2 że
lazkach, przy cenie 15 gr za pierwsze 50 kWh, za na
stępne po 12 gr.

Jeżeli chodzi o krawców, to, niestety, mamy trud
ności, ponieważ żelazka 8-kilogramowe nie trafiają im 
do przekonania, żądają żelazek 5-kilogramowych. Po
nieważ w mieście jest około 800 krawców, więc zużycie 
ich może być dość znaczne.

Inż. Gołębiowski nawiązuje do słów inż. Bi- 
j asie wieża i podkreśla, że intencją jego było wywołanie 
dyskusji właśnie na temat 100%-wej elektryfikacji po
szczególnych warsztatów. Nie wystarczy, że dany rzeź- 
nilc używa tej lub innej maszyny elektrycznej, trzeba 
postarać się w pełni wyzyskać możliwości elektryfikacji. 
Do tego trzeba znać całość procesu produkcyjnego i umieć 
przekalkulować wszystkie elementy. Chodzi nie tylko 
o rozpowszechnienie napędu elektrycznego, ale i o wpro
wadzenie grzej nictwa i chłodnictwa, które mogą zużyć 
bardzo pokaźne ilości energii.

Mówca przypomina wyniki aktywności elektrowni 
w Częstochowie z przed kilku lat, kiedy dzięki inicja
tywie technicznej i gospodarczej ze strony elektrowni 
udało się zelektryfikować kilkadziesiąt mniejszych lub 
większych zakładów przemysłowych, jak np. zakłady 
wyrobów celuloidowych, fabryki guzików, niektórych 
wyrobów cukrowniczych (wafli), wytłaczanie denek do 
krzeseł wiedeńskich. Przykład ten jest ciekawy z tego 
względu, że świadczy, ile może zdziałać aktywność jed
nego inżyniera w elektrowni. Z chwilą, gdy inżynier 
był powołany na wyższe stanowisko, ekspansja elektrow
ni na tym polu znacznie osłabła.

Na uwagę zasługuje, że w Częstochowie osiągnięto 
zupełnie dobre ceny dla prądu grzejnego. Ceny te oka
zywały się odpowiednie dla odbiorców ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu, wysoką jakość produkcji, brak 
odpadków i t. d. W licznych wypadkach należy prze
prowadzić kalkulację porównawczą kosztów produkcji 
przed i po elektryfikacji, aby przedsiębiorcy wykazać 
dowodnie korzyści z zastosowania proponowanych metod.

Elektrownia w Częstochowie gotowa jest podać 
szczegółowe dane o istniejących zelektryfikowanych 
warsztatach i zakładach przemysłowych, żąda jednak na
desłania gotowego kwestionariusza. Gdybyśmy zdołali 
zebrać szybko materiał ankietowy nie tylko z Częstocho
wy ale i od innych elektrowni, skłaniałbym się do opty
mizmu, któremu dał wyraz w swym przemówieniu 
p. dyr. Dombke.

Inż. Klamer z Warszawy zwraca uwagę, że 
może należałoby zbieranie materiałów poprowadzić 
dwiema drogami, z których jedna byłaby to praca 
elektrowni na swoich terenach i u swych odbiorców, 
a druga była by to praca Związku na terenie organizacji 
zawodowych rzemieślniczych. Ta druga droga, usuwająca 
moment bezpośredniego zainteresowania mogłaby dać 
lepsze rezultaty przy staraniach o poznanie kalkulacji 
kosztów i potrzeb poszczególnych rzemiosł.

Inż. Gołębiowski zawiadomił, że pierwsze 
kroki w sensie nawiązania kontaktu z organizacjami rze
mieślniczymi zostały przez biuro Związku poczynione, 
jak dotąd bez żadnych rezultatów.

Inż. B i j |a s i'e w c z przyłącza się do opinii 
p. Klarnera i wyjaśnia, że elektrownie oczekują od 
Związku, aby ten poinformował się o wartości poszcze
gólnych wyrobów, np. kilograma tkaniny bawełnianej
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i t. p. Ilości potrzebnych kilowatogodzin elektrownia 
sama zdobędzie, natomiast trudno dowiedzieć się im
0 cenach wyrobów.

Inż. Gołębiowski zawiadamia, że Związkowi 
tym bardziej trudno jest tak różnorodne i szczegółowe 
dane zebrać.

Inż. Horainz Łazisk Górnych informuje, że na 
terenie „Zakładów Elektro” S. A. daje się osiągnąć dość 
godziwe ceny od mniejszych tartaków. Normalnie sto
sowane taryfy dla siły i światła łącznie, są następu
jące:

pierwsze 400 kWh miesiąc po 28 gr/kWh
następne 4100 „ „ „ 12 „

,, 3000 ,, ,, ,, 10 ,,
wszystkie dalsze „ „ „ 8 „

Na swoim terenie mówca nie zauważył nadprodukcji 
trocin. Niektóre tartaki zmuszone są nawet do dokupy
wania węgla w celu pokrycia zapotrzebowania paliwa 
do lokomobil parowych.

O ile tartak połączony jest z fabryką wyrobów 
drzewnych, to ilość odpadkowego materiału drzewnego 
jest znacznie większa i w tym razie, tylko w wyjątkowych 
wypadkach elektryfikacja ma szanse powodzenia.

P. Pawlik z Krakowa uważa za rzecz najważniej
szą zebranie x drogą ankiety zestawienia maszyn i urzą
dzeń umożliwiających zelektryfikowanie poszczególnych 
rzemiosł i przemysłu. Na podstawie tej ankiety Związek 
winien zainteresować przemysł wytwórczy maszynowy, 
by osiągnąć jaknajrychlejsze ukazanie się na rynku 
urządzeń dostosowanych do potrzeb elektryfikacji rze
miosła. Akcję elektryfikacyjną w rzemiośle należy 
przeprowadzać etapami, może najlepiej według następu
jących działów:

1) dzia: najłatwiejszy do opanowania — krawcy, sto
larze, fryzjerzy, rzeźnicy, masarze i t. p.;

2) dział trudniejszy do opanowania — cukiernicy, 
piekarze, kamieniarze;

3) dział obejmujący różne zawody, w których każ
dy warsztat, nawet w swojej specjalności, ma inny za
kres produkcji, tak że każdy trzeba traktować indywi
dualnie np. odlewnie, emaliernie, fabrykacja wyrobów 
celuloidowych i t. p.

Mówca analizując niektóre wypadki rzuca myśl, czy 
wobec niejednokrotnie bardzo różnorodnych żądań rze
miosła, które bezmała w każdym wypadku będzie wy
magało innej konstrukcji aparatu, nie byłoby wskazane 
znormalizowanie elementów grzejnych wg. specjalnych 
typów, jak to robi np. Chromaiox, w celu umożliwienia 
poszczególnym wytwórniom produkującym urządzenia 
dla rzemiosła stosowanie dobrych, wypróbowanych
1 znormalizowanych typów grzejników.

Inż. Żakiewicz z Warszawy podkreśla, że pra
ca wśród rzemiosła jest różna od znanej nam pracy dla 
gospodarstwa domowego. O ile w tym ostatnim dziale 
mamy do czynienia z bardzo podobnymi warunkami 
i dysponujemy kompletnymi przyrządami elektrycznymi 
po stosunkowo niskiej cenie, to w rzemiośle, niestety, 
jest inaczej. Koszt części elektrycznej poszczególnych 
maszyn czy urządzeń wytwórczych lub przetwórczych 
jest stosunkowo nieznaczny wobec całości urządzeń. Jako 
przykład mówca cytuje urządzenie chłodni u rzeźnika, 
gdzie same urządzenia elektryczne dla piwnicy o wy
miarach 2X3 m wynoszą kilkaset złotych, a całość 
urządzenia łącznie z izolacją ścian nie może kosztować 
mniej niż kilka tysięcy złotych.

W sprawie żelazek krawieckich mówca nadmienia, 
że 80% żelazek krawieckich, znajdujących się na tere-

nie Elektrowni Okręgu Warszawskiego — są to żelazka 
8-kilogramowe.

Inż. J. Pląskowski z Warszawy.
Stwierdzam, że dyskusja obracała się w ramach 

elektryfikacji rzemiosła już przyłączonego. O tym, żeby 
przyłączyć nowe rzemiosła, względnie stworzyć je na 
wsi, nikt z Panów nie mówił. Jednak jeszcze raz po
wracam do tego, że mamy możność uzyskania poważnej 
ilości zbytu energii przez elektryfikowanie takich 
warsztatów domowych, w których proces produkcyjny 
jest wykonywany przy pomocy siły rąk ludzkich. Za
gadnienie to ma kapitalne znaczenie przy eksploatacji 
sieci wiejskich, gdyż może doprowadzić do ich urentow- 
nienia.

Nawiązując do słów kolegi Klarnera o dwutorowości 
zbierania danych, pragnę zaznaczyć, że jednak elek
trownie powinny we własnym zakresie zbierać jak naj
więcej informacji, gdyż będą to informacje najcenniej
sze. Poza tym winna mieć miejsce stała wymiana do
świadczeń pomiędzy elektrowniami. W zakresie wymia
ny myśli zamierzam wystąpić z konkretną inicjatywą na 
terenie Komitetu Propagandowo-Taryfowego.

W dalszym ciągu inż. Pląskowski opisuje swoje wra
żenia z pobytu w Częstochowie, gdzie zwiedził zelektry
fikowane zakłady przemysłowe. Jako ciekawy szczegół 
cytuje mówca, że jednym ze środków działania elek
trowni było pobudzenie zawiści konkurencyjnej, dzięki 
której wystarczyło zelektryfikować jeden warsztat, by 
następne prawie bez wysiłku również móc zjednać. 
W chwili obecnej w wielu warsztatach ma miejsce roz
budowa urządzeń elektrycznych i grzejnych z inicjaty
wy przedsiębiorców, wykonywana czasem nawet własny
mi siłami.

Dość dużą pomocą przy elektryfikacji niektórych 
procesów produkcyjnych (obróbka celuloidu) był nacisk 
ze strony inspektora pracy, który zwalczał urządzenia 
płomienne wybitnie niebezpieczne ze względu na moż
liwość wybuchu.

Jeżeli chodzi o jeden ze sposobów dowiedzenia się, 
jaki jest udział kosztów energii w całości kosztów pro
dukcji, to w niektórych wypadkach wystarczy przestu
diować bilans przedsiębiorstwa. Oczywiście drobne 
przedsiębiorstwa i pracownie rzemieślnicze bilansów nie 
ogłaszają.

Podam Panom literaturę, z której korzystałem przy 
opracowaniu mego referatu:

LITERATURA.

1) M. Deutsch. Rapport generał sur les applica
tion de l’electricite dans les petits metiers ä domicile. 
(L’electrification de l’artisanat). Congres U.I.P.D. — Sche- 
veningen 1936.

2) J. L e c h a t. Pourquoi les preoccupations d’un 
secteur rural doivent-elles comprendre la renovation de 
l’artisanat. Congres U.I.P.D. —- Scheveningen 1936.

3) P. Keller. Elektrowärme in Industrie und Ge
werbe (ElektrizitätsVerwertung 1936-37 Nr. 10/11.

4) K. Sokołowski. Rzemiosło. Nakł. Izby Rze
mieślniczej w Kielcach.

5) W. Zillmer. Benutzungsdauer und Strompreis 
für Elektrowärme in Gewerbe und Kleinindustrie (Ele
ktrizitätswirschaft 1937, Nr. 8).

6) „Rzemiosło”, tygodnik, organ Zw. Izb Rzemie
ślniczych Nr. 9 z 1.3. 1936 r., artykuły inż. E. Potemp- 
skiego, inż. E. Kobosko, pp. M. Kyci i M. Wodnickiego, 
inż. S. Cytrackiego i inż. T. Todtlebena.

7) Mały rocznik statystyczny 196 r., wyd. G.U.S.
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Dyskusja nad sprawą konkurencji 
silników spalinowych

Zagaił inż. St, GOŁĘBIOWSKI, Warszawa

Kalkulacja porównawcza kosztów napędu sil
nikami spalinowymi i elektrycznością jest zagad
nieniem dość skomplikowanym. Każdy inżynier 
taryfowy elektrowni natknął się niejednokrotnie 
przy rozmowach z klientami przemysłowymi na 
trudności wynikające z faktu, że koszt napędu sil
nikami spalinowymi obliczany jest najczęściej zbyt 
optymistycznie. Nietylko nie uwzględnia się zaz
wyczaj kosztów stałych tj. kosztów kapitału, amor
tyzacji, utrzymania, ale i w zakresie obliczania bez
pośrednich kosztów ruchu czyli paliwa, smarów, 
wody i robocizny popełniane są rażące błędy. 
Sprawę pogarsza jeszcze to, że agenci fabrykantów 
silników spalinowych często tendencyjnie podsu
wają błędne systemy kalkulacji.

Aby ułatwić elektrowniom zaznajomienie się 
z właściwymi metodami przeprowadzania kalkula
cji porównawczej, biuro Związku Elektrowni Pol
skich przygotowało na konferencję streszczenia 
trzech prac zagranicznych, a mianowicie pracy 
prod. dr. Schneidera i dr. Schnausa — przedstawia
jącej zasady kalkulacji, pracy inż. Dolzmanna — 
zawierającej szereg danych przeciętnych o silni
kach spalinowych i wreszcie pracy p. Guetheret —

poddającej zbiór argumentów przemawiających za 
i przeciw obu rodzajom napędów.

Nie zamierzam zabierać Panom cennego czasu 
na konferencji najogólniejszym choćby streszcze
niem ustnym wymienionych prac. Uważam, że da
leko więcej da Panom przestudiowanie i skrupulat
ne przerobienie materiałów w domu niż pobieżne 
zaznajomienie się z nimi w tej chwili.

Natomiast chciałbym pozostawić jak najwięcej 
czasu na obszerną, wyczerpującą dyskusję, w któ
rej Panowie przedstawiliby konkretne przypadki 
z jakimi zatknęliście się w swej praktyce. Pragnął
bym, aby stenogram z dyskusji stał się po wydru
kowaniu w sprawozdaniu cenną pomocą dla każ
dego z Panów, źródłem z którego zaczerpnąć będzie 
można radę, czy wskazówkę, gdy natrafi się na po
dobny wypadek we własnej praktyce.

W materiałach przygotowanych przez biuro 
Związku omówione są wyłącznie silniki ropowe, z 
braku danych natomiast nie zebrano liczb doty
czących silników na gaz ssany. Byłoby zatem ce
lowe aby w dyskusji zechcieli Panowie bardziej 
szczegółowo omówić wypadki kalkulacji porów
nawczej napędu silnikami na gaz ssany.

Materiały do kalkulacji porównawczej napędu silnikami 
spalinowymi i elektrycznego

Zebrał inż. Si. Gołębiowski

I. SCHEMAT OBLICZENIA DO GOSPODAR
CZEGO PORÓWNANIA SILNIKA DIESEL A 

I SILNIKA ELEKTRYCZNEGO.
Prof. inż. R. Schneider i inż. G. Schnaus, 

Darmstadt.
(Według artykułów, zamieszczonych w ETZ 1931, str. 601, 

oraz Elektrizitätswirtschaft 1931, str. 157).

Wykres 1 wskazuje przebieg obciążenia silni
ka w ciągu czasu T (dzień lub rok).

= *Bi + *BS > E = E, + F,
Silnik jest w ruchu nie w ciągu całego czasu, 

lecz w ciągu krótszego czasu Tg, który się składa 
z wielu mniejszych okresów czasu tB.

Silnik oddaje pracę w ciągu czasu krótszego 
od Tb o czas potrzebny na rozruch i zatrzymanie 
silnika.

Stosunek = f nazywa się spółczynnikiem 

czasu ruchu.
Dla uproszczenia zakłada się, że największe 

obciążenie silnika S jest równe mocy znamionowej

silnika L (S = L), co zachodzi w większości wy
padków praktycznych. Praca oddana przez silnik 
jest przedstawiona na wykresie 1 jako suma pól 
zakreskowanych F = F1-f- F2.

Spółczynnik obciążenia silnika
F F

m —-------=-------- .
S.T L.T

Praca silnika wyraża się jako

T‘ '"Ml.F=m.L.T = m.L.
f I

Tb= m'. L. Tb .

Wykreg 1.
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Nowowprowadzony spółczynnik m' = ~ jest

miarą wyzyskania silnika, gdyż jest spółczynni- 
kiem obciążenia odniesionym do ilości godzin ru
chu. Jego extrema są

m'min = 0, (F — 0, silnik nieobciążony) 
m'max = 1 (F = L.Tb, silnik w pełni obciążony).

Koszty eksploatacji silników spalinowych 
składają się z kosztów stałych i zmiennych.

Koszt stały powstaje z kapitału potrzebnego 
na zakup i instalację silnika.

Kapitał ten ALD = aLo. L jest proporcjonal
ny do mocy znamionowej silnika L (indeks D o- 
znacza Diesel).

Kapitał ALd powoduje następujące roczne kb- 
szty:

1. Oprocentowanie kapitału —PiD%-
2. Odpisy na amortyzację składające się z 

dwóch części:
jednej uwzględniającej starzenie się maszyny 

w stanie spoczynku — P2D%,
drugiej, uwzględniającej zużywanie się maszy

ny w czasie ruchu i proporcjonalnej do czasu ruchu 
— Pid.Tb-

Całkowity odpis na amortyzację wynosi więc:
P2DJrPiD-TB>

3. Koszty utrzymania w porządku i napraw 
silnika — p3ß%.

Zatem koszty stałe wynoszą:

I P2D
+ Wo + P3D

100
ÖLD . L . Pd 

100 ’

gdzie Pd = Pxd -j- P2d - j- p3o jest sumą procentów.
Koszty zmienne składają się z następujących 

części:
1. Odpisy zmienne na amortyzację, proporcjo

nalne do czasu ruchu silnika (poprzednio wyliczo
ne).

Ald . —^ Tb = aLD . L. - .f.T.
100 100

2. Koszty smarów i materiałów do czyszczenia 
(materiały do czyszczenia można uwzględnić w 
przybliżeniu, dodając do ceny smarów 10%) są 
proporcjonalne do czasu ruchu silnika T i wy
noszą:

Ks — ks.vs. Tb — ks. vs. f. T, 
gdzie ks —- koszt smaru Pf/g; vs — zużycie smaru 
gf/godz.

3. Koszty wody chłodzącej są proporcjonalne 
do mocy znamionowej silnika L i do czasu ru
chu Tb:

Kk = Zck. V}c. Lj . Tb = Zck. . Ij . f. T.
przy czym — zużycie wody w Z/kW na godzinę 
ruchu;

kh — cena wódy Pf/l.

4. Koszty obsługi proporcjonalne do czasu 
ruchu

Kb — Cd . Tb = Cd . f. T, 
gdzie cD — koszt obsługi Pf/godz.

5. Koszty paliwa niżej szczegółowiej omówio
ne. Obliczenie ich sprawia zawsze najwięcej kło
potu.

Ilość zużytego paliwa w kaloriach lub kilo
gramach przez silnik w ciągu pewnego okresu cza-

Wykres 2.
su zależy od spółczynnika obciążenia tego silnika 
m w sposób mniej więcej liniowy.

W = A -j- mB.
Prosta ta nazywa się charakterystyką gospo

darczą (wykres 2). Średnie zużycie na 1 kWh od
danej pracy F — m.LT jest:

F

przy czym aw

A
m. L . T 

A
L.T b

i m-B f i u
H------------------- z--------------------- • aw---------------r t>w >

m.L.T m

— specyficzne zużycie na 1

moc chwilowa
moc nominalna

Wykres 3.
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kW na godzinę biegu luzem bw = ——— — specy

ficzne proporcjonalne zużycie na 1 kWh.

W — zużycie paliwa w kaloriach lub kilogra
mach.

Krzywa zużycia średniego jest hyperbolą na 
wykresie 3.

Dla silników podają zwykle fabrykanci zuży
cie paliwa x kg/kWh przy pełnym obciążeniu oraz 
y% tego zużycia przy biegu luzem.
Wówczas

aw = x . / y ; bw = x — aw .
1 100 )

W ten sposób można dla danego silnika zesta
wić charakterystykę gospodarczą odniesioną do 
mocy 1 kW i jednej godziny ruchu (wykres 3) w 
funkcji stanu obciążenia silnika ß, a nie spółczyn- 
nika obciążenia m. Jest to pewna niedokładność, 
która w praktyce dla uproszczenia może być pomi
nięta tak że ß można uważać za jednoznaczne z m.

Koszt paliwa wynosi zatem:
Kuj = IVyyi . TH . Lj.1l . Q = Hyj£) . Ij . Tß . CJ —j—

bWD • TH . Li. T . cj = I Uujd •------TH . Li. T. g,
\ m /

gdzie awD i bwD — specyficzne zużycie mierzone 
w kcal/kWh, 
g — cena Pf/kcal.

Dla silnika elektrycznego kapitał zakładowy 
jest ALe = ttLE.L (indeks E oznacza elektromotor). 

Roczne koszty od tego kapitału są:
1. oprocentowanie kapitału - piE%,
2. stała część odpisów na amortyzację — P2E%-
3. koszty utrzymania p3E%.
Suma kosztów stałych

gdzie pE = piE -f p2e -f- p3E jest sumą procentów.
Koszty energii elektrycznej odpowiadające ko

sztom paliwa przy dieslach są:

K-w — Li. cx -f- ( dwE.------(- Óu)Ei •
\ m /

. c2. L . m . T lub na 1 kWh pracy oddanej,
, Ky, Cj

to. L . T to .T

+ ""=777

- bivE • c2 -)-

. c2 Pf I kWh,

przy czym:
c2 — opłata za moc Pf/kW (z taryfy elektrycznej), 
cx — opłata za energię Pf/kWh (z taryfy elektrycz

nej).
aWE — specyficzne zużycie przy biegu luzem, 
bWE — specyficzne zużycie proporcjonalne do mocy. 

Dalsze koszty są:
1. zmienna część odpisów na amortyzację

Całkowite roczne koszty stałe i zmienne wy
noszą zatem:

-j- ks . vs. f . T j- kjc • Vk . Li. f . T -j- Co • f • T -j- 

4- awD . — to . L . T . g --\- bwD .m.LT.g) pf /rok,
TO /

a stąd koszt jednej kilowatogodziny oddanej pracy:

a,j-,E . L . piE , rj,
1ÜÖ

2. koszty obsługi i smarów (koszty smaru są 
minimalne i mogą być wliczone do kosztów ob
sługi).

K-b = Ce . Tb == Ce . / . T, 
gdzie cE — koszt obsługi Pf/godz.

Całkowite koszty roczne stałe i zmienne.

kgp
F mLT

Old • Pd 1 
100 T ' m

cD
L

gdzie
m

100

P//kWh = xD . — {- yD-\-zD. 
m

zD — aWo. g -f-

aLd-Pd

10ÖT-’
aLD - PiD 

100

bwVd 

-j- kK . Vk

a 9:

k..

) • 9 +

ks vs___ + + |tt^E

1 a stąd
m'D ’ pracy:

kE =

i CD

aL„ ,L.pE

100
]_
m

Cj. Lj -j- bWg . c2. L . m . T-(- 

Ole.Li.p±E .f.T

100

KGe Kge
1 Cl

F to.L.T 1 100 T 1 T

-)~Ce . f .Tl,

— 4-

L L
x — wyraża koszt zainstalowania 1 kW odniosieny 

do 1 godz.
V — wyraża koszt paliwa jednej oddanej kilowato- 

godziny pracy.
z — wyraża godzinny koszt ruchu 1 kW.

Dla silnika elektrycznego forma wzoru na 
koszt 1 kWh pracy jest podobna.

+-

gdzie

4~ bwE c2 -j- |aiuE. c2 

1 1

aLE • PiE
100

Lim
Pf/ kWh =

'e
XE • - + PE + ZE •

m m e

1 aLE•PE Cl \. v„ — h c ■
\ loo r j, J ’ Ve uwe.c2 ,

/„ „ i aLE-PiE ( CE ^
1 ötüE . Cj -j-

100 L I
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Powyższe równania dają się też zastosować do 
większych instalacji napędowych, gdzie napęd bez
pośredni jest niemożliwy. Należy jedynie wów
czas do kapitału zakładowego Ald dodać koszty 
generatora, budynku maszynowni i urządzeń po
mocniczych; również przy obliczeniu zużycia ciep
ła na oddaną kWh musi być uwzględniona spraw
ność generatora.

W równaniu kosztów elektrycznego napędu 
należy ewentualnie dodać koszty transformatorów 
i ich straty.

Również problem napędu pojedynczego lub 
grupowego w porównaniu z napędem centralnym 
może być na tej podstawie rozwiązany. Należy 
wówczas uwzględnić wszystkie sprawności trans
misji i pojedynczych lub grupowych silników w 
porównaniu do centralnego silnika.

Przykład gospodarczego porównania silnika Die- 
sel’a i silnika elektrycznego.

Porównanie przeprowadzone jest dla małego 
urządzenia nąpędowego rzemieślniczego, przemy
słowego lub rolnego. Koszty napędu są obliczane 
na wale maszyny napędowej, przy czym możliwość 
grupowego napędu nie jest brana pod uwagę. Spół- 
czynniki zużycia energii i ceny są zaczerpnięte od 
firm dostarczających. Jako najtypowszy silnik spa
linowy wzięto silnik Diesel’a.

Należy zwrócić uwagę, że nie mogą być w ra
chunku uwzględnione liczne zalety silników ele
ktrycznych, jak np. przeciążalność, stałość lub łat
wa regulacja obrotów, wygoda, brak hałasu, nie
bezpieczeństwa itp.

Porównywa się silnik o mocy 15 kW dla małe
go warsztatu przemysłowego.

Dla silnika elektrycznego spółczynnik czasu 
ruchu wynosi

/e
300.(8 + 0,18) 

8760
= 0,28

(silnik pracuje w roku przez 300 dni po 8 godzin 
dziennie z czasem rozruchu i zatrzymania 0,18 
godz. dziennie).

Przy silniku DiesePa sprawa przedstawia się 
trochę gorzej, nie bywa on zatrzymywany podczas 
krótkich przerw w pracy, dlatego należy liczyć 
w ciągu 8-mio godzinnego dnia pracy, czas ruchu 
8,75 godz.

Spółczynnik czasu ruchu dla Diesela wynosi
300.8,75 

8760
0,30.

Te liczby muszą być dla każdego przykładu 
starannie przeliczone.

Diesel.
Koszty stałe dla Diesel's:

Dla tej wielkości silników cena silnika razem 
z zainstalowaniem wynosi aLD — 320 RM/kW,

czyli dla L = 15 kW — ALd = 4800 RM. Stopa 
procentowa pLD = 8°/0 rocznie.

Przyjmując, że silnik w stanie postoju może 
trwać 16 lat a przy normalnej pracy 8 lat i opiera
jąc się na rachunku rent przy stopie procentowej 
6%, należy przyjąć odpisy na amortyzację:
P2D = 4% rocznie p4c = 2,0.10 3% na godzinę ruchu.

Koszty utrzymania i napraw silnika wynoszą 
przeciętnie

P3d — 2%.

Odsetki na stałe koszty wynoszą:

Pd = PiD + P2D -h PsD = 8 + 4 + 2 = 14%.
Koszty stałe na 1 kW mocy szczytowej i go

dzinę
aLD-Po _ 320.100.14 

^ 100 T _ 100.8760
= 0,512 Pf/kW na godzinę. 

Zużycie paliwa w kaloriach na godzinę

Wmß — awD •----- bwD kcal/kWh.

Koszt paliwa na 1 kWh

kwD = uWD.. gbW£). g Pf/ kWh.

Dla silnika Deutz’a dane liczbowe są nastę
pujące:

zużycie paliwa 220 g/KMh przy pełnym obcią
żeniu, z czego 53 g idzie na bieg luzem, czyli 299,2 
g/kWh oddanej pracy i

72,1 g/kW na godzinę biegu luzem.
Przyjmując wartość opałową oleju pędniane- 

go H = 10 000 kcal/kg mamy zużycie cieplne 2992 
kcal/kWh i 721 kcal/kW na godzinę biegu luzem.

Ta ostatnia wartość jest to właśnie spółczyn- 
nik clWd

aWo — 721 kcal/kW na godzinę biegu luzem, 
zaś

bWD = 2992 — 721 = 2271 kcal/kWh.
Cena oleju pędnianego jest 15.50 RM/100 kg.

Cena 1 kcal g — ———— = 0,00155 P f/kcal.
10000.100

Stąd proporcjonalne do obciążenia koszty paliwa.
yD = bWD. g = 2271.0.00155 = 3,52 Pf/kWh. 

Koszty paliwa przy biegu luzem na 1 godzinę ruchu 
i 1 kW mocy silnika są:

aWD. g — 721.0,00155 — 1,12 Pf/kW 
na godzinę ruchu.

Koszty smaru:
zużycie smaru vs — 110 g/godzinę ruchu,
średnia cena smaru 70 RM/100 kg, do tego do

licza się 14% na materiały do czyszczenia, tak że 
liczy się cenę

k$. vs
ks = 80 RM/100 kg 
0,08.110

0,08 Pf/g,

0,587 Pf/kW na godz. ruchu.
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Zużycie wody chłodzącej w założeniu stałego 
wydatku wody podczas całej pracy silnika wynosi 
średnio dla Diesel’a:

vk = 20,4 1/kW na godzinę ruchu.
Koszt wody bywa bardzo różny, w zależności 

od warunków lokalnych. W mieście można średnio 
przyjąć:

Kie — 0,015 Pf/1.
Koszt wody na 1 kW i na godzinę ruchu jest 

Jck • vk — 20,4.0,015 = 0,306 Pf/kW na godz. ruchu.
Koszty obsługi na godzinę oblicza się w sposób 

następujący:
Przy małych siłowniach maszynista oprócz 

dozoru Diesel’a ma też inne zajęcie. Wobec tego 
należy obliczyć jedynie ten czas, który on poświę
ca obsłudze samego Diesel’a.

W ciągu 8-godzinnego dnia pracy z przerwą o- 
biadową są dwa rozruchy i dwa zatrzymania sil
nika po 10 minut każde, poza tym na dozór zuży
wa się około 50 minut dziennie. Licząc opłatę ma
szynisty 1,10 RM/godz. mamy

4L 10+ 50 
8

cD = 20^8 

L ~~ 15

110
60

20,80 Pf/godzinę mchu.

= 1,39 Pf/kW na godzinę ruchu.

Wreszcie ostatnia pozycja kosztów, to część 
odpisów na amortyzację zależna od czasu ruchu

P*D
JD ' 320 . 100 .

100
na godzinę ruchu. 

Spółczynnik:

Q ■
“Ln • P*r

100

2,0.10-3 
100

■k^,vk

0,64 Pf/kW

ks • Us , Cß^rfi:
= 1,12 + 0,64 + 0,306 + 0,587 +1,39 = 4,043 Pf/kW 
na godz. ruchu.

Stąd koszt jednej kilowatogodziny oddanej pracy
1

kD — xD. + Ud + zd—T—
m m D

+ 3,52 + 4,043.

0,512-

m o
Poniższa tabela podaje obliczone koszty kD je

dnej kilowatogodziny oddanej pracy w zależności 
od różnych spółczynników obciążenia silnika m 
przy spółczynniku czasu ruchu 

Tb _ m 
T m'n

fo 0,3.

m 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

m' 0,167 0,333 0,500 0,667 0,833 1,00

10,240 5,120 3,413 2,560 2,048 1,767

Vd 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

kD 37,870 20,700 15,019 12,110 10,408 9,33
Pf/ kWh

Silnik elektryczny.
Dla tej wielkości silników cena silnika razem 

z zainstalowaniem wynosi
clle = 90 RM/kW, czyli dla 15 kW ALe = 1350 RM. 

Stopa procentowa piD = 8%
Czas trwania silnika elektrycznego jest dłuższy 

od czasu trwania Diesel’a i wynosi przeciętnie w 
stanie postoju 20 do 22 lat, a przy normalnej pracy 
— 13 lat. Dlatego odpisy na amortyzację są mniej
sze.

P2E = 2,5% rocznie, pi£ = 1,2.10-3% 
na godzinę ruchu.
Koszty utrzymania i napraw silnika przyjmuje się 

PzE — 2%.
Odsetki na stałe koszty wynoszą:

Pe = PiE -j- PzE + P3e = 8 + 2,5 -j- 2 = 12,5%. 
Koszty stałe na 1 kW mocy szczytowej i go

dzinę (nie licząc opłaty stałej za kW z taryfy elek
trowni)

x'E
- Pe 

100. T
90.12,5 

100.8760
= 0,1285 PfIkW

na godzinę.
Zmienne odpisy na amortyzację zależne od 

czasu ruchu
aLE ■ P4e 

100
90.100.1,2.10 3 

100
= 0,108 P//kW

na godz. ruchu.
Koszty obsługi są mniejsze niż przy Diesel’u. 

Czas rozruchu i zatrzymania do 5 minut, czas do
zoru w ciągu 8 godzin 8 minut.

Koszt maszynisty 1,10 RM/godz.
stąd

cE = = 6,25 Pf/godzinę ruchu.

°E- = ^' — = 0,416 Pf/kW na godzinę ruchu.
L 15

z'E = —— + — = 0,108 + 0,416 = 0,524 Pf/kW 
100 L

na godzinę ruchu (bez kosztów energii el.).
Koszty 1 kWh pracy oddanej z pominięciem 

kosztów energii elektrycznej kupowanej od elek
trowni, wynoszą:

k' e = x'e .----- \~z'e • —— = 0,1285------ [- 0,524. — .
m m'E m m e

Poniższa tabela podaje obliczone koszty k'E 
jednej kilowatogodziny oddanej pracy, nie wlicza
jąc kosztów energii elektrycznej kupionej od ele
ktrowni, w zależności od różnych współczynników 
obciążenia silnika m przy spółczynniku czasu ruchu

z

m
m'E

0,28.

Różnica między kosztem energii otrzymanej 
Diesel’a kD oraz kosztów k'E dla silnika elek-
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trycznego jest wskazówką dla dobierania taryfy 
elektrycznej elektrowni, chcącej konkurować z sil
nikami Diesel’a.

Ta różnica przy założeniu stałego stosunku

5Ü1-A--M._1.07, 
m'D fs 0,28 

da się przedstawić jako

kD — k'E-= 0,3835. 1 -4-3,52 + 3,79—- .
m m'e

m 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

m'E 0,178 0,357 0,535 0,714 0,893 1,071

0,1285.----m 2,57 1,285 0,857 0,643 0,514 0,428

0,524. 1
m e

2,944 1,468 0,981 0,733 0,588 0,489

k'E 5,504 2,753 1,838 1,376 1,102 0,917

kD 37,870 20,700 15,019 12,110 10,408 9,330

kD~ kE 32,366 17,947 13,181 10,734 9,306 8,413

Koszty zakupu energii elektrycznej zależą od 
taryfy elektrownianej oraz od zużycia energii 
przez silnik.

Specyficzne zużycie energii silnika elektrycz
nego określa się podobnie, jak dla Diesel’a.

Przy pełnym obciążeniu silnik ma sprawność 
7] — 86,5%, zużywa więc:

— = —-—1=1,16 kWh/na kWh oddanej pracy.
7] 0,865'

Można przyjąć zużycie energii na bieg luzem 
15% i wówczas otrzymuje się specyficzne zużycie 
przy biegu luzem

aWE = (1 — 0,15) 1,16 = 0,986 kWh/kWh 
oddanej pracy.

Cena za energię elektryczną z elektrowni jest 
obliczana najczęściej według taryfy dwuczłono
wej i wynosi % P//kW na rok oraz c2 Pf/kWh.

Koszt energii elektrycznej kupionej od elek
trowni wyraża się jako

kw = —|- . Cg -j— - C2 Pf/kWh
m.T m e

oddanej pracy.
Całkowity zaś koszt oddanej pracy na wale 

silnika elektrycznego wynosi
kE — k'E -j- kw .

Elektrownię interesuje zagadnienie, jak nale
ży dobrać taryfę elektryczną, aby mogła ona kon
kurować z Diesel’em względnie, czy istniejąca ta
ryfa jest konkurencyjna.

Otóż do rozwiązania tego zagadnienia może 
służyć poniższe równanie:

gdy koszty energii na wałach Diesel’a i silni
ka elektrycznego są równe

kD = kE,

wówczas
kD — k'E = kE — k'E = kw,

0,3835 — -f 3,52 +3,79 — - = 
m m'E

+ 0,986. c2 % 0,174. ca.

Cl
m .8760 
1

m'E

+

Ponieważ w tym równaniu są dwie niewiado
me cŁ i c2 trzeba jedną z nich założyć.

Jeżeli obierzemy na przykład taryfę prostą 
licznikową, c2 — 0, wówczas otrzymamy różne war
tości na c.,, w zależności od m lub m’E.

m 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

m'E 0,178 0,357 0,535 0,714 0,893 1,071

c, 16,45 12,18 10,02 8,73 7,87 7,34
Pf /kWh

Można obrać na przykład taką taryfę dwuczło

nową, w której wyrazy zawierające -— są sobie
m

wzajemnie równe.

0,3835 — ==---- ------
m m.8760

#= 8760.0,3835 = 3360 PjykW 
na rok = 33,60 RM/kW na rok,

wówczas

m 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

m'E 0,178 0,357 0,535 0,714 0,893 1,071

ca 12,61 9,58 8,08 7,18 6,58 6,15
Pf/kWh

Porównanie gospodarcze Diesel’a i silnika elek
trycznego da się przejrzyście przedstawić na wy
kresie.

Zestawienie na jednym wykresie krzywej: 
(kD — k'E) = f (m) z krzywą kw — f (m), uwidacz
nia, który napęd wypada taniej.

Pflm 
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Okazuje się na ogół, że przy małym spółczyn- 
niku obciążenia m praca silnika elektrycznego 
wypada taniej, a przy dużym spółczynniku obcią
żenia praca Diesel’a jest tańsza.

Naprzykład dla taryfy elektrycznej dwuczło
nowej Cj = 50 RM/kW na rok; c., — 6,42 Pf/kWh

kw = 501°- + 0,986.6,42+ 0,174 1 .6,42, 
m.8760 m'E

kw = 0,57 1 +6,33 + 1,118. 1
m m'E

i dla silnika Diesel’a przytaczanego wyżej (zuży
cie 299,2 g/kWh oddanej pracy) praca wypada ta
niej przy silniku elektrycznym dla m < 0,196 
(m1, <' 0,7), a przy silniku Diesel’a dla m > 0,196 
(m1, > 0,7).

Oczywiście przy odpowiednio niskiej taryfie 
elektrycznej można osiągnąć tańszą pracę silnika 
elektrycznego dla wszelkich wartości spółczynni- 
ka obciążenia m. Wyżej przedstawiony sposób po
równania pozwoli dobrać elektrowni odpowiednią 
taryfę elektryczną.

Dla całości porównania silnika elektrycznego 
z Diesel’em należy jeszcze w krótkości zastanowić 
się nad spółczynnikiem czasu ruchu f.

Otóż, jak to było wyżej wspomniane, silnik 
Diesel’a potrzebuje więcej czasu na uruchomienie 
i na zatrzymanie, niż silnik elektryczny. Czas bez
użytecznego biegu przy rozruchu i zatrzymaniu 
jest dla Diesel’a większy. To też przy napędach 
z przerwami w ruchu, czas Tb dla Diesel’a wypada 
w tych samych warunkach większy od tegoż czasu 
dla silnika elektrycznego.

Konsekwencją tego jest większy spółczynnik 
Tczasu ruchu fD = ^ , a mniejszy spółczynnik

m'D = — - i większe koszty lzD . —-—).
Bo ' \ m'D I

W tym leży pewna przewaga silnika elektry
cznego nad Diesel’em przy ruchu przerywanym.

Należy też zwrócić uwagę na to, że niskie zu
życie paliwa 299,2 g/kWh, które było przyjęte przy 
obliczeniu kosztów pracy Diesel’a odnosi się do no
wego silnika i trwale nie może być utrzymane. Je
żeli założyć zużycie paliwa 375 g/kWh, często wy
stępujące w starych silnikach, to koszt pracy Die- 
sel’a powiększy się do

kg =. 0,512- +4,41 + 4,304
m m'E

kD — k'E = 0,3835. — + 4,41 + 4,05 -i-.
m m'E

Wówczas praca Diesel’a wypada dla wszelkich m 
droższa od pracy silnika elektrycznego.

Wreszcie na zakończenie warto wziąć pod u- 
wagę, że pewność ruchu jest większa przy silniku 
elektrycznym. Uszkodzenia silników elektrycznych 
bywają na ogół nieznaczne i dające się o wiele szyb

ciej usunąć niż uszkodzenia przy Diesel’ach. Dla
tego przy silnikach elektrycznych rezerwa jest na 
ogół zbyteczna, podczas gdy przy Diesel’ach jest 
pożądana. W wypadku zastosowania rezerwy spra
wa przesuwa się na niekorzyść Diesel’a, gdyż ka
pitał zakładowy jest przy Diesel’ach większy.

II. PORÓWNANIE TECHNICZNE DIESEL’A 
I SILNIKA ELEKTRYCZNEGO.

Inż. K. Dolzmann.
(Wg artykułu, zamieszczonego w Elektrizitätswirtschaft 

1931, str. 149).

Silnik elektryczny jest pod każdym względem 
użyteczniejszy i pewniejszy w ruchu od Diesel'a. 
Dla wszelkich warunków pracy istnieją odpowie
dnio przystosowane konstrukcje, które w najcięż
szych nawet warunkach dobrze pracują.

Silnik elektryczny jest w każdej chwili gotów 
do ruchu, łatwy do uruchomienia, a utrzymanie go 
w porządku wymaga bardzo mało trudu. Czysto
ścią przewyższa wszelkie inne maszyny. Zużycie 
miejsca jest bardzo małe. Mniejsze i średnie silni
ki mogą być ustawiane na ściennych konsolach 
lub podwieszane przy suficie, nie zajmując w ten 
sposób powierzchni na podłodze. Mogą też być 
przyczepione bezpośrednio do maszyn napędza
nych. Posiadają dalej dużą łatwość zastosowania 
do napędów pojedynczych i łatwo mogą być wy
mieniane w razie konieczności zmiany mocy. 
Przez napęd pojedynczy usuwa się straty w trans
misjach i zapobiega się bezużytecznemu biegowi 
luzem wałów i maszyn. Zamiast ciężkich pasów 
i transmisji, stosuje się przy napędach pojedyn
czych lekkie lub nie stosuje się wcale.

Rozstawienie maszyn może być dowolne i 
wskutek tego można celowo wyzyskać miejsce 
i zapewnić największe bezpieczeństwo pracy.

Ważne jest także to, że silnik elektryczny mo
że ruszać pod obciążeniem i może być czasowo 
przeciążany.

Za wadę silnika elektrycznego należy uznać 
jego zależność od elektrowni i związane z tym 
możliwości przerwania dostawy prądu. Trzeba 
jednak przy tym zauważyć, że pewność ruchu sie
ci elektrownianych jest dziś duża. Czas zdarzają
cych się przerw w ruchu liczy się przeważnie na 
minuty.

Jak silnik elektryczny tak i Diesel w pierw
szorzędnym wykonaniu jest dobrą i pewną ma
szyną, Diesel wymaga jednak znacznie więcej 
pielęgnacji i dozoru.

Nowe wolnoobrotowe Diesel'e pracują w pier- 
szych latach dość pewnie, nie wymagając więk
szych reperacji, później jednak konieczność na
praw staje się coraz częstsza. Brak starannego do
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zoru i czyszczenia silnika powoduje szybki wzrost 
zużycia oleju pędnianego.

Szybkobieżne silniki Diesel’a są tańsze przy 
zakupie, ale wymagają staranniejszego dozoru, 
częstych napraw i są mniej pewne w ruchu. Dla
tego w dłuższym przeciągu czasu gospodarczo le
piej się kalkulują silniki wolnobieżne.

Diesel’e nie osiągnęły jeszcze tej pewności ru
chu co na przykład maszyna parowa, dlatego za
kłady, które nie chcą się narażać na przerwy w 
ruchu powinny posiadać rezerwę.

Silniki Diesel’a nie dają się tak ściśle dosto
sować do różnych warunków pracy, jak silniki 
elektryczne. Zużycie miejsca jest przy nich zna
cznie większe niż przy silnikach elektrycznych. 
Diesel’e nie mogą być puszczane w ruch pod ob
ciążeniem i mają bardzo małą przeciążalność. Przy 
przeciążeniu sprawność silnika spada szybko, a 
przy większym przeciążeniu silnik staje.

Dowóz i przechowywanie paliwa dla Diesel’a 
bywa nieraz kłopotliwe. Bywają również trudno
ści z dostarczahiem odpowiedniej wody chłodzą
cej.

W zimie rozruch silnika sprawia trudności, 
gdyż w obawie przed zamarznięciem należy pod
czas spoczynku wodę i smar wypuścić, a przed 
rozruchem z powrotem nalać.

Silnik Diesel’a jest przykry dla otoczenia, 
gdyż powoduje wstrząsy i zanieczyszczenie powie
trza.

W warsztatach, w których cena energii napę-
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400 420 4ko HM
moc silnika.

dowej stanowi niewielką pozycję w kosztach wy
twórczych, powyższe porównanie może zachęcić 
do stosowania silnika elektrycznego ze względu 
na jego wygodę. W tych zaś wypadkach, gdzie 
koszt energii stanowi poważną pozycję w wydat
kach zakładu, szczegółowe skalkulowanie kosztów 
jest konieczne. Niżej przytoczone są dane liczbo
we, potrzebne do tych obliczeń.

Na cenę 1 kWh składają się koszty stałe i 
zmienne. Koszty stałe są to te, które istnieją nie
zależnie od ilości wytworzonych przez silnik kWh. 
Do nich należą: oprocentowanie, odpisy, część ko
sztów utrzymania w porządku, obsługi itp. Do ko
sztów zmiennych zaś należą koszty ruchu, tj. pali
wa, wody, prądu, część kosztów utrzymania, ob
sługi itd.

Rys. 5 i 6 podają cenę i obroty bezsprężarko- 
wych silników Diesel'a dwu i czterotaktowych w 
funkcji ich mocy.

Silniki dwutaktowe są tańsze od czterotakto
wych o 10 — 20%, jednak w eksploatacji nieko
niecznie muszą być tańsze.

Ciężary silników bezsprężarkowych dwutak- 
towych podaje rys. 7. Są one potrzebne do obli
czenia kosztów transportu.

Na opakowanie należy dodać 2% ciężaru.
Koszt montażu należy liczyć jako 6% ceny 

silnika.

20 ko 60 go 400 420 4Uo KM
moc silnika.

Wykres 5. Ceny i liczba obrotów bezsprężarkowych dwu- 
taktowych silników Diesel’a. (Ceny netto, loco fabryka).
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Wykres 6. Ceny i liczba obrotów bezsprężarkowych czte- 
rotaktowych silników Diesel’a. (Ceny netto, loco fabryka).



Koszty rurociągów, zbiorników na paliwo, 
dźwigów, urządzeń do wody chłodzącej zmieniają 
się bardzo w zależności od warunków lokalnych. 
Można te wszystkie koszty oszacować na 10% 
ceny silnika, chociaż w wielu wypadkach liczba ta 
może wypaść znacznie wyższa.

/o o v2o
moc silnika

Wykres 7. Ciężary silników bezsprężarkowych 
dwutaktowych.

Koszty budynku i fundamentów muszą być 
ustalane indywidualnie.

Rys. 8 podaje powierzchnię potrzebną na za
instalowanie silnika Diesel’a bezsprężarkowego 
dwutaktowego.

Objętość fundamentów dla silników Diesel’a

waha się przeważnie w granicach 0,15 do 0,25 
m3/HP.

HO 60 80 /00 /2o /4o KM
moc silnika

Wykres 8. Powierzchnia pod fundamenty silników sto
jących bezsprężarltowych dwutaktowych przy pasowym 

napędzie prądnicy.

Tablica 1. podaje cały szereg spółczynników 
eksploatacyjnych silników Diesel’a dwutaktowych 
bezsprężarkowych.

Tablica 2. podaje szereg spółczyników eksplo
atacyjnych silników elektrycznych trójfazowych 
pierścieniowych.

Taklica 1.

Szereg spółczynników eksploatacyjnych silników Diesel’a dwutaktowych bezsprężarkowych.

Moc KM 10 25 50 100 150
Obroty n/min 550 450 400 380 370

A. Koszty zakładowe
1. Silnik............................................................................... Marek 2400 4600 8200 15400 22500
2. Opakowanie i przewóz.............................................. 100 180 330 620 900
3. Montaż .......................................................................... 140 280 490 920 1350
4. Zbiorniki do paliwa, urządzenia do wody chło

dzącej, dźwig, wodociągi......................................... 240 460 820 1540 2250
5. Fundament...................................................................... 120 300 600 1200 1800
6. Budynek.......................................................................... 600 780 1110 1750 2400
7. Ogólne koszty zakładowe.................... .... 3600 6600 11550 21430 31200

B. Oprocentowanie, odpisy i ubezpieczenia
1. Oprocentowanie kapitału......................................... % 8 8 8 8 8
2. Odpisy na amortyzację maszyny......................... 7—10 7—10 7—10 7—10 7—10
3. Odpisy na amortyzację budynku............................. 2 2 2 2 2
4. Ubezpieczenie całości................................................. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

C. Utrzymanie i obsługa
1. Utrzymanie maszyny................................................. % 4—6 4—6 3,5—5,0 3—4,5 3—4,5
2. Utrzymanie budynku................................................. 1 1 i 1 1
3. Obsługa maszyny.......................................................... Marek/godz. 0,13 0,20 0,27 0,37 0,47

D. Zużycie materiałów pędnych
1. Zużycie paliwa

przy 1/1 obciążenia.................................................. g/KMh 230 215 205 200 195
„3/4 „ ...................................................... 242 226 215 210 205

265 247 236 230 224
„ 1/4 „ ...................................................... 356 333 318 310 302

2. Smar..................................... ............................ g/h 100 170 290 520 750
3. Materiał do czyszczenia w % kosztu smaru . . % 10 14 17 19 21
4. Woda chłodząca.......................................................... 1/KMh 26 20 15 12 11

E. Koszt materiałów pędnych
1. Paliwo............................................. ................................ M/100 kg 16,50 16,50 15,50 14,— 14,—
2. Smar.................................................................................. 70,— 70,— 70,— 65,— 65,—
3. Woda chłodząca.......................................................... M/m3 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10
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Tablica 2.
Szereg spółczynników eksploatacyjnych silników elektrycznych trójfazowych pierścieniowych.

Moc KM 10 25 50 100 150

Obroty n/min 1500—750 1500—750 1500—750 1500—750 1500—750

A. Koszty zakładowe
1. Silnik z urządzeniem.............................................. % 750 1150 1330 2000 2180 3050 3480 4480 4600 5750
2. Fundament i część budynku................................. 110 135 135 170 165 215 220 285 265 360
3. Całkowite koszty zakładowe................................. „ 860 1285 1465 2170 2345 3265,3700 4765 4865 6110

B. Oprocentowanie, odpisy amortyzacyjne i ubezpie-
czenie ..................................................................................

1. Oprocentowanie kapitału zakładowego .... % 8,0
2. Odpisy amortyzacyjne silnika................................. ,, 4--6
3. Odpisy na część budynku ..................................... „ 2,0
4. Ubezpieczenie całości................................................. 1,5

C. Utrzymanie i obsługa
1. Utrzymanie i obsługa silnika................................. % 2,0
2. Utrzymanie budynku......................................... .... . 1

D. Sprawność silnika
1. przy 1/1 obciążenia...................................................... % 85,5 88,0 89,5 90,5 92,0
2. „ 3/4 84,0 87,0 88,5 89,5 91,0
3. „ 1/2 „ ...................................................... 82,0 84,5 87,0 88,0 90,0
4. „ 1/4 „ ...................................................... ” 73,5 76,5 78,0 81,0 83,0

Stopa procentowa od kapitału ............................  8%
Odpisy na amortyzację przy silnikach elektrycznych.................4— 6%

» „ >i » » DieseFa ........ 7—10%
„ „ >, pozostałych drobnych urządzeń elek

trycznych .............................................................. 6—9%
» ,, budynków.......................................................... 2%

Ubezpieczenie całości.................................................................................. 1,5%

HI. ZESTAWIENIE ARGUMENTÓW TECH
NICZNYCH I HANDLOWYCH DO PORÓWNA
NIA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I SILNIKA 

DIESEL’A.

Według artykułu M. R. Gautheret. (podanego 
w Elektrizitätsverwertung 1934/35 str. 81).

A. Zalety Diesel’! w stosunku do silników 
elektrycznych.

a) Z punktu widzenia technicznego.

Silnik Diesel’a stał się silnikiem przemysło
wym dzięki znacznemu postępowi w jego kon
strukcji: zmniejszeniu wagi, zmniejszeniu zuży- 
walności części, właściwemu ustaleniu liczby i wy
miarów cylindrów, doborowi ilości obrotów i tak
tów, ulepszeniu wtryskiwania paliwa, smarowa
nia i chłodzenia. Ten postęp przyczynił się do:

1) polepszenia warunków ruchu: łatwość roz
ruchu, pewność ruchu, bezpieczeństwo;

2) zmniejszenia kosztów zakładowych;
3) zmniejszenia kosztów eksploatacji.

b) Z punktu widzenia ekonomicznego.

1) Kapitał zakładowy i amortyzacja.
Koszty zakładowe zmalały dzięki obniżeniu 

ceny silników względnie zespołów Diesel-prądnic 
i wszystkich potrzebnych akcesoriów oraz dzięki 
zmniejszeniu ciężaru i objętości silników, a więc 
zmniejszeniu fundamentów i miejsca zajmowa
nego.

Fabrykanci dają bardzo dogodne warunki spłat.
Udoskonalenia techniczne zwiększają czas 

trwania silnika i pozwalają rozłożyć amortyzację 
na dłuższy przeciąg czasu.

2) Wydatki eksploatacyjne.
Paliwo.
Konstruktorzy zwracają głównie uwagę na 

następujące argumenty: możność używania
wszystkich olejów palnych istniejących w han
dlu, a w szczególności gorszych gatunków, przy 
których kaloria wypada taniej; zmniejszenie zu
życia paliwa w stosunku do dawnych typów sil
ników; obniżka cen paliwa w ostatnich latach; 
łatwe i regularne zaopatrywanie, które wyklucza 
na ogół przerwy w ruchu.

Smary.
Obniżka cen podobna jak dla paliwa.
Obsługa i utrzymanie.
Dzięki udoskonaleniom technicznym obecne 

silniki są łatwiejsze w obsłudze i przez to zmniej
szają jej koszty.

Naprawy.
Obecnie konstruowane silniki wymagają 

znacznie rzadszych napraw od silników starszych 
typów. Ważniejsze części zamienne są dostar
czane już przy kupnie silnika,
c) Streszczenie wyżej omówionego.

Postępy techiczne w konstrukcji silników 
Diesel’a, warunki ekonomiczne oraz intesywna 
propaganda, stawiają dziś silniki Diesel’a w warun
kach znacznie korzystniejszych niż dawniej.
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B. Wady DieseVi w stosunku do silników 
elektrycznych.
a) Z punktu widzenia technicznego.

1) Niedogodności silnika Diesel’a.
Warunki stosowania silników Diesel’a nie są

nieograniczone: Silników nie buduje się na ogół 
dla małych mocy, gdyż ich eksploatacja byłaby 
zbyt kłopotliwa.

Ich zastosowanie bywa często trudne, zwła
szcza w wypadkach, gdy obciążenie gwałtownie 
i często się zmienia. W takich razach stosuje się 
bądź szereg silników małych, bądź jeden silnik 
duży. Zużycie paliwa bywa znaczne wskutek te
go, że silniki pracują dłuższy czas przy małym 
obciążeniu.

Można temu częściowo zaradzić przez zasto
sowanie silników wolnobieżnych z kołami zama
chowymi, lecz jest to rozwiązanie kosztowne. Przy 
zastosowaniu kilku mniejszych silników obsługa 
jest kosztowna.

Silniki Diesel’a zajmują wiele, kosztownego 
nieraz miejsca i wymagają specjalnych fundamentów

Silnik Diesel’a pozwala na bardzo małe prze- 
cążenie, przeważnie nie więcej niż 10%.

Rozruch silnika Diesel’a musi się odbywać bez 
obciążenia. Trwałość silnika Diesel’a w ogromnej 
mierze zależy od ilości rozruchów i od staranności 
utrzymania silnika.

Koszty utrzymania i reperacji, wbrew panu
jącemu obecnie przekonaniu, są wysokie, a udos
konalenia techniczne są jeszcze zbyt świeże, aby 
doświadczenie potwierdziło ich wartość.

Zużycie paliwa i smarów jest stosunkowo bar
dzo duże przy małych obciążeniach.

Pewność ruchu może być utrzymana jedynie 
przy zastosowaniu rezerwy. Inne względy są czę
sto bardzo ważne: usuwanie drgań i hałasu pro
wadzi do znacznych wydatków (np. stosowania 
kauczuku); władze miejskie wymagają nieraz 
przeprowadzenia kosztownych przeróbek celem 
uniknięcia drgań, hałasu i przykrego zapachu ga
zów wydechowych (gdyż spalanie bywa często nie
zupełne). Należy również liczyć się z wielkością 
składek ubezpieczeniowych od ognia i od nieszczę
śliwych wypadków.

Wreszcie należy zwrócić uwagę na kłopot za
pewnienia sobie dostawy oleju pędnego i wody 
do chłodzenia.

2) Zalety silnika elektrycznego.
Silnik elektryczny odpowiada wszelkim naj

różniejszym wymaganiom i warunkom montażu 
i ruchu.

Jest on silnie zbudowany i jego działanie jest 
elastyczne i pewne. Jest zawsze gotów do uży
cia i łatwy do uruchomienia. Dozór jest minimal
ny i koszty utrzymania nie wielkie. Rozruch może 
się odbywać pod obciążeniem. Silnik znosi znacz

ne przeciążenia. W wypadku zmniejszenia mocy 
lub rozszerzenia zakładu silnik elektryczny nada
je się łatwo do wszelkich zmian, odłączeń, przy
łączeń, przeróbek i wymian.

Należy zwrócić uwagę na to, że większe insta
lacje o napędzie dieselowskim, posiadają zwykle 
prądnice (zasilające poszczególne silniki elek
tryczne). Wobec tego porównanie powinno być 
robione między zespołem diesel-prądnica, a sta
cją transformatorową.

Transformator zaś jest aparatem prostym, ci
chym, zajmującym mało miejsca elastycznym,
0 doskonałej sprawności, wymagającym minimal
nego utrzymania.

Jednym z głównych argumentów fabrykan
tów silników Diesel’a jest to, że Diesel unieza
leżnia warsztat pracy od elektrowni i od ewen
tualnych przerw w ruchu, spowodowanych 
uszkodzeniami w sieci elektrycznej. Otóż ten 
argument nie bierze pod uwagę postępów tech
nicznych w wytwarzaniu i rozdziale energii 
elektrycznej w elektrowniach, dzięki którym 
uszkodzenia są bardzo rzadkie.

W ogólności przy zasilaniu przez elektrownię 
rezerwa jest zbyteczna, natomiast przy silnikach 
DieseFa jest bardzo pożądana, 
b) Z punktu widzenia ekonomicznego.

1) Kapitał zakładowy.
Napęd DieseFowy wymagający rezerwy po

trzebuje zawsze większego kapitału zakładowego 
od napędu elektrycznego.

2) Wydatki eksploatacyjne.
Silnik DieseFa nawet najnowszy nie daje ta

kiej pewności ruchu jak instalacja parowa a tym 
bardziej elektryczna.

Napęd DieseFowy może dać w pełni żądaną 
pewność, ale pod kilkoma warunkami, mianowi
cie: bardzo staranny dobór silników, dozór i su
rową kontrolę silników podczas eksploatacji oraz 
istnienie dostatecznej rezerwy.

Właściciel warsztatu, pragnący zakupić silnik 
DieseFa, powinien starannie rozważyć następujące 
okoliczności:

możliwość przerw w ruchu, czasem długich, 
a szkodzących dobrej pracy zakładu i kosztow
nych;

potrzeba zapewnienia rezerwy;
niepewność co do wielkości zużycia paliwa

1 smarów na 1 kWh, w szczególności przy nierów
nomiernym obciążeniu;

zmienność cen paliwa;
niepewność co do kosztów napraw, a nawet 

utrzymania.
Reasumując, okazuje się, że silnik DieseFow- 

ski nie jest tym idealnym środkiem napędu, pew
nym i najtańszym, za jaki go przedstawia rekla
ma fabrykantów.
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DYSKUSJA.
I n ż. K. Knaus.
Byłoby dobrze, gdyby kol. Gołębiowski podał nam 

choć w streszczeniu treść tych referatów, gdyż przypu
szczam, że dyskusja raźniejby się potoczyła na podsta
wie konkretnego materiału.

Mogę Panom podać 3 przykłady z mojej praktyki. 
Mamy trzech odbiorców, z których jeden pobiera 2 mi
liony kWh rocznie, drugi ponad milion i trzeci kilka
dziesiąt tysięcy kWh.

Wszyscy ci odbiorcy mieli zainstalowane własne si
łownie dieslowskie, jednak przy konieczności rozbudowy 
woleli przejść na pobór energii elektrycznej z miejskiej 
sieci, pozostawiając, w myśl naszych warunków, własne 
urządzenia dieslowskie jedynie jako konieczną i stale do 
ruchu gotową rezerwę.

Inż. Ligęza zaznacza, że na podstawie doświad
czeń z terenu Elektrowni Okręgu Warszawskiego jedy
nym konkurentem silnika elektrycznego są silniki na gaz 
ssany względnie lokomobile, nigdy zaś silniki dieslow
skie. Te ostatnie bowiem kalkulują się powyżej 12 gr 
za kWh ze względu na dużą cenę oleju gazowego i sma
rów.

P. dyr. Gjatman z Wilna przedstawia na przy
kładach trudności walki konkurencyjnej elektryczności 
z urządzeniami na gaz ssany i lokomobilami. W szcze
gólności trudnym klientem są olejarnie i młyny, podczas 
gdy garbarnie mimo zapotrzebowania pary udaje się za- 
akwirować przy cenie około 11 gr za kWh. Olejarnie 
pracujące silnikami na gaz ssany (przerobionymi z Dies
la przez dodanie gazogeneratorów) żądają ceny między 
4 — 5 gr za kWh. W jednym konkretnym wypadku mi
mo wypadku z ludźmi, jakie pociągnęło za sobą używa
nie silnika spalinowego, olejarnia nie chciała przejść na 
napęd elektryczny, chociaż ofiarowywano cenę 6 gr. za 
kWh na wysokim napięciu.

Elektrownia w Z.

Młyny są bardzo pożądanymi odbiorcami szczegól
nie dla mniejszych Elektrowni. Niestety silnik gazowy, 
którym posługują się przeważnie młynarze, koło wodne, 
oraz łuski krup jako opał pod lokomobilę, okazują się 
tańszymi w eksploatacji niż cena prądu elektrycznego.

Bardzo dobre porównanie w tej sprawie umieścił 
kol. H. Karczmarczyk w P. E. Nr. 11 z dnia 1.VI.1937 ro
ku, wykazując zestawienie kosztów paliwa na 1 kWh 
dla różnego rodzaju napędu przeciętnego silnika młyń
skiego.

Ponieważ sprawa ta jest bardzo szczegółowo ujęta 
w powyższym artykule, chciałbym tylko dodać parę da
nych orientacyjnych z naszego terenu.

Zużycie w średnich młynach dla przemiału żyta na 
100 kg wynosi 3 — 4 kWh, zaś do przemiału na pytel 
ca 8 kWh.

Przybliżona kalkulacja przemiału 100 kg według da
nych Stowarzyszenia dla Handlu i Przemysłu, przedsta
wia się następująco dla Wilna:

100 kg żyta . . 14,00 zł. 95 kg mąki . . 15,67 zł.
worek................ 0,60 „ 3 „ otręby . 0,33 „
zwózka .... 0,20 „ 2 „ manko . —
podatki .... 0,30 „ 16,00 zł.
3 kWh ä 15 gr.__ 0,45 „

15,55 zł.
Małe młyny pobierają za przemiał 100 kg żyta 1,00—1,50 zł 
wodne ,, ,, ,, „ ,, ,, » 1,00 ,,
duże ,, j, ,, ,j ,, ,, ,, 0,75 ,,
duże ,. „ za pytel „ „ ,, 1,75 „

Zużycie energii elektrycznej na przemiał 100 kg su
rowca wynosi dla:

razówki . . . 3— 4 kWh prosa ... 5,1 kWh
pytla .... 7— 9 „ gryki ... 4,9
krup jęczmień. 8—10 „
Ceny w Wilnie za pierwsze 30 000 kWh — 15 gr., 

przy zużyciu do 150 000 „ — 12 „
„ „ „ 500 000 „ — 10 „

Elektrownia X sprzedaje po 9 — 10 groszy, Y po 
12 gr,

Młyn Zainstalowana 
moc KM

Roczne zużycie 
energii w kWh

Cena za 1 kWh 
groszy Uwaga

Młyn Nr. 1 
71—2 210 1061401 ^ za pierwsze 27 000 w danym miesiącu 

za resztę

Młyn Nr. 2 
71—3 95 334 070 8,93

6,25
za pierwsze 250 000 rocznie 
za resztę

Młyn Nr. 3 
71—8 57,5 48 787

11,49
11,05
10,83
10,61

za pierwsze 30 000 rocznie 
za następne 20 000 
„ „ 25 000
pozostała ilość

Młyn Nr. 4 
63—6 66,5 109 662

11,2
10,8
10,6
10,4

za pierwsze 50 000 rocznie 
za następne 35 000 
„ „ 43 000
pozostała ilość

Młyn Nr. 5 
56—75 72 225 290

10
8,5
8,25
8

za pierwsze gwarantowane 165 000 
do 220 000 
do 275 000
po przekroczeniu 275 000 cała energia 

w okresie trwania umowy (11 miesięcy)

Młyn Nr. 6 
71—19 50 76 199

11,1
10,7
10,5
10,2

za pierwsze 30 000 
za następne 20 000 
„ „ 25 000 w ciągu roku
pozostała ilość

Młyn Nr. 7 
71—26 40 27 000

11,49
11,05
10,83
10,61

za pierwsze 30 000 rocznie 
za następne 20 000 
„ „ 25 000
pozostała ilość

Młyn Nr. 8 
79—44

Nowy młyn nie jest 
jeszcze czynny

8
6,5

za pierwsze 15 000 gwaran. mieś. 
za resztę
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Elektrownia N. Wojskowy młyn i elewator zbożowy 
pobiera rocznie około 800 000 kWh, przy czym średnia cena 
1 kWh wynosi 7,78 grosza.

Blok
Taryfa 

w groszach
Miesięczna ilość godz. użytkowania 

przyłączonych silników o mocy
wys.
nap.

nisk.
nap.

do 5 
kW

5—15
kW

15—30
kW

30-50
kW

50-100
kW

ponad
100 kW

I 25 29 70 60 50 40 30 Według
II 12 13 80 90 100 110 120 umowy in-

III 5 5 570 570 570 570 570 dywidualnej

Jak widać z powyższych danych cena energii elek
trycznej jest jednak zbyt wysoka i przy obecnych wa
runkach konkurencyjnych nie ma nadziei na pozyskanie 
młynów.

Inż. T. Klamer z Warszawy podaje cenę 
12 — 15 gr za kWh jako konkurencyjną w przypadku 
silników dieslowskich.

Mówca rozpatruje zagadnienie dostarczania rezer
wy zakładom posiadającym własny napęd. Warunki 
uprawnień rządowych, wymagające przyłączenia każde
go abonenta i zabraniające stosowania ceny wyższej od 
maksymalnej, są w takich wypadkach niesłuszne. Trze
ba stosować taryfy dwuczłonowe gwarantujące opłaty 
za moc, gdyż tą drogą elektrownia ma zapewnione po
krycie kosztów stałych wywołanych przez odbiorcę. 
Jednym z często stosowanych i błędnych argumentów fa
brykantów dieseli jest oparcie kalkulacji kosztów włas
nych elektrowni na zainstalowanie jednego tylko silnika 
w założeniu, że elektrownia dostarczy darmową rezer
wę. Innym powszechnie stosowanym, a częstokroć nadu
żywanym argumentem jest wzgląd na obronność kraju. 
Mimo ciężkich warunków konkurencji udało się w War
szawie ostatnio zlikwidować szereg własnych zakładów, 
przy czym w paru wypadkach rozstrzygającym argumen
tem była możność stosowania prądu pobieranego z elek
trowni do grzejnictwa przy cenie 12 gr za kWh, niemoż
liwej do osiągnięcia przy dieslach.

Uważam natomiast, że konkurencja silników na gaz 
ssany jest znacznie trudniejsza do zwalczenia.

Z garbarniami można dojść do porozumienia przy 
cenie około 9 gr za kWh. Przy cenie tej opłaca się przed
siębiorcom korzystać z napędu elektrycznego, nawet za
chowując kotły do wytwarzania pary potrzebnej w pro
cesach wytwórczych.

Inż. Kopeckiz Torunia informuje o staraniach 
elektrowni w celu zmiany postanowień w uprawnieniach 
rządowych w punktach dotyczących dostarczania energii 
większym odbiorcom. Według projektu rozpatrywane
go na terenie Komitetu Energetycznego maksymalna 
cena za kWh miałaby być ustalona wyłącznie w zasto
sowaniu do małych odbiorców, w stosunku zaś do du
żych obowiązywałaby cena za kW i za kWh, przyczyna 
w uprawnieniach widniałby wyraźny przepis, że elek
trownia ma prawo odmówić dostawy prądu, jako r e- 
zerwy w wypadku o ile odbiarca nie zagwarantuje 
pewnej określonej wielkości rocznego zużycia. Dotych
czas jednak sprawa ta nie została uregulowana i elek
trownie są teoretycznie obowiązane dostarczać rezerwy. 
Gdyby jednak w konkretnym wypadku elektrownia 
wbrew brzmieniu uprawnienia odmówiła" dostawy energii 
na rezerwę, sądzę, że klient któryby się udał z reklamacją 
do władz, otrzymałby wyjaśnienie, że żądanie jego jest 
nieuczciwe z punktu widzenia ogólnych przepisów pra
wa. Szereg tego rodzaju orzeczeń zapadło w Nierm 
czech.

Mówca cytuje przykłady niesumiennej kalkulacji fa
bryk dostarczających diesli, nie mówiąc już o ordynar
nych „omyłkach" w dodawaniu, mnożeniu lub cenach 
smarów czy paliwa. Fabrykanci diesli bardzo fantazyj
nie kalkulują koszty obsługi oraz mętnie precyzują gwa
rancję kosztów ruchu. W pewnym konkretnym wypad
ku udało się odwieść klienta od zakupu silnika Diesel’a 
przez podsunięcie mu ścisłej formy gwarancji, którą 
miała wypełnić firma dostarczająca diesli. Na ogół 

■z konkurencją dieslowską można sobie poradzić nawet 
w razie stosowania niesumiennych metod akwizycji fa
brykantów. Jednak prawie niemożliwe jest zwalczyć 
konkurencję silników na gaz ssany przerabianych ze 
starych silników dieslowskich, wówczas nie wystar
cza nawet cena 7 gr za kWh. Trudność polega na skło
nieniu klienta do wkalkulowania kosztów amortyzacji 
i kosztów napraw z góry do kosztów produkcji, gdyż są
dzi on, że silniki będą trwały wiecznie. Poza tym stare 
silniki bywają kupowane za bezcen.

P. J. Piekarski z Krakowa.
Właściciel pewnego młyna przedstawił przy per

traktacjach o dostawę energii elektrycznej własne koszty 
napędu przy silniku na gaz ssany o mocy 75 KM jak na
stępuje:

Przy 24-godzinnej pracy w ciągu 25 dni roboczych 
koszty miesięczne wynoszą:

paliwo: 27 tonn koksu po Zł. 4.— za 100 kg
loco stacja................................................................Zł. 1.080.—

obsługa: 1 maszynista i 2 pomocników wraz
z opłatami socjanymi................................................... 600.—

naprawy...................................................................... 150.—
oliwa.............................................................................. „ 130.—
amortyzacja i oprocentowanie kapitału ... „ 270.—

Razem miesięcznie . . . Zł. 2.230. -

Przyjmując zgodnie z przypuszczeniem właściciela 
pracę silnika przy pełnym obciążeniu, t. j. 75 KM, silnik 
oddałby w przeliczeniu na kilowatogodziny — 33.000 
kWh energii elektrycznej miesięcznie przy czym koszt 
kWh kalkulowałby się na 6,75 gr.

Powyżej nie odliczono jednak zużycia energii na 
potrzebę własną silnika, a to dla pompy do zasilania 
generatora i oczyszczałnika gazu. Zapotrzebowanie wo
dy jest bardzo duże, potrzeba bowiem dla generatora na 
odparowanie na 1 kg spalonego koksu 1 — 1.25 litra wo
dy, zaś na oczyszczanie i chłodzenie gazu około 61 litrów 
wody na 1 kWh. Razem przeto przy tym motorze po
trzeba około 3.4 m:l wody na 1 godzinę. Określając moc 
potrzebną do napędu pompy, która zależna jest od wa
runków lokalnych, na 1 kW, zużycie energii wyniesie na 
ten cel 600 kWh miesięcznie, a ilość energii dla pro
dukcji pomniejszy się do 32.400 kWh.

Ponieważ nie podano również kosztów dowozu koksu 
ze stacji kolejowej, a kwota na amortyzację i oprocento
wanie kapitału z uwagi na koszt budowy studni i pompy 
z rurociągami jest za niska — należałoby dodatkowo do
liczyć około zł 100 miesięcznie, tak, że ogólne koszty 
za 32.400 kWh oddanych dla produkcji wynosiłyby 
2.330 zł, czyli 7.2 gr na 1 kWh.

Jeżeli się ponadto uwzględni, że:
1) silnika na gaz ssany przeciążać się nie da, a jest 

prawdopodobieństwo, że silnik nie pracował regularnie 
przy pełnym obciążeniu, a więc ilość oddanej energii 
mogła być znacznie mniejsza;

2) nie wzięto pod uwagę strat młyna spowodowa
nych postojami wskutek defektów i remontów instalacji, 
które to straty, jakkolwiek trudne do ujęcia, nie mogą 
być pominięte, możnaby według oceny przyjąć, że przy
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cenie 8 gr/kWh napęd elektryczny wytrzymuje konku
rencję z silnikiem na gaz ssany z generatorem kokso
wym przy mocy około 75 KM. Koszty napędu mniej
szymi silnikami na gaz ssany kalkulują się drożej.

Należy zauważyć, że przy trudnej konkurencji z sil
nikami na gaz ssany, gdy nawet dziesiętne grosza decy
dują, zwłaszcza w młynarstwie, o wyborze napędu, od
grywają rolę również straty w transformatorze, które 
przy pomiarze energii po stronie wysokiego napięcia, t. j. 
przed transformatorem — powiększają koszt napędu dla 
odbiorcy, zaś przy pomiarze po stronie niskiego napięcia 
musiałyby być wyrównane odpowiednio wyższą stawką 
za kWh, którą już trudno byłoby uzyskać. O ile wa
runki lokalne na to pozwalają, wskazane jest stosowanie 
silnika wysokiego napięcia, przyłączanego wprost do 
sieci wysokiego napięcia (np. 3 kV lub 5 kV) przez co 
unika się instalacji transformatora. Silnik taki jest 
droższy, jednak napęd kalkuluje się taniej niż przy silni
ku niskiego napięcia przy uwzględnieniu strat w transfor
matorze. Wskazane jest również stosowanie jednolitej 
stawki dla siły i światła (motor wysokiego napięcia 
zasilany wprost z sieci, światło z małego transformator- 
ka) co jest zachętą dla odbiorcy, a nie przynosi elek
trowni uszczerbku, zużycie bowiem dla światła jest 
nieznaczne i charakteryzuje się wielką ilością godzin 
użytkowania. \

Przy rozpatrywaniu warunków konkurencji napędu 
silnikami na gaz ssany z napędem elektrycznym podnieść 
należy niektóre ujemne strony silnika na gaz ssany, 
które niejednokrotnie, pomimo niskich kosztów eksplo
atacji, utrudniają, a nawet uniemożliwiają jego zainsta
lowanie, a mianowicie:

1) Lokal na pomieszczenie instalacji składać się 
musi z dwóch ubikacji, oddzielnej dla generatora i od
dzielnej dla silnika, gdyż gazy ulatniające się zawsze 
w pewnej mierze z generatora są szkodliwe dla zdrowia 
i nagryzają obrobione, nielakierowane części maszyn.

2) Bardzo znaczne zapotrzebowanie wody, jak wy
żej podałem. W przytoczonym przypadku wydatek na 
wodę jest niewielki, jednakże w miejscach, gdzie nie 
ma w pobliżu wody rzecznej lub studziennej w dostatecz
nej ilości i niewielkiej głębokości, a szczególniej przy 
poborze wody z wodociągu — wydatki na wodę są bar
dzo poważne.

3) Uruchomienie silnika sprawia pewne trudności 
i wymaga dłuższego czasu niż przy innych silnikach, dla
tego też nie nadaje się on do pracy często przerywanej, 
lecz do ruchu ciągłego.

Przy przeciążeniu silnik staje, gdyż generator do
stosowany do mocy silnika, nie może dostarczyć większej 
niż normalnie ilości gazu.

Bieg silnika nie jest równomierny, zależny jest bo
wiem od wartości kalorycznej gazu, która nawet przy 
dobrej obsłudze ulega wahaniom.

4) Wymagana jest fachowa i bardzo troskliwa ob
sługa, gdyż inaczej silnik zawodzi.

Instalacja musi być bardzo szczelna. Po każdym 
czyszczeniu (rozbieraniu) przewodów powinna być na 
szczelność badana, gdyż uchodzący gaz zatruwa powie-* 
trze niszcząc zdrowie obsługi, a nawet spowodować może 
eksplozję.

Cała instalacja musi być często czyszczona i wyma
ga ciągłej pracy i opieki.

5) Woda odpływowa z oczyszczalnika wytruwa ryby 
w małych rzekach i władze publiczne mogą zabronić 
wypuszczania jej do rzeki.

Bez zgody miasta woda ta, z powodu cuchnących 
wyziewów, nie może być wpuszczana do kanałów miej
skich.

Z powodu tych wyziewów dochodzić może do pro
cesów z sąsiadami.

Inż. K. Knaus ze Lwowa cytuje przykład ofer
ty złożonej przez fabrykanta silników spalinowych jed
nemu przedsiębiorstwu we Lwowie. W myśl tej oferty 
spłata należności za diesel miała nastąpić z rzekomych 
oszczędności uzyskanych na różnicy kosztów energii za
kupywanej z elektrowni i wytwarzanej nowonabytym 
dieslem. W danym, wypadku właściciel przedsiębiorstwa 
nie uwierzył obliczeniom, zawezwał fachowego doradcę 
i w rezultacie pozostał przy napędzie elektrycznym 
z miejskiej sieci.

Miejskie Zakłady Elektryczne we Lwowie trzymają 
się warunków dostarczania prądu ustalonych jeszcze 
koncesją przedwojenną i kategorycznie odmawiają służe
nia za rezerwę przedsiębiorstwom wytwarzającym energię 
we własnym zarządzie.

Dyr. P. Dombke z Cieszyna.
Podam Panom kilka przykładów: Wodociągi Miej

skie w Cieszynie zainstalowały silnik Diesel’a o mocy 
200 KM jako rezerwę. Zużycie ropy i smarów wynosi 
około 7 gr na kWh, a uwzględniając koszty kapitału, 
obsługi i remontu, koszt jednostkowy wyniesie 12 — 
13 gr. Z tego wynika, że konkurencja z silnikiem takim 
nie jest trudna.

Dalszym przykładem niech będzie wypadek,, gdy 
przedsiębiorca dowodził, że całkowity koszt wytworzenia 
1 kWh przy pomocy silnika dieslowskiego nie przekracza 
9 gr, a przeprowadzone pomiary, w których brał udział 
technik ze strony przedsiębiorstwa oraz technik ze strony 
elektrowni, wykazały zużycie samego paliwa i smarów 
ponad 20 gr.

Omawiany przedsiębiorca zainstalował obecnie sil
nik na gaz ssany, przy którym koszty ruchu są znacznie 
niższe, natomiast koszty kapitału, rozkładające się na 
niewielką ilość godzin pracy wypadną znaczne.

Ze słów p. Piekarskiego z Krakowa wyciągam prak
tyczny wniosek, gdyż zakaz wypuszczania wody z gene
ratora gazu ssanego do kanalizacji, względnie do stru
mienia uniemożliwiałby pracę silnika na gaz ssany u o- 
mawianego przedsiębiorcy, którego zakład znajduje się 
w centrum miasta.

Była tu mowa o dostarczaniu rezerwy przez elek
trownię, otóż w Cieszynie Rada Miejska uchwaliła żą
dać w takich wypadkach zagwarantowania conajmniej 
500 godzin rocznego użytkowania mocy zainstalowanej 
do napędu i 200 godzin mocy odbiorników do światła.

Cena 14—15 gr. dla browarów wydaje się mówcy 
wysoka, gdyż przedsiębiorstwa te potrzebują pary, a wów
czas mogłyby mieć własną energię po cenie nieco niższej.

Inż. Pląskowski z Warszawy jest zdania, że 
silniki dieslowskie kalkulują się wówczas, gdy ilość go
dzin rocznej pracy zakładu nie przekracza 1500 godzin, 
jeżeli natomiast wykorzystanie jest większe, wówczas 
koszty paliwa przeważają i energia w ten sposób wytwo
rzona wypada za drogo.

Mówca cytuje wypadek, gdy przedsiębiorstwo po
siadające nowe diesle wcale ich nie uruchamia, gdyż wy
zyskuje moc zapotrzebowaną z elektrowni przez około 
6000 godzin rocznie. Podobny wypadek jest z drugim 
przedsiębiorstwem o wyzyskaniu 25000 godzin.

Odmiennym przykładem są cegielnie oraz małe ele
ktrownie. Cegielnie pracują niewielką ilość godzin w roku
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i dlatego diesle się kalkulują, jeżeli cena prądu z elek
trowni przekraczałaby 22 gr za kWh. Małe elektrownie, 
które zawierają umowy z klauzulą za moc mają interes 
w pokrywaniu stosunkowo krótkotrwałych szczytów 
(około 1000 godzin rocznie) własnymi silnikami DieseFa.

Jednym z ważnych argumentów przy konkurencji 
z silnikiem DieseFa jest możność korzystania z taniego 
prądu z elektrowni dla celów grzejnych, gdyż energia 
wytworzona dieslami nie może zejść poniżej 8 gr (tylko 
koszty zmienne) za kWh, podczas gdy elektrownia w po
rze nocnej może dostarczyć prąd po cenie 4—6 gr.

Ogólnie rzecz biorąc, mówca zaleca zawieranie dłu
goterminowych umów, aby zmniejszyć ilość okazji do 
targów o cenę prądu.

Cytowane tutaj ceny wydają mi się nieco niskie, w 
Elektrowni Okręgu Warszawskiego pobieramy naogół ce
ny wyższe, prawdopodobnie dlatego, że Panowie mówili 
o cenach wyłącznie dla siły, zaś nasze ceny dotyczą do
stawy zarówno siły, jak i światła.

Na terenie E. O. W. wysuwany jest często argument 
o obronności Państwa. Elektrownia wymaga wówczas, aby 
rezerwowe zespoły DieseFa nie pracowały więcej niż 8 go
dzin miesięcznie w celu utrzymania ich w gotowości.

Co do silników na gaz ssany, mam 2 ciekawe wy
padki, które chciałbym Panom przytoczyć, mianowicie 
młyn, który posiada silnik na gaz ssany, świeżo go od
remontował i pomimo tego przyłączył się do sieci elek
trowni — naszego hurtowego odbiorcy, przy cenie około 
7 gr. Prawdopodobnie ma on trudności z zaopatrywaniem 
się w wodę.

Drugi wypadek — to wytwórnia proszku aluminio
wego, produktu kosztownego, przy wytwarzaniu którego 
koszt prądu odgrywa niewielką rolę. My tu osiągamy cenę 
9 groszy za pierwsze 3000 godz., za dalsze kWh po 6 gr. 
Jest to produkcja zmechanizowana, która osiąga 6 000 go
dzin rocznie.

Co do waruków dostawy, o których kol. Kopecki 
wspominał. Znam wypadek, gdy dostawca turbiny gwa
rantował, że przez pierwsze 3 lata koszt własny wytwa
rzania nie podniesie się powyżej pewnej ceny, o ile na
tomiast koszt produkcji wzrósłby, odbiorca miałby prawo 
zatrzymać niespłacone dotychczas raty. Dostawa tej tur
biny była na 3 lata. To polegało na tym, że w ciągu 3 lat 
zasadniczych remontów nie trzeba przeprowadzać, po 
3 latach natomiast trzeba było robić poważniejsze wy
datki, a ponieważ tę turbinę miał prowadzić dostawca 
we własnym zakresie swoimi ludźmi, to było w jego in
teresie, aby turbina w ciągu 3 lat szła bez zarzutu.

Dyr. Glatman twierdzi, że silniki DieseFa kal
kulują się lepiej przy pokrywaniu szczytów elektrowni.

I n ż. J. Pląskowski z Warszawy.
Odbiorca hurtowy przy zawieraniu umowy podaje 

mniejszą moc, aby mniej płacić za moc przy taryfie 2- 
członowej, która posiada klauzulę polegającą na tym, że 
dwa największe miesięczne obciążenia w ciągu roku są 
skreślane. Odbiorca więc wykorzystywał to w ten sposób, 
że przez dwa miesiące w roku nie pędził własnych diesli, 
brał pełną moc z naszej elektrowni, znacznie większą od 
zamówionej, a w obrachunku rocznym te 2 miesiące skre
ślało mu się. Zmieniliśmy tę umowę w ten sposób, że 
zastosowaliśmy pantomaksigraf i miarodajnym miesięcz
nym obciążeniem jest to trzecie z kolei w danym mie
siącu.

Inż. C z. Horain z Łazisk Górnych.
Przed kilku laty Gwarectwo Węglowe, w którym 

wtenczas pracowałem, sprzedało silnik elektryczny uży
wany dużemu młynowi w Krakowie.

Tymczasem odbiorca nie przyjął silnika stwierdziw
szy, że ma uzwojenia aluminiowe, wobec czego doszło do 
procesu o zwrot ceny kupna i odszkodowanie, gdyż młyn 
twierdził, że napęd elektr. kalkulowałby mu się znacznie 
taniej od napędu silnikiem DieseFa, który musiał nadal 
używać wobec niedostarczenia mu przez Gwarectwo od
powiedniego motoru elektrycznego.

Odpowiednie obliczenia, kontrolowane przez rzeczo
znawców, znajdują się w aktach sądowych.

Interesującym jest jednak, że istotną przyczyną, któ
ra skłoniła młyn do elektryfikacji, były bardzo silne wi
bracje fundamentów i ścian budynku, które groziły wprost 
katastrofą.

Inż. Tabaczyński z Borysławia podaje przy
kład z przed 6 lat, kiedy miasto, posiadające elektrownię 
Z napędem motorami DieseFa, przeszło na pobór prądu 
od Podkarpackiego Tow. Elektr. Miasto zawezwało bar
dzo poważnego eksperta i cenę umówiono wówczas na 
około 20 gr przy poborze rocznym 400 000 kWh. Na tej 
samej linii są wodociągi drugiego miasta, które rozpa
trywało czy budować napęd motorami DieseFa, czy też 
motorami elektrycznymi i ten sam ekspert powołany przez 
Zarząd Miejski orzekł, iż lepiej kalkuluje się napęd elek
tryczny przy cenie ok. 16 gr.

2 lata później zawarliśmy umowę z większym war
sztatem posiadającym motory DieseFa, przy poborze rocz
nym 150 000 kWh na około 15 gr za 1 kWh.

P.J. Piekarski z Krakowa podaje przykład umo
wy o rezerwę. Wbrew postanowieniom uprawnienia rządo
wego elektrownia zażądała wynagrodzenia za utrzymywa
nie rezerwy i w drodze pertraktacyj ustalono pewną stałą 
opłatę roczną za pogotowie, oraz niezależnie od tej opłaty 
dość wysoką stawkę za kilowatogodzinę w razie korzysta
nia z tej rezerwy.

Następnie mówca podaje przykład pertraktacyj z 
dużym sanatorium, posiadającym własną maszynę paro
wą do napędu prądnicy, przy czym para wylotowa z ma
szyny wyzyskana jest do zasilania centralnego ogrzewa
nia i dla pralni. Maszynę parową pędzi się tylko w porze 
zapotrzebowania światła, to jest od zmroku do świtu. Dla 
oszczędności pracuje kotłownia tylko podczas ruchu ma
szyny parowej, więc tylko w nocy, tak, że w porze zi
mowej centralne ogrzewanie czynne jest dopiero wieczo
rem i w nocy, co oczywiście wpływa bardzo ujemnie na 
warunki zdrowotne zakładu. W odpowiedzi na ofertę 
elektrowni sanatorium przedstawiło propozycję opraco
waną przez rzeczoznawcę, który obliczył koszt własny 
1 kWh na około 7 gr, a dopłacając grosz za wygodę, zga
dza się na ostateczną cenę 8 gr za kWh. Elektrownia 
zwróciła się do innego rzeczoznawcy, który wykalkulował, 
że koszt własny wytwarzania energii we własnym zarzą
dzie sanatorium, uwzględniając koszty odnowienia urzą
dzeń, wyniesie nie 7, lecz około 16 gr za kWh. Sprawa do
stawy energii elektrycznej dla tego sanatorium na wa
runkach podanych przez elektrownię znajduje się już na 
dobrej drodze i po załatwieniu wszystkich formalności 
przewlekających się z uwagi na zależność sanatorium od 
władz publicznych, sanatorium to przyłączone zostanie 
najprawdopodobniej do sieci elektrowni.

Inż. S. Gołębiowski z Warszawy.

Zagadnienie konkurencji silników m gaż ssany 
było szczególnie ostre podczas kryzysu, a to zarówno ze 
względu na dość dużą podaż używanych urządzeń gazo- 
generatorowych po niesłychanie niskich cenach zakupu,
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jak i ze względu na katastrofalnie niskie ceny drzewa. 
Obecnie sprawy te powoli się poprawiają i na przyszłość 
silniki na gaz ssany nie będą tak groźnym konkurentem 
ze względu na dość wysokie koszty inwestycji, jak na 
stały wzrost cen paliwa. Zasadniczo silniki na gaz ssany 
mogą się zawsze kalkulować przy wielkiej ilości godzin 
ruchu rocznie, a więc np. w młynach pracujących na 3 
zmiany, jednak w innych wypadkach w przyszłości kon
kurencja ich straci niewątpliwie na ostrości.

Trzeba być wdzięcznym koledze Piekarskiemu za 
zwrócenie uwagi na stronę zdrowotną stosowania silni
ków na gaz ssany. Istotnie stwierdzić należy, że wytwa
rzanie gazu wodno-czadowego jest zgubne dla zdrowia

zarówno personelu obsługi, jak i okolicznych mieszkań
ców w razie niezachowania wielkich ostrożności. Z wła
snej praktyki znam wypadek, mianowicie w dawniejszej 
elektrowni kieleckiej, gdzie palacze obsługujący gazo- 
generatory nie pracowali nigdy ponad 5 lat, gdyż zapa
dali na płuca. Elektrownie miejskie mają zawsze możność 
wpłynięcia na władze miejskie, aby sprzeciwić się insta
lowaniu w mieście silników na gaz ssany ze względu na 
zdrowotność.

Mówca serdecznie dziękuje wszystkim kolegom, bio
rącym udział w ciekawej dyskusji, gdyż materiał infor
macyjny; podany z różnych elektrowni, niewątpliwie 
przyczyni się do ułatwienia pracy wszystkim.

Obsługa większych odbiorców
Inż. A. LIGĘZA, E.O.W., Warszawa

W historii powstawania siłowni, pierwsze 
miejsce pod względem chronologicznym zajmu
ją siłownie przy fabrykach i zakładach przemy
słowych, a więc siłownie na własne potrzeby; 
elektrownie publiczne, t. j. przedsiębiorstwa zaj
mujące się produkcją energii na sprzedaż, zaczęły 
powstawać później.

Doceniając korzyści przyłączenia do siebie 
większych odbiorców, posiadających w zaraniu 
istnienia elektrowni publicznych własne siłownie, 
a zdając sobie jednocześnie sprawę, że odbior
cy ci nie mogą być przyłączeni na tych samych 
ogólnych warunkach, co i drobni odbiorcy, już od 
samego początku elektrownie w stosunku do tych 
odbiorców zaczęły postępować indywidualnie, 
stosując zagadnienia tego rodzaju, jak analiza 
kosztów własnych, pojęcie konkurencyjności i t.p. 
zagadnień niestosowanych wówczas zupełnie w 
stosunku do drobnych odbiorców. Stały i szybki 
rozwój elektrowni, powodujący jednocześnie ob
niżenie kosztów własnych wytwarzania, pozwolił 
nie tylko na zaakwirowanie zakładów posiadają
cych własne siłownie, lecz niejednokrotnie moż
ność nabycia taniej energii była powodem po
wstania nowych zakładów. W obecnych warun
kach większe elektrownie posiadają dziesiątki 
odbiorców, których traktują indywidualnie.

Jednak pomimo konieczności indywidualne
go traktowania i w stosunku do tych odbiorców 
można ustalić pewne ogólne zasady postępowania, 
zasady, które nie tylko ułatwiają prace tym, któ
rzy zajmują się obsługą większych odbiorców, 
lecz również mogą przyczynić się do osiągnięcia 
lepszych wyników gospodarczych dla elektrowni. 
Doświadczenia i wyniki zebrane na jednych od
biorcach, mogą pozwolić na uniknięcie powstawa
nia ewentualnych błędów. W niniejszym refera
cie pragnę zaznajomić Panów ze spostrzeżeniami

zebranymi w tej materii na terenie E.O.W. i nasu
wającymi się w związku z tym uwagami.

Monopolistyczny charakter sprzedaży energii 
elektrycznej przez elektrownie traci dużo na swo
jej wyłączności w stosunku do większych odbior
ców, u których powstaje już możliwość stosowa
nia własnego napędu. Kalkulacja odbiorcy wy
stępuje tu jako dodatkowy czynnik wpływający 
na możność dostawy i kształtowanie się warun
ków dostawy energii, a nieraz nawet i na możność 
dostawy.

Podejście do konkurencyjności ceny energii 
elektrycznej ze strony odbiorcy, czyli ustalenie 
ceny, powyżej której odbiorca nie zgadza się pła
cić, może być różne. Dwa takie typowe rodzaje 
są:

1. porównanie z kosztami własnego napędu;
2. udział kosztów energii w ogólnych kosztach 

produkcji, a więc ile będzie kosztować energia za 
wyprodukowaną jednostkę.

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że od
biorca może koszt nabywanej energii porówny
wać tylko z kosztami, jakieby ponosił wytwarza
jąc energię we własnej siłowni. Lecz tak nie jest, 
są takie gałęzie przemysłu i rodzaje produkcji, 
które mogą istnieć tylko przy specjalnie niskich 
taryfach i odbiorca żąda tak niskich taryf, które 
mogą mu zapewnić rentowność produkcji zdając 
sobie jednocześnie sprawę, że we własnym zakła
dzie tak niskich cen, jakich żąda, nigdyby nie 
osiągnął.

Tak samo odbiorca, u którego koszt energii 
stanowi poważny procent ogólnego kosztu pro
dukcji, który produkując jeden i ten sam towar, 
może dokładnie ustalić, ile zużywa energii na 
wyprodukowaną jednostkę, a przez to i maksy
malną cenę, jaką może zapłacić za 1 kWh, nie mo
gąc osiągnąć tej ceny przy zdrowej kalkulacji,
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naciąga koszt produkcji energii u siebie do tej 
granicy, rezygnując z góry z pewnych ogólnie sta
wianych wymagań, jak pewność ruchu, rezerwa, 
racjonalna obsługa. Jasnym jest, że kalkulacji 
takiej nie możemy uważać za normalną, jednak 
niemniej, ponieważ one w życiu istnieją, musimy 
się z nimi liczyć.

Z tych dwóch rodzajów podejścia do kosztów 
energii wypływają zasadnicze typy taryf najbar
dziej trafiające do przekonania odbiorcy.

Odbiorca, stawiający pewne wymagania swo
jej siłowni pod względem pewności ruchu, rezer
wy, racjonalnej obsługi, produkujący jednocześnie 
różnorodne artykuły, nie mogący więc dokładnie 
określić kosztów udziału energii elektrycznej w 
ogólnych kosztach produkcji, u którego jedno
cześnie udział tych kosztów nie jest zbyt wielki, 
operować będzie ogólną sumą płaconą za pobiera
ną energię i porównaniem jej z kosztami własne
go napędu i dla niego taryfa ryczałtowo-liczniko- 
wa, jako najbardziej zbliżona do jego własnych 
kalkulacji, będzie na ogół najbardziej odpowied
nią. Dla odbiorcy natomiast produkującego jeden 
towar, mogącego ustalić dokładnie, ile go kosztuje 
energia elektryczna na jednostkę wyprodukowaną 
i u którego ten koszt stanowi znaczny procent 
ogólnych kosztów produkcji, taryfa ryczałtowo- 
licznikowa nie będzie odpowiednia. Odbiorca ta
ki chce mieć wyraźnie podany koszt kilowatogo-

dżiny, dąży więc do taryfy jednostajnej, ewen
tualnie stopniowanej czy blokowej, jednak nie
zbyt silnie degresywnej, będąc gotowym dać wza- 
mian gwarancje pewnego zużycia.

Momenty psychologiczne, poziom umysłowy 
odgrywają też dużą rolę przy wyborze taryfy 
przez odbiorcę. Ten sam przebieg zmienności ce
ny w zależności od czasu wykorzystania można 
przedstawić różnymi taryfami.
1) ryczałtowo -li cznilc owa:

100 zł/kW rocznie i za pierwsze 2000 godz. wykorzy
stania po 15 gr, za resztę po 10 gr.

2) blokowa stopniowana:
pierwsze 1000 godz. wykorzystania po 25 gr/kWh czyli 
bez rabatu, nastąpne 1000 godz. wykorzystania po 15 
gr/kWh z rabatem 40%, reszta godz. wykorzystania po 
10 gr/kWh z rabatem 60%

3) z gwarancją zużycia 2000 godzin po 20 gr/kWh
a co ponad 2000 godzin „ 10 „
zagwarantowane a nie pobrane ,, 5 „

i np. zgodnie z uprawnieniem nie może przekro
czyć maksymalnej ceny 25 gr/kWh.

Te trzy formy taryfowe są przecież jedną 
i tą samą treścią taryfową, różnie tylko przedsta
wioną, a dla odbiorcy to nie zawsze jest to samo. 
I z tych trzech form odbiorca może uznać jedną 
za właściwą, normalną i dogodną dla niego, od
rzucając inne, jako mniej dogodne.

Pragnąłbym przy sposobności zwrócić uwagę 
na samą technikę kalkulacji taryf. Wykres, tak 
wielce przydatny w wielu gałęziach techniki, jako
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ilustrujący najlepiej przebieg zmienności pewnej 
funkcji i tu odgrywa zasadniczą rolę. Najbardziej 
poręcznie jest posługiwać się wykresem w skali 
hiperbolicznej, jako że przebieg wielu taryf w za
leżności od czasu wykorzystania mający przebieg 
hiperboliczny sprowadza się tu do linii prostych. 
Załącznik Nr 1 jest to układ przygotowany do 
sporządzenia wykresu w skali hiperbolicznej, uży
wany w E.O.W.

Akwirując odbiorcę, podając mu warunki do
stawy energii elektrycznej, musimy dokładnie wy
jaśnić wszystkie sprawy, pamiętając, że przyszły 
odbiorca jest laikiem w tych sprawach i porusza
ne zagadnienia słyszy może pierwszy raz w życiu. 
Należy więc wyjaśnić taryfę, sposób obliczania na
leżności oraz wszystkie zalety pobierania energii 
elektrycznej, jak mniejsze inwestycje, nieskrępo
wanie pobieranej mocy, pewność ruchu, praca bez 
obsługi, czystość itp.

Przy proponowaniu taryf nowym odbiorcom 
należy dążyć; do ujednostajnienia wysokości o- 
płat, a najlepiej i form taryf u odbiorców tych 
samych gałęzi produkcji; odbiorcy ci są zwy
kle poinformowani, co inni płacą, i gdy zauważą, 
że ktoś inny mniej płaci, żądają odrazu obniżenia 
i im taryfy.

Ponieważ prawie każda taryfa uzależniona 
jest od czasu wykorzystania, a więc i od obciąże
nia, sprawa obciążenia, które przyjmujemy do ob
rachunku z odbiorcą, jest sprawą zasadniczą dla 
taryfy i dlatego należy poświęcić temu specjalną 
uwagę.

Normalnymi przyrządami do pomiaru obcią
żenia, używanymi obecnie, są liczniki z urządze
niami t. zw. maksymalnymi, tj. wskazującymi naj
większe średnie z pewnego okresu czasu, np. 15 
minut obciążenia oraz liczniki z urządzeniami sa- 
mopiszącymi, kreślące wszystkie średnie z pewne
go czasu obciążenia, względnie kreślące i notujące 
cyfry (printomaxigrafy).

Pojęcie chwilowej mocy i urządzenia notujące 
każdorazowo chwilowe obciążenia w praktyce nie 
są przyjmowane do obrachunku.

Jeżeli przy obliczaniu z odbiorcą stosujemy 
obrachunek roczny czyli że pewne obciążenie przy
jęte jest jako obciążenie za cały rok odbiorca oba
wia się, ażeby jakiś przypadkowy a chwilowy 
wzrost obciążenia, na przykład wskutek jakiegoś 
uszkodzenia, nagłego przeciążenia itp., które to 
obawy może nawet nie zawsze mają swoje uzasa
dnienie techniczne, nie został rozciągnięty na cały 
rok i żąda zupełnie słusznie, gdyż takie chwilowe 
przeciążenia nie powodują tak znacznego wzrostu 
kosztów dla elektrowni, ażeby klauzula, któraby 
została w umowie wprowadzona, eliminowała tego 
rodzaju przypadkowości.

Przy licznikach z urządzeniami maxymalny- 
mi, sprowadzonymi do zera co miesiąc możemy to 
robić tylko w ten sposób, że odrzucimy jeden, 
czy dwa największe miesięczne obciążenia. Nie jest 
to dobre, bo nie wiemy, czy odrzucamy rzeczywi
ście przypadkowe obciążenia, czy też może trwa
jące przez pewien dłuższy okres. A nie można 
stosować takiej klauzuli w stosunku do odbiorców, 
posiadających własną elektrownię, -używaną do 
pokrywania szczytów. Odbiorca taki może bowiem 
unieruchomić swoją wytwórnię na taką ilość mie
sięcy, która odpowiada ilości odrzucanych wskaź
ników miesięcznych i zwiększyć znacznie w tym 
czasie swoje obciążenie, gdyż i tak nie będzie ono 
brane następnie do obrachunku rocznego. Rzecz 
prosta, że takie postępowanie naraża elektrownię 
na straty. Przy pomiarze z urządzeniem wykreśla
jącym każde średnie obciążenie, względnie printo- 
maxigrafem możemy odrzucać np. 2 największe 
w ciągu miesiąca, trzecie z kolei będzie miarodaj
nym obciążeniem miesięcznym, a największe z 
12-tu miesięcznych jest przyjmowane za miarodaj
ne roczne. Ten sposób ruguje już w sposób bar
dziej doskonały ewentualną przypodkowość więk
szego obciążenia, posiada tę wadę, że odpowiednie 
do pomiaru przyrządy są drogie, trudno jest więc 
je stosować u mniejszych odbiorców.

W stosunku do drobniejszych odbiorców prze
mysłowych sądzę, że może być stosowana taryfa 
z ostatecznymi obrachunkami mesięcznymi, więk
szy skok w jednym z miesięcy nie rozciąga się na 
cały rok. Jeżeli odbiorców się nie krępuje, będą 
mieli wyskoki obciążeń (za które będą płacić) w 
pewnych miesiącach, to należy się spodziewać, że 
przy większej ilości odbiorców te wyskoki nie wy
stąpią jednocześnie i nie złożą się na jeden wspólny 
skok obciążenia, który tylko mógłby być szkodli
wy dla elektrowni.

W myśl warunków uprawnienia rabaty obli
czane są od mocy zainstalowanej przyłączonej, po
mijając powszechnie znane wady tego systemu, 
pragnę zwrócić uwagę tylko na uzależnianie raba
tów u odbiorców hurtowych od mocy zainstalowa
nych transformatorów. System ten posiada dwie 
wielkie wady.

1) Odbiorca, chcąc mieć jak największe rabaty, 
a więc jak najmniejsze transformatory, przeciąża 
te transformatory, będące zwykle własnością elek
trowni. Na ten temat powstają spory, elektrownia 
chce zamienić transformatory na większe, odbiorca 
się nie zgadza, sprawy te narażają elektrownie na 
straty i wpływają na złe kształtowanie stosunków 
pomiędzy elektrownią a odbiorcą.

2) Ponieważ transformatory zwiększa się sko
kami, odbiorca unika takich skoków i, mając np. 
transformator prawie w 100% wyzyskany, boi się
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zwiększyć swoje obciążenie, bo spowoduje to za
mianę transformatora, a więc skok w obliczaniu 
rabatów. Wpływa to hamująco na rozwój elektry
fikacji, stosowanie specjalnych taryf, propagandę 
itp.

Jako specjalne pojęcie obciążenia wchodzi po
jęcie mocy zamówionej, tj. obciążenia, za które 
odbiorca zobowiązuje się płacić bez względu na to, 
czy ją osiągnie, czy też nie, zobowiązując się jed
nocześnie, tak jak to jest np. na terenie EOW, że 
faktyczne obciążenie nie będzie większe niż o pe
wien procent od mocy zadeklarowanej. Elektrow
nia jako argument wysuwa, że musi zdawać sobie 
sprawę, do jakiej mocy ma przystosować urządze
nia czy to transformujące, czy rozdzielcze u odbior
cy, musi orientować się co do jego potrzeb i za
gwarantować sobie pewne minimum wpływów.

Wprowadzenie mocy zamówionej i przyjmo
wanie jej do obrachunku zamiast osiągniętego ob
ciążenia w wypadku, o ile faktycznie osiągnięte ob
ciążenie jest mniejsze od niej, ma również tę za
letę, że u odbiorców o zmiennym obciążeniu w cią
gu roku, jak np. hurtowych komunalnych, o ma
łym obciążeniu w lecie, a dużym w zimie, w mie
siącach o małym obciążeniu do obrachunku wpro
wadza większą moc wy równy wuj ąc przez to obra
chunki, tak że przy obrachunku rocznym jest 
mniejsza dopłata. A ze zrozumiałych względów 
należy dążyć do tego, żeby ewentualne dopłaty 
pod koniec roku były jak najmniejsze.

Wprowadzenie pojęcia mocy zadeklarowanej 
niewątpliwie uzasadnione i słuszne żądanie elek
trowni w praktyce sprawia zwykle kłopot co do 
wielkości zadeklarowanej przez odbiorcę i ewen
tualnych zmian, jeżeli faktyczne obciążenie od
biorcy będzie znacznie wyższe od mocy zadeklaro
wanej, to wszelkie zalety wprowadzenia mocy za
deklarowanej odpadają.

Jako zapobieżenie temu należałoby wprowa
dzić klauzulę przewidującą automatyczny wzrost 
mocy zadeklarowanej w miarę wzrostu obciąże
nia. Jedna z klauzul tego rodzaju może być nastę
pująca: „moc przyjęta do obrachunku przyjmuje 
się automatycznie jako moc zgłoszona na rok na
stępny”.

Ponieważ moc zadeklarowana jest mocą, do 
której elektrownia musi dostosować swoje urządze
nia u odbiorcy, ażeby uniknąć ewentualnych więk
szych inwestycji na krótki i nierentowny przez to 
okres czasu, można wprowadzić warunek, że od
biorcy w ciągu ostatniego roku trwania mocy nie 
przewiduje prawo zwiększania mocy zadeklaro
wanej.

Często taryfy uzależniane są od wielkości spół- 
czynnika mocy w celu zachęcenia odbiorcy do po
prawy cos fi. Należy się jednak wystrzegać, ażeby

premii za poprawę cos fi nie mógł odbiorca osiąg
nąć, poprawiając cos fi w sposób nie tylko nie przy
noszący korzyści elektrowni, ale przeciwnie na
wet, sprawiając jej przez to kłopoty. Szkodliwe dla 
elektrowni może być, np. jeżeli odbiorca, chcąc po
prawić swój średni cos fi, będzie w porach małego 
obciążenia stwarzać sztuczne obciążenie bezwato- 
we pojemnościowe, może bowiem powodować 
wzrosty napięcia w sieci.

Liczniki służące do pomiaru energii bezwato- 
wej, o ile są zaopatrzone w hamowidełka ruchu 
wstecznego, tak że obracają się tylko w jedną stro
nę, np. przy obciążeniu indukcyjnym, nieodkrę- 
cając się natomiast przy obciążeniu pojemnościo
wym, usuwają tę niedogodność. Ze względu na 
możliwość poprawienia cos fi przez odbiorcę w spo- 
sów nie przynoszący elektrowni korzyści wydaje 
się bardziej celowe wyłączne obciążanie dopłatami 
odbiorców za zły cos fi poniżej pewnej granicy, 
np. 0,8, przyjętej jako normę bez udzielania boni
fikat za lepszy cos fi.

Należy dążyć, ażeby wszelkie pomiary wyko
nywane były w sposób możliwie najprostszy przy 
jak najmniejszej ilości aparatów pomiarowych, tak 
jak i taryfy powinny być najprostsze, a więc wspól
nie wszystkie rodzaje zużycia — siła, światło, 
grzanie.

Do pomiarów, które mają być podstawą obra
chunku, należy stosować wyłącznie własne liczni
ki elektrowni, bez dopuszczania udziału liczników 
odbiorcy, może on posiadać je tylko dla własnych 
wiadomości i kontroli.

Ważną bowiem jest sprawą dobór licznika co 
do wielkości, odbiorcy natomiast mają tendencję 
do instalowania liczników z zapasem, liczniki za 
duże są mniej czułe i większy rozruch mają, co 
powoduje, że zawsze pokażą mniej, niż liczniki 
elektrowni.

Co do terminu zawierania umowy, to lepiej 
zawierać je na czas dłuższy; każda okazja do rewi
zji warunków dostawy wykorzystywana jest przez 
odbiorcę w kierunku obniżenia taryfy, odwrotne 
wypadki należą do rzadkości.

Podstawą umowy są zwykle ogólne warunki 
opracowane przez elektrownię dla wszystkich od
biorców, pobierających energię na podstawie umów 
indywidualnych. Inne warunki, jak napięcie, przy 
jakim będzie dostarczana energia, moc zadeklaro
wana, ceny, klauzula zmienności cen, sposób po
miaru, czas trwania umowy, podane są w specjal
nie zredagowanym załączniku. Egzemplarz takiej 
umowy jest przechowywany w elektrowni w spe
cjalnej teczce, do której można wkładać wszyst
kie listy zmieniające warunki dostawy. Teczka za
wiera wtedy całość obowiązujących warunków.
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Czasami specjalne zagadnienie prawno-podat
kowe stanowi tu, czy porozumienie na dostawę prą
du lepiej zawierać w formie umowy pomiędzy 
dwiema stronami, czy też w formie zamówienia 
udzielanego elektrowni przez odbiorcę i potwier
dzonego następnie przez elektrownię.

Ustaliwszy z odbiorcą warunki dostawy, z 
chwilą jej rozpoczęcia oprócz czynności natury te
chnicznej, wystawiania i inkasowania rachunków, 
konieczne jest prowadzenie szeregu czynności o 
charakterze gospodarczo-eksploatacyjnym i staty
stycznym, mających na celu kontrolę eksploatacyj
ną odbiorcy.

ODBIORCA...............................................................................................................................ri*..................
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noc rrAHjrocmrotOu
ZAMOmOMA ... "«"f »« to i on

UPtYUY tOCZHC...............................zt SttZZDAZ HA HAPlCClU . . V UUAOI.......................................
JKCDNIA CEttA................................ M/«W* OHA.JUIATtO OPZAWS ............................................................

A więc trzeba przede wszystkim kontrolować 
zużycie, obciążenie, średnią cenę odbiorcy, czy nie 
zostały przekroczone maksymalne ceny ograniczo
ne warunkami uprawnienia, przekroczenie których 
mogłoby spowodować następnie konieczność boni
fikat i podrywać zaufanie odbiorcy.

Załącznik Nr. 2 przedstawia dotychczas stoso
waną kartę statystyczną większego odbiorcy na 
terenie E.O.W. Obserwacja obciążenia i zużycie 
może niejednokrotnie wskazać na zepsucie się przy
rządów pomiarowych obserwacja średniej ceny — 
na błąd w sporządzonym obrachunku. Błędy tego 
rodzaju są w stosunku do większych odbiorców 
przykre i mogą powodować straty idące w tysiące 
złotych.

Bardzo celowe jest zaprowadzenie kartoteki 
większych odbiorców, w której podane byłyby zu
życia roczne, obciążenia, cos fi, suma rachunku, 
średnia cena w poszczególnych latach, moc insta-

lowana, taryfa, moc zadeklarowana, ważniejsze 
reklamacje odbiorcy, bilanse firm. Kartoteka tego 
rodzaju z podziałem według branż (np. młyny, ce
gielnie, garbarnie, zakłady mechaniczne, fabryki 
chemiczne itp.), zawierać będzie szereg cennych 
informacji pożytecznych przy zawieraniu nowych 
umów, względnie przy rewizji istniejących.

Świadomość stanu materialnego odbiorcy, ren
towności jego przedsiębiorstwa pozwoli nam się 
niejednokrotnie zorientować, czy żądanie obniżki 
ceny spowodowane jest rzeczywiście niemożnością 
płacenia cen dotychczasowych, czy też zwykłym 
dążeniem do płacenia jak najmniej.

O zasadniczych warunkach umowy winien być 
również ponformowany personel techniczny ob
sługujący odbiorcę. Czynności personelu technicz
nego często zahaczają o warunki umowy i poza tym 
personel ten odwiedzając odbiorcę może wtedy 
lepiej wykonywać kontrolę eksploatacyjną. W E. 
O. W. wprowadzamy obecnie teczki z wyciągami 
zasadniczych ustępów umowy, teczkę taką z wy
ciągami obsługiwanych przez siebie większych od
biorców otrzymują odpowiedni pracownicy.

Zagadnienia propagandy wśród większych od
biorców w celu wprowadzenia nowych zastosowań 
energii elektrycznej, jako zagadnienia bardzo ob
szernego, nie będę tu poruszał, wspomnę tylko 
o propagandzie wśród hurtowych odbiorców.

Odbiorca hurtowy jest odsprzedawcą elektro
wni, elektrownia we własnym interesie winna 
więc dążyć do jak największej sprzedaży przez 
nich energii elektrycznej.

Hurtowymi odbiorcami są przeważnie mniej
sze miasta, w których zakłady elektryczne podle
gają kompetencji zarządów miejskich i ich przed
stawicielom burmistrzom, wice-burmistrzom, ław
nikom. Osoby te na ogół nie znają zasad gospodar
ki elektrownianej. Mogą się oni jedynie wzorować 
na innych, korzystać z doświadczenia większych 
zakładów elektrycznych. I tu otwiera się przed 
elektrownią wdzięczne pole uświadamiania tych 
odbiorców o najnowszych zdobyczach i dążeniach 
w interesujących ich zagadnieniach technicznych, 
taryfowych i gospodarczych. Doceniając znaczenie 
propagandy wśród tego rodzaju odbiorców, E. O. 
W. od kilku lat organizuje zjazdy swoich hurto
wych odbiorców. Na zjazdach tych inżynierowie 
elektrowni wygłaszają referaty z dziedziny tech
nicznej, taryfowej, gospodarczej, prawnej itp., wy
łania się dyskusja, która pozwala na zaznajamia
nie się również elektrowni z głównymi bolączka
mi i dążeniami swoich odbiorców. Korzyści z tych 
zjazdów w kierunku zwiększenia sprzedaży ener
gii okazały się konkretne. Niektóre zagadnienia ko
sztów własnych, taryfowe, propagandowe nowo
czesnych metod sprzedaży prądu przyjęte i stoso-
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wane powszechnie w większych elektrowniach), 
dopiero dzięki tym zjazdom trafiły do niektórych 
naszych odbiorców hurtowych. Jako jeden z ta
kich przykładów mogę podać że odbiorcy zrozu
mieli, że pomimo iż płacą elektrowni średnią cenę 
np. 15 gr. według taryf degresywnych, mogą nie
którym odbiorcom, nie zwiększającym im szczytu 
sprzedawać energię po 8 i mniej groszy, gdyż sami 
płacą za te dodatkowe kilowatogodziny np. po 5 
gr. Przekonanie o tej dla nas, elektryków, prostej 
sprawie pozwoliło na przyłączenie przez miasta 
kilku młynów, a młyn — to przecież zużycie co 
do wielkości równe zużyciu średniego miasteczka, 
coprawda po daleko niższych cenach.

Dzięki poinformowaniu odbiorców hurtowych
0 wynikach propagandy grzejnictwa elektrycznego 
w gospodarstwach domowych, o racjonalnych ta
ryfach o rodzajach aparatów, o tym wszystkim, 
co zrobiły w tym kierunku inne elektrownie, uda
ło się skłonić niektóre miasta do zaprowadzenia 
racjonalnych taryf i rozpoczęcia propagandy.

Zjazdy takie, dając możność osobistego ze
tknięcia się przedstawicieli hurtowych odbiorców 
z pracownikami elektrowni, wpływają również do
datnio na kształtowanie się wzajemnych stosun
ków.

Każde z poruszonych w niniejszym krótkim 
referacie zagadnień, mogłoby stanowić samo w 
sobie obszerne zagadnienie. Poszczególne tematy 
potraktowałem w takim zakresie, w jakim zetkną
łem się z nimi w praktyce. Przedstawiając je tak, 
jak są traktowane na terenie E. O. W., chciałbym 
w ten sposób przyczynić się do wymiany zdań
1 doświadczeń, która niewątpliwie doprowadzi do 
wyjaśnienia i wszechstronniejszego oświetlenia 
poruszonych zagadnień.

DYSKUSJE.

I n ż. K. Knaus ze Lwowa.

Myśl oparcia klauzuli zmienności cen prądu na wa
haniach ceny produktu wytwarzanego w danym zakładzie 
przemysłowym wydaje się być poniekąd uzasadniona. 
Mam jednak sporo zastrzeżeń przeciwko takiemu syste
mowi, a to głównie ze względu na możliwości dość zna
cznych i częstych wahań cen, wywołanych nierzadko tyl
ko spekulacją.

Inż. Horain informuje, że „Zakłady Elektro” 
przeszły ostatnio do stosowania taryf, przy których każdy 
rachunek miesięczny doręczony odbiorcy jest ostatecz
ny, tak, aby z końcem roku nie było żadnych dopłat ani 
rabatów, które okazały się niepraktyczne i irytujące, tak 
dla odbiorcy, jak i dla Elektrowni.

Chcąc, aby przy taryfie 2-członowej rozliczenie 
miesięczne było ostateczne, należy w miejsce obciąże
nia szczytowego z danego roku kalendarzowego zaliczać 
obciążenia szczytowe z poprzedzających 11-tu miesięcy 
włącznie z miesiącem obrachunkowym. Normalnie eli

minuje się z obliczenia tylko pierwsze najwyższe obcią
żenie, a tylko w wyjątkowych wypadkach zalicza się trze
cie z rzędu maximum. Okres rejestracji przyjmuje się 
normalnie jako 15 minutowy, a tylko w specjalnych wy
padkach przyznaje się odbiorcy okres 30 minutowy, przy 
czym dla kontroli, względnie poprostu z ciekawości zabu
dowuje się także licznik z okresem rejestracji max. 15- 
minutowym. W dwóch wypadkach można było stwierdzić, 
że różnice między maximum obu liczników były mini
malne. Odbiorcy mogą mieć obok licznika elektrowni 
także swoje własne liczniki kontrolne, których wskaza
nia uwzględnia się tylko przy bardzo wielkich odbior
cach, zaliczając średnią z obu liczników.

Ugody na dostawę energii elektrycznej z odbiorca
mi indywidaulnymi zawierano dawniej, ze względów fis
kalnych w formie wymiany listów. Obecnie wszystkie u- 
gody zawiera się w formie umowy podpisanej przez obie 
strony i przygotowanej w 2 egzemplarzach, gdyż nie pod
pada ona już pod opłatę stemplową. Odpowiednią umowę 
winien najprzód podpisać odbiorca, a dopiero potem elek
trownia, a tylko przy niektórych odbiorcach czyni się 
wyjątki od tej zasady (P. K. P., Poczta i inne urzędy 
państwowe), przy czym najprzód podpisuje elektrownia, 
a potem odbiorca.

Wszystkie taryfy przewidują klauzulę złota, albo 
klauzulę węglową, albo obie razem w stosunku pół na 
pół. Przy taryfach 2-członowych opłata za moc wyrażo
na jest w złocie, cena robocza opiera się na węglu.

Zakłady Elektro zdają sobie sprawę, że klauzula 
złota, sformułowana nawet najbardziej skrupulatnie i 
przewidująco będzie zawsze iluzoryczna, wobec czego 
stosują w umowach alternatywę, która przewiduje, że 
w razie niemożności stosowania klauzuli złota elektrow
nia może stawki taryfowe uregulować według klauzuli 
węglowej i oprzeć w ten sposób cenę energii i mocy cał
kowicie na węglu.

Obecnie stosuje się chętnie klauzulę węglową, pomi
mo to, iż dotychczasowe doświadczenia były ujemne. Na 
skutek jednak zmiany stosunków gospodarczych i ujaw
niającej się tendencji zwyżkowej, klauzula węglowa po
winna okazać się bardziej korzystną od zlotowej.

Opieranie klauzuli zmienności stawek taryfy na 
cenach rynkowych produktów wytwarzanych przez od
biorcę, było stosowane przez zakłady Elektro tylko w 
kilku umowach z cegielniami. Klauzula przewidywała, 
że w razie zwyżki cen cegły ponad 50 zł za 1000 sztuk 
cena energii podwyższa się w pewnym stopniu. Doświad
czenia z tą klauzulą nie mamy jednakże, gdyż w czasie 
trwania umowy ceny cegły nie tylko nie uległy zwyżce, 
ale znacznie się obniżyły.

Opieranie klauzuli zmienności stawek taryfy na ro- 
bociźnie uważam za niepraktyczne ze względu na skom
plikowane określenie odpowiednich kategorii płac, które 
mogą w czasie trwania umowy ulec zmianie nie tylko w 
swej absolutnej wielkości, ale także jeśli chodzi o kwali
fikację świadczeń służbowych. Rozwiązanie tych sporów 
nawet w drodze polubownej jest niezwykle skompliko
wane i może być bardzo szkodliwe dla elektrowni, co do
świadczenie, z jednym wielkim odbiorcą w całej pełni 
potwierdziło. Obecnie panuje tendencja do zawierania 
umów raczej którtkotrwałych, gdyż wobec wybitnych 
tendencyj zwyżkowych elektrownia nie może dostarczać 
nadal energii po cenach kryzysowych.

Podwyższenie cen energii elektrycznej w wypadkach, 
gdzie na skutek niewłaściwej klauzuli węglowej itp. spad
ły one poniżej wszelkiego rentownego poziomu jest bar
dzo trudne, ale konieczne i możliwe.
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Przy umowach indywidualnych przewidziana jest 
klauzula spółczynnika mocy, którą stosuje się, o ile 
średni miesięczn yspółczynnik mocy, stwierdzony licz
nikiem bKWh odbiega od wartości 0,8. Bonifikatę za po
lepszenie spółczynnika mocy należy przyznać odbiorcy, 
jednakże nie w tej wysokości, co odpowiednie nadobli- 
czenie. Przy spółczynniku mocy = 1,0, bonifikata nie 
powinna wynosić wiele więcej niż 3—4%, co zresztą za
leży zupełnie od tego, czy energię elektryczną sprzedaje 
się po stronie wysokiego, czy też niskiego napięcia, względ
nie na końcu czy na początku linii przesyłowej względnie 
sieci.

Obliczanie średniego spółczynnika mocy na pod
stawie licznika bezmocnego jest wprawdzie łatwe i prak
tyczne, nie odpowiada jednak wymaganiom, stawianym 
przez elektrownię, której zależy na tym, aby przy naj
większym obciążeniu spółczynnik mocy był korzystny. 
Radą na to byłoby zastosowanie liczników bezmocnych 
2-taryfowych, lub też liczników bezmocnych ze wskaź
nikiem maximum.

W umowach przewidują „Zakłady Elektro” z reguły, 
że wszelkie spory co do treści i wykładni umowy rozstrzy
ga ostatecznie sąd polubowny. Drobnym odbiorcom nie 
przysługuje zapis na sąd polubowny, tak że mogą się od
woływać do niego tylko za pośrednictwem gminy, która 
udzieliła koncesję. Należy zaznaczyć, że sąd polubowny 
nie jest, jak toxczęsto twierdzą, sądem kompromisowym, 
gdyż według naszego doświadczenia elektrownia może 
zwykle przeforsować swoje słuszne żądania względnie 
stanowisko.

Przy średnich odbiorcach umowa o dostawę energii 
winna posiadać osobną taryfę dla napędów silnikowych, 
osobną dla światła i osobną dla celów grzejnych.

Inż. Bijasiewicz z Sosnowca podaje, że na 
terenie Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąbrowskim 
stosowana jest klauzula zmienności cen, zależna od ceny 
złota, miału węglowego i robocizny, w wyjątkowych wy
padkach zamiast ceny miału wchodzi w rachubę średnia 
arytmetyczna ceny miału i ceny węgla grubego. Noto
wania cen robocizny nie nastręczają trudności, gdyż co 
pewien czas ustalane są komisyjnie stawki robocizny w 
umowach zbiorowych z przemysłowcami i stawki te są 
oficjalnie publikowane.

Nie jestem zwolennikiem dawania odbiorcom boni
fikaty za utrzymywanie cos fi powyżej 0,8, są jednak 
wypadki, kiedy elektrowni wybitnie zależy na polepszeniu 
spółczynnika mocy. Wypadek taki mamy np. pod samą 
Częstochową, gdzie na końcu długiej linii Sosnowiec — 
Częstochowa mamy przyłączoną hutę pobierającą ponad 
1 milion kWh rocznie. W tym wypadku wartość spółczyn
nika mocy w hucie nie jest obojętna dla sieci. W ogóle 
zagadnienie cos fi ma daleko większe znaczenie dla sieci 
okręgowej niż dla miejskiej.

Inż. Jakubowicz z Katowic jest przeciwny 
wiązaniu ceny prądu z ceną towaru wyrabianego przez 
odbiorcę przemysłowego. Mogłoby się to okazać zgubne 
ze względu na chaos w polityce taryfowej, a poza tym 
nie jest usprawiedliwione kosztem własnym wytwarzania 
i dostarczania energii.

Zdaniem mówcy, cena prądu powinna być uzależ
niona jedynie od ceny węgla i złota, zależność od ceny 
węgla powinna być procentowa, a nie bezwzględna.

Mówca cytuje przykład obliczania ceny prądu w An
glii przy rozrachunkach z Gridem.

W dalszym ciągu mówca apeluje, aby używać jed
noznacznych terminów. W referacie kol. Ligęzy był uży

ty termin taryfy ryczałtowo-Iicznikowej dla określenia 
taryfy 2-członowej. Ten ostatni termin jest bardziej roz
powszechniony i powinien być wyłącznie używany. Za
miast mówić o odbiorcach hurtowych, mówca proponuje 
używanie terminu „odsprzedawcy”, co bardziej charak
teryzuje rodzaj odbiorcy.

Inż. T. Klamer z Warszawy popiera zdanie 
inż. Horaina w sprawie słuszności miesięcznych ostatecz
nych rozliczeń z odbiorcami; jako dowód podaje, że przy 
miesięcznych rozliczeniach unika się możności wpływu 
podwyższenia przez odbiorcę mocy w jednym z ostatnich 
miesięcy roku na cenę prądu użytą w poprzedzających 
miesiącach tego samego roku.

W naszych umowach z większymi odbiorcami przy
jęliśmy następujący system: odbiorca deklaruje pewne
zapotrzebowanie mocy (kW), w stosunku do tej ilości 
kW otrzymuje pewien kontyngent kWh po ustalonej ce
nie; nadwyżkę ponad ustaloną ilość kWh opłaca odbiorca 
po cenie jeszcze niższej.

Aby kontrolować przekroczenie mocy zamówionej 
przez odbiorcę ustawia się 15-minutowy wskaźnik obcią
żenia. W wypadku przekroczenia wielkości mocy zamó
wionej więcej niż o 10% podwyższa się proporcjonalnie 
opłatę za moc. Inaczej mówiąc, uważa się, że odbiorca 
zamówił na 12 miesięcy naprzód moc większą.

Zagadnienie cos fi bardzo zależy od warunków lo
kalnych. Zdaniem mówcy — skoro się stosuje dopłaty 
za pogorszenie cos fi poniżej 0,8, powinno się dawać bo
nifikaty za cos fi lepszy niż 0,8, jednakże bonifikata za 
polepszenie powinna wynosić mniej niż dopłata za po
gorszenie spółczynnika mocy.

Co do klauzuli złotowo-węglowej, to mówca ograni
cza się jedynie do kilku uwag wobec tego, że przedmówcy 
na ogół ten temat wyczerpali. Istniejące klauzule nie za
bezpieczają nas przed krachem walutowym, jednakże 
sposób proponowany przez inż. Jakubowicza nie wydaje 
się dobry, gdyż koszt węgla stanowi minimalny procent 
w ogólnych kostzach dostarczonej kWh.

Inż. Klamer uważa, iż za mało miejsca poświęcone 
zostało w referacie kol. Ligęzy zagadnieniu opieki nad 
większym odbiorcą, opieki w sensie inicjowania rozbu
dowy urządzeń elektrycznych, wprowadzenia nowych 
zastosowań itd. Elektrownia musi tu wykazywać dużo 
aktywności w wyszukiwaniu nowych źródeł zastosowania 
energii elektrycznej u swych odbiorców, gdyż oczekiwa
nie na inicjatywę ze strony samego odbiorcy jest nie
wskazane.

Inż. Kasprzycki z Gdyni.
Proponowana przez kol. Ligęzę zasada uzależnienia 

ceny prądu dla zakładów przemysłowych od ceny pro
duktu może w pewnych warunkach przedstawiać dla ele
ktrowni niebezpieczeństwo jednostronnego ryzyka. W ra
zie bowiem spadku ceny produktu, obniżałaby się auto
matycznie cena prądu, natomiast podwyżka ceny prądu 
na wypadek zwyżki ceny produktu ograniczona byłaby 
ceną maksymalną uprawnienia.

Przy sposobności mówca informuje, że na rynku 
znajduje się specjalny aparat, mogący oddać duże usługi 
przy analizie charakteru odbiorcy. Jest to aparat fotogra
ficzny, robiący na taśmie papieru fotograficznego odczyt 
licznika co 15 lub 30 minut. Z taśmy można następnie 
ustalić 15-minutowe, względnie półgodzinne obciążenia 
u badanego odbiorcy w ciągu doby. Aparat jest fabryka
tem ,,Siemensa” i- kosztuje około 400 zł. Odpowiedni pa
pier fotograficzny jest już dostarczany przez fabryki 
kfajowe.
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I n ż. Kopecki z Torunia z własnych doświad
czeń zna wypadek zastosowania zmienności ceny prądu 
w zależności od zmiany ceny produktu tylko w zastoso
waniu do młynów. Umowy takie jednak na ogół nie 
prowadziły do celu. Ostatnio wprowadzono z młynami 
umowy roczne z zastrzeżeniem, że w wypadku podniesie
nia ceny mąki elektrownia ma prawo umowy nie prze
dłużyć i przystąpić do pertraktacyj o nową umowę o wyż
szych cenach. Mówca jest przeciwnikiem sądów polubow
nych w umowach na dostawę energii, jeśli chodzi o spra
wy gospodarcze. O ile sąd polubowny ma pełne zastoso
wanie w wypadkach sporów o jakiś szczegół techniczny, 
to w wypadkach sporów o ceny na ogół nie prowadzi do 
dobrych wyników.

Jeżeli chodzi o cos li, to na ogół istnieje dość duża 
zgodność zapatrywania, że należy stosować dopłatę przy 
spadku średniego cos fi poniżej 0,8; niektórzy autorzy 
są nawet za dopłatą progresywną, np. przy spadku z 0,8 
na 0,7 o 1% na każdą 0,01, przy spadku z 0,7 na 0,6 — 
o 2% na każdą 0,01 pogorszenia. Również istnieje zgod
ność, gdy chodzi o bonifikatę za polepszenie cos fi powy
żej 0,8. Naogół uważa się, że bonifikata ta nie powinna 
przekraczać Vz % na każdą 0,01 polepszenia. W każdym 
razie należy się zabezpieczyć przed kompensowaniem po
jemnościowym w porze nocnej ; służą do tego liczniki 
prądu bezwatowego z hamowaniem ruchu wstecznego.

O ile chodzi o zagadnienie, czy stosować rozrachun
ki miesięczne czy roczne przy taryfach dwuczłonowych, 
to uważam, że to należy do poszczególnych wypadków. 
Jestem zdania, że w stosunku np. do takich odsprzedaw- 
ców, jak miasta, można zastosować obydwa sposoby roz
liczania, ale za każdym razem stosować inne stawki, 
gdyż stawka miesięczna musi być znacznie wyższa od 1/is 
stawki rocznej, gdyż letnie obciążenia są znacznie niższe. 
Ponadto stawka miesięczna od kilowata dla miast musi 
być znacznie wyższa od tejże stawki dla odbiorców prze
mysłowych właśnie dlatego, że obciążenie letnie w pierw
szym wypadku jest znacznie niższe, a w drugim mniej 
więcej jednakowe cały rok, a zatem dając jednakowe 
stawki miesięczne w pierwszym wyapdku nie osiągnęli
byśmy pełnej zapłaty za kilowat szczytowy roczny, mia
rodajny dla każdej kalkulacji.

W dalszym ciągu mówca zastanawia się nad zagad
nieniem mocy „zapotrzebowanej” w umowach z odbior
cami przemysłowymi. Mówca uważa, że najsłuszniejsze

jest oparcie się na pewnej wielkości mocy zamówionej, 
gwarantowanej i płatnej przez odbiorców, przy czym w 
razie przekroczenia tej mocy wzrost stawek powinien być 
progresywny, a to w celu zabezpieczenia się przed świa- 
domowym zapotrzebowaniem zbyt małej mocy przez 
kontrahenta.

Na marginesie słów inż. Klarnera mówca broni za
sady odpowiedzialności odbiorcy za zwiększenie szczytu 
pod koniec roku. Ponieważ elektrownię interesuje szczyt 
właśnie w końcu roku, a nie np. w lecie i tylko ten szczyt 
zimowy wchodzi w rachubę dla kosztów stałych, więc 
słusznym jest, że odbiorcy każemy płacić w ciągu całego 
roku stawki wyższe, mimo, że podwyższenie zapotrzebo
wania mocy nastąpiło dopiero w ostatnich miesiącach ro
ku. Od tej zasady można, oczywiście, odstąpić, ale tylko 
wówczas, jeżeli działałoby to zbyt zniechęcająco na od
biorcę.

Inż. Gołębiowski z Warszawy.

Komitet Propagandowo-Tarjyfowy Związku Elek
trowni Polskich miał powierzone przez Radę Związku 
wkynalezienie klauzuli zmienności ceny prądu lepszej, niż 
dotychczasowa. Po kilku miesiącach jednak zrezygnował 
z tego zadania. Mówca wspomina dalej o motywach de
cyzji Komitetu, po czym zajmuje się analizą wartości 
praktycznej różnych wskaźników sytuacji gospodarczej. 
Propozycję p. Ligęzy uważa za niebezpieczną, gdyż zanad
to komplikowałaby rozliczenie z odbiorcami i stwarzała
by niepewność w budżetowaniu dla elektrowni.

Inż. Ligęza z Warszawy.

Dziękuję kolegom, którzy zabierali głos w dyskusji. 
Swoją propozycję uzależniania ceny prądu od ceny to
warów rozumiałem w ten sposób, iż są wypadki, w któ
rych cena prądu jest ustalana nie na tym poziomie, na 
którym możnaby ją ustalić z punktu widzenia kosztów 
elektrowni i prawa elektrowni, ale na znacznie niższym 
poziomie, zależnym jedynie od możliwości kalkulacyjnych 
danego przedsiębiorstwa. Do takich właśnie wypadków 
chciałem zastosować zmienność cen, uzależnioną zmien
nością ceny produkowanego w przedsiębiorstwie towaru.

Na zarzut kol. Klarnera odpowiem, że w referacie 
swym wyraźnie zaznaczyłem, iż nie dotykam dziedziny 
propagandy wśród większych odbiorców zupełnie celowo, 
gdyż uważam, że to jest odrębna i obszerna dziedzina.

Taryfy dla drobnego przemysłu 
i rzemiosła

Inż. K. KOPECKI, P.E.K. Gródek, Toruń

Sprzedaż energii dla celów drobnego prze
mysłu i rzemiosła posiada dwa oblicza dla elek
trowni. Jednym jest szereg względów użytecz
ności publicznej, t. j. gospodarczych, kulturalnych, 
obronnych, które każą poprzeć i rozwinąć to właśnie 
zużycie, drugim jest wzgląd utylitarny: zwiększe
nie wpływów i zysków. Jak i w innych dziedzi
nach zastosowań elektryczności potrzebna do 
spełnienia tych celów jest dobra wola i świado
mość środków ze strony elektrowni (to ostatnie

oparte m. in. na statystykach własnych i doświad
czeniach obcych), propaganda wśród odbiorców, 
a wreszcie właściwa taryfikacja.

Ograniczając się do omówienia tej ostatniej, 
jako główne jej cele musimy określić: przy mini
mum prostych „chwytów” pomiarowo - taryfika
cyjnych możliwie ekonomiczne dla stron obu 
zastosowanie energii do wszystkich celów, jakie 
spotyka się w drobnym przemyśle i rzemiośle.

Zastosowania te są następujące:
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Światło.

Światło w drobnym przemyśle i rzemiośle 
gra na ogół jeszcze podrzędną rolę i jest mało 
doceniane. Jest to obszerne pole do działalności 
propagandowej, gdyż w wielu wypadkach, ko
rzyści, jakie osiąga rzemieślnik ze zwiększenia 
oświetlenia z nadwyżką pokrywają zwiększone 
koszty oświetlenia. Ceny, jakie się winno na ogół 
otrzymać odpowiadają co najmniej normalnym 
cenom oświetleniowym, a raczej powinny być 
wyższe, bo oświetlenie to wchodzi w 100% 
w szczyt. Niesłuszna jest dlatego tu i ówdzie 
stosowana niższa cena dla oświetlenia w drobnym 
przemyśle i rzemiośle, w formie taryf z rabatami. 
Jedynie jest właściwą forma, dająca degresję 
przy wyższych godzinach użytkowa
nia, np. w pomieszczeniach ciemnych lub przy 
2 zmianach. Rozwiązuje to taryfa dwuczłonowa,
0 której mowa dalej.

Siła.
Napęd elektryczny jest tym właśnie, który 

umożliwić może rzemiosłu i drobnemu przemy
słowi dalszy byt, a nawet rozkwit i skuteczną kon
kurencję z przemysłem. Znaczenie napędu 
elektrycznego jest na ogół przez samych odbior
ców wysoko cenione, tym bardziej, że prawie 
żaden inny rodzaj napędu nie stanowi konku
rencji w tym względzie, zwłaszcza w mniejszych 
przedsiębiorstwach. Trudność polega raczej na 
zaopatrzeniu rzemiosła w odpowiednie maszyny
1 narzędzia pracy w sposób odpowiadający ich kie
szeni; koszty energii dadzą się z łatwością pokryć 
zwiększoną wydajnością lub jakością wyrobów. 
Ceny energii, jakie można uzyskać, odpowiadają 
normalnie stosowanym cenom energii dla siły 
(ok. 30 groszy/kWh), taryfa jednak winna dawać 
automatyczną degresję dłużej użytkowanym (a nie 
więcej biorącym ilościowo) urządzeniom. Spełnia 
ten warunek taryfa dwuczłonowa, która równo
cześnie tym warsztatom, które z racji wykonywa
nej pracy i krótkich godzin użytkowania (np. 
warsztaty reperacyjne, rzeźnictwa) muszą płacić 
najwyższe ceny, automatycznie albo daje wyższe 
ceny, albo zmusza do zastosowania normalnej ta
ryfy licznikowej.

Do zastosowania siły należy również chłod
nictwo, odbywające się zazwyczaj przy użyciu 
kompresorów z napędem elektrycznym, których 
tyczą się te same uwagi.

Grzejnictwo.
Zastosowanie grzejnictwa w drobnym prze

myśle i rzemiośle jest u nas rzadko spotykane, 
a ma ogromne widoki powodzenia.

Odrębnych zastosowań energii grzejnej w 
drobnym przemyśle i rzemiośle jest około 500.

Ponieważ ze swej praktyki znamy na razie spora
dyczne wypadki, dlatego dla zobrazowania tej 
dziedziny dobre usługi może oddać obszerna choć 
niewyczerpująca zagadnienia praca inż. Zillmera 
(Gesfürel) w „Elektrizitätswirtschaft” nr. 8 
r. 1937 „Benutzungsdauer und Strompreise für 
Elektrowärme im Gewerbe und Kleinindustrie”. 
Praca ta ukazała się w osobnej odbitce, którą 
załączam dla użytku uczestników konferencji. Po
dano w niej następujące zestawienia:

W tablicy 1. szereg zastosowań grzejnych, 
które względnie łatwo dadzą się zaakwirować po 
cenach zbliżonych do normalnych cen stosowa
nych w gospodarstwach domowych dla kuchen 
(np. palarnie kawy, rzeźnictwa, wytwórnie wyro
bów czekoladowych, kapelusznictwo, wulkaniza
cja, mydlarstwo, drukarnie).

W tablicy 2. podane są te zastosowania, dla 
których ze względów na obróbkę materiałów 
palnych i wybuchowych, elektryczność 
ma wielką przewagę. Pozwala to nie tylko na 
łatwiejszą akwizycję, ale i na uzyskanie stosun
kowo wyższych cen (wyroby drzewne jak sto
larstwa, wytwórnie instrumentów muzycznych, 
bednarstwa, poza tym wytwórnie wyrobów z ce
luloidu, wytwórnie lakierów i kartonaży).

W tablicy 3. podane są te zastosowania, które 
pozwalają na przerzucenie znacznej części zuży
cia na noc i udzielenie przez to niskich cen, wy
maganych ze względów konkurencyjnych. Są to 
zastosowania grzejnictwa elektrycznego do wyro
bów bakelitowych, wyrób sztucznych skór, fabry
kacja bibułek i zwijek papierowych.

We wszystkich, a przynajmniej w większości 
wypadków, elektryczność osiąga tę przewagę nad 
innymi rodzajami energii, że się da łatwo daw
kować, pozwala na dokładną regulację tempera
tury i wilgoci, co w niektórych działach ma de
cydujące znaczenie.

Oczywiście ważnym jest to, że w każdym 
warsztacie, który i tak ma oświetlenie elektrycz
ne, najłatwiej da się zaprowadzić i dostosować do 
istniejących urządzeń, zwiększając przez to nie
słychanie jego zdolności wytwórcze i jakość wy
robów. Pozwala to nieraz na osiągnięcie wyż
szych cen energii elektrycznej, niż by wynikało 
z prostej konkurencyjności z innymi rodzajami, 
np. gazem lub koksem. Jednak, jak wynika 
z przytoczonej pracy (wiemy to zresztą z prakty
ki) dla większości zastosowań grzejnych możliwe 
są ceny mniej więcej te same, jakie stosuje się dla 
grzejnictwa w gospodarstwach domowych, t. j. w 
naszych warunkach 10 — 12 groszy dla zastosowań 
dziennych (tak, jak kuchnie), zaś 6 — 7 groszy 
przeważnie dla nocnych (tak, jak warniki). Są 
dziedziny drobnego przemysłu i rzemiosła, które
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wymagają różnych pośrednich lub dalej idących 
cen, uwarunkowanych z jednej strony konkuren
cyjnością innych rodzajów energii (gaz, węgiel), 
z drugiej strony czasem użytkowania i innymi pod
stawami kalkulacyjnymi taryf.

Na początek jednak każda elektrownia przez 
udostępnienie energii po cenach takich, jakie daje 
gospodarstwom domowym, może osiągnąć ogrom
ne powiększenie zbytu. Jako przykład zaczerp
nięty z ostatniego biuletynu komitetu propagan- 
dowo-taryfowego można podać, że w Bazylei 
główne rodzaje rzemiosła zużywają energii elek
trycznej w ilości około 6,5 mio kWh rocznie, 
a mogą zużyć ponad 30 mio kWh. W odpowiedniej 
proporcji oznacza to, np. dla Warszawy możliwość 
zbytu od 30 do 150 mio kWh rocznie dla samych 
zastosowań grzejnych w rzemiośle, nie licząc 
zastosowań przemysłowych.

Taryfy.
Objęcie wszystkich zastosowań energii jedną 

logiczną taryfą wydaje się trudne. Zastosowano 
u nas do tego celu przeważnie taryfy czysto „licz
nikowe” — (opłata za kWh, ewentualnie z de- 
gresją przy większym zużyciu rocznym lub mie
sięcznym). We wszystkich tych wypadkach osob
no jest mierzone zużycie dla światła i liczone 
zazwyczaj po cenie normalnej energii oświetlenio
wej albo często niższej, osobno zużycie dla siły, 
liczone po cenie około połowy ceny oświetlenio
wej (z ewent. degresją), osobno wreszcie ewen
tualne zużycie dla celów grzejnych, o ile takie tu 
i ówdzie się spotyka. Od wszystkich liczników 
pobierane są opłaty stałe.

Taryfa dla celów rzemiosła, w której pomiar 
wszystkich zastosowań energii następuje osobny
mi licznikami, jest taryfą przejściową w tych 
wypadkach, gdy albo elektrownia nie wie jeszcze, 
z czym należy się liczyć, lub nie chce, czy nie może 
dać właściwej degresji, albo też gdy wyzyskanie 
mocy przez odbiorcę jest minimalne.

W tym ostatnim wypadku taryfy licznikowe 
pozostaną zawsze nadal jako górne ograniczenie 
ceny energii odbiorcy „złego”.

Jednak dla rozwoju odbioru we wszystkich 
innych wypadkach konieczne są taryfy „zachę
cające” i dające możność taniego odbioru energii 
w miarę polepszania warunków odbioru, jednym 
słowem taryfy, któreby automatycznie nastawiały 
się stosownie do różnych możliwości i potrzeb 
odbiorcy.

Sądząc z dotychczasowych doświadczeń, naj
właściwszą jest na razie jedna tylko taryfa — jest 
nią dwuczłonowa, gdyż jej odmiana blokowa 
nie daje takich rezultatów, jak w mieszkaniach; 
zarysowuje się zaś możliwość w pewnych wypad

kach taryfy drugiej „dawkowej” (Festmengenta- 
rif), która obecnie jest silnie dyskutowana w pra
sie fachowej niemieckiej i o której również 
wspomnieć wypada.

Taryfa dwuczłonowa ma zawsze za 
podstawę pierwotną, bez względu na ostateczną 
formę, opłatę stałą od najwyższego 
obciążenia rocznego kW i opłatę od 
zużytej energii (kWh).

Oczywiście, i w wypadku zastosowania taryfy 
dla drobnego przemysłu i rzemiosła najprzyjem
niejszą nam byłaby znajomość najwyższego obcią
żenia rocznego i wymierzenie od niego opłaty, 
gdyż wpływa ono na koszty własne elektrowni. 
Nawet jednak, gdybyśmy do tego w miejsce obec
nych drogich wskaźników obciążenia zastosowali 
jak najtańsze przyrządy pomiarowe, jak np. ciepl
ny wskaźnik najwyższego obciążenia Wright’a 
(z rozgrzewaną cieczą), to jeszcze mielibyśmy 
dwie przeszkody do ogólnego zastosowania tej 
taryfy, jako ogólnej dla drobnych odbiorców:

1) koszt dodatkowego przyrządu pomiaro
wego;

2) obawa odbiorcy przed ryzykiem jednora
zowego niespodziewanego obciążenia, które popsu
łoby całoroczny rachunek.

Tej ostatniej obawy, jak nieraz mieliśmy się 
możność przekonać, nie usuwa ani obliczanie śred
niej z 3-ch największych, ani też obliczanie mie
sięcznych obciążeń. Pomiar najwyższego obcią
żenia pozostanie więc domeną wielkich odbiorców, 
gdzie, jako najbardziej odpowiadający kosztom 
własnym elektrowni, daje też najkorzystniejsze 
ceny dla stron obu.

Dla odbiorców średnich i drobnych trzeba 
wziąć pod uwagę wielkość zastępczą, jaką jest moc 
zainstalowana. Opłata oczywiście jest niż
sza od mocy zainstalowanej, niż od mocy zmie
rzonej, w stosunku mniej więcej 1:2/s dla światła. 
Aby uwzględnić różny stosunek udziału w szczycie 
do mocy zainstalowanej dla światła i dla siły, 
opłata za moc zainstalowaną musi być wyższa dla 
światła, niższa dla siły, wynosząc np. w naszych 
warunkach przy cenie 12 gr/kWh:

zł 2,20/100 W mocy zainstalowanej światła miesięcznie 
zł 1,85/100 „ „ „ siły „

Jeżeli w instalacji znajduje się tylko jeden 
silnik, to obciążenie szczytowe jest wielkością dość 
określoną. Jeżeli jednak" tych silników jest kilka, 
to w różnych rodzajach przedsiębiorstw, a nawet 
w analogicznych przedsiębiorstwach, lecz roz
maicie zatrudnionych moce poszczególnych silni
ków będą się sumować w rozmaity sposób, a tylko 
wyjątkowo najwyższe obciążenie równałoby się su
mie mocy wszystkich silników. Dlatego na ogół 
do obliczenia opłaty zasadniczej przyjmuje się moc
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pierwszego największego silnika w 100%, moc 
dalszych w pewnych niższych procentach, np. na
stępny 75%, reszta 50% lub t. p.

Jeżeli się ma do czynienia z odbiorcą niepo- 
siadającym silników, to można moc szczytową za
stąpić jeszcze dalej idącą wielkością zastępczą, 
a mianowicie powierzchnię oświetloną zmierzoną 
w nr lub w ilościach pomieszczeń określonej wiel
kości. Daje to tę zaletę, zwłaszcza przy całkiem 
drobnych przedsiębiorstwach, że nie ogranicza się 
mocy zainstalowanej dla światła. Ma to jednak 
daleko mniejsze znaczenie, niż w mieszkaniach. 
Oświetlenie bowiem w przedsiębiorstwach jest 
wielkością dość określoną warunkami pracy; do 
zbyt skąpego oświetlenia z racji taryfy i tak elek
trownia nie dopuszcza, gdyż jako minimalną moc 
taryfową przyjmuje się w wypadkach wątpli
wych minimalną moc potrzebną do racjonalnego 
oświetlenia takiego pomieszczenia według norm 
oświetleniowych.

Powyższe rozważania prowadzą do taryfy 
dwuczłonowej^ „P” podanej w załączonym druku, 
która nie wymaga bliższych objaśnień i która, jak 
na krótki okres jej wprowadzenia daje pomyślne 
wyniki. Są to właściwie dwie taryfy dwuczłono
we, jedna z wyższą opłatą za kWh, druga z niższą, 
aby zadowolić wszystkie spotykane rodzaje od
biorców.

Taryfa tego typu z roku na rok coraz bardziej 
się rozpowszechnia we wszystkich krajach. W 
przeciwieństwie do taryf dla gospodarstwa, 
gdzie — zarówno taryfa blokowa jak dwuczłono
wa z przewagą raczej pierwszej — są równo
uprawnione; dla drobnego przemysłu i rzemiosła 
bardziej odpowiednią jest taryfa dwuczłonowa 
tym bardziej, że bardzo łatwo pozwala połączyć 
na jeden licznik i na jedną taryfę także mieszka
nie danego rzemieślnika, a nawet jego gospodar-

* taryfy licznikowe 
Z z rabatami ilościowymi
3 ' zdegresją stopniową

blokowe
■5 - dwuczłonowe

stwo rolne, a przy tym i zazwyczaj znajdujący się 
sklep — w sposób jak najbardziej prosty i łatwy. 
Ustawienie licznika dwuczasowego w miejsce 
zwykłego pozwala na zastosowanie specjalnie 
niskich cen w nocy dla tych zastosowań (np. war
niki, piece piekarniane), które tych cen wyma
gają.

Rozpowszechnienie taryfy w Niemczech po
daje załączony rysunek 1, wskazujący na stały 
przyrost taryfy dwuczłonowej (obecnie 1h wszyst
kich taryf), a ubytek taryfy licznikowej.

Taryfa „dawkowa”. Ostatnio dużo mówi się 
i pisze o taryfie „dawkowej” (Festmengentarif), 
do której dało impuls wynalezienie przez inż. Fer- 
rari’ego (AEG) nowego przyrządu pomiarowego. 
Prof. Schneider w swej ,Elektrische Energiewirt
schaft” uważa związane z tym przyrządem taryfy 
za „bardzo obiecujące”, zwłaszcza w dziedzinie 
przemysłu i rolnictwa i poświęca im kilkakrotnie 
wiele uwagi. Zasada takiego przyrządu, który 
zostaje po raz pierwszy w Polsce zademonstrowa
ny jest następująca:

Jeżeli odbiorca zużywa pewną określoną ilość 
energii „dawkę” np. 250 Wh w 15 minutach, to 
średnie obciążenie taryfowe 15-minutowe danego 
odbiorcy wynosi 1 kW. O ile odbiorca zużył te 
250 Wh wcześniej niż w 15-minutach, to jasne jest, 
iż jego obciążenie było średnio wyższe niż 1 kW.

W opisywanej taryfie do zwyczajnego liczni
ka, jakiegobądź fabrykatu lub rozmiaru, doczepia 
się urządzenie kontaktujące, które zwiera kontakt 
np. co 250 Wh, o ile odbiorca zamówił w elektrow
ni moc 1 kW.

Przyrząd pomiarowy Ferrari’ego, ustawiony 
osobno, bada tylko, czy te 250 Wh zostały zużyte 
w 15 minutach, czy wcześniej ? O ile to nastąpiło 
wcześniej, to liczydło tego przyrządu przeskakuje 
o jedną cyfrę, wskazując, że jedna „dawka” zo
stała zużyta przy wyższym obciążeniu niż zamó
wione. „Dawek” pobranych przy obciążeniu rów
nym lub niższym od zamówionego przyrząd nie 
rejestruje. Wszystkie natomiast kWh rejestruje 
licznik.

Jako wynik i podstawę do taryfikacji mamy 
więc dzięki takiemu pomiarowi:

1) moc zamówioną przez odbiorcę w kW, na 
którą nastawione jest urządzenie kontaktujące 
dodane do licznika normalnego;

2) ogółem zużyte kWh zmierzone przez licz
nik normalny;

3) ilość „dawek”, a tym samym kilowatogo- 
dzin zużytych przy przekroczonym obciążeniu, 
zarejestrowanych przez przyrząd taryfowy.

Odmiennie od znanego dotychczas licznika 
ponadszczytowego lub ogólnoszczytowego, który 
mierzy tylko kilowatogodziny przewyższające moc
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zamówioną, przyrząd ten mierzy wszystkie kilo- 
watogodziny zużyte w tej chwili, gdy moc była 
przekroczona, a nie tylko ich nadwyżkę.

Ponieważ przyrząd jest tańszy i da się zasto
sować do każdego licznika (można oczywiście 
wszystko połączyć w jednym aparacie) istotnie

moc
kH „danki “ z dopłatą

moc
zamóh/rona

f I
I

czas h
mógłby służyć jako urządzenie taryfikacyjne, tym 
bardziej, że można zastosować dalsze alternatywy, 
jak np. wyłączanie badania „dawek” w pewnych 
godzinach, np. nocnych (przez co dozwala się na 
pobieranie energii nocnej bez obciążenia kosztami 
stałymi), zwiększenie „dawek” w pewnych go
dzinach i t. d.

W praktycznym wykonaniu taryfa brzmia
łaby:

za moc zamówioną — np. zł 4 za 100 W i mie
siąc;

za kWh ogółem po 6 gr/kWh;
za kWh pobrane przy przekroczeniu mocy do

płata 34 gr
(kosztują zatem 6 + 34 — 40 gr)

Ponieważ przekroczenie mocy daje się cał
kiem ściśle skontrolować, więc możliwe jest dla 
elektrowni zejście z ceną kWh do granicy kosztów 
zmienych wytwarzania np. 6 gr, pod warunkiem, 
że opłata za moc zamówioną (w tym wypadku 
zł 4 — za 100 W i miesiąc) pokrywa wszystkie 
koszty stałe. Dopłata za kWh pobrane przy prze
kroczeniu mocy, kosztujące zatem np. 40 gr ma 
zmusić odbiorcę do zamówienia tak wysokiej mo
cy, aby, przez zniżenie kWh dopłacanych, suma 
rachunku była minimum.

Dopłata ma zatem znaczenie akwirujące za
mówienie jak najwyższej mocy, tym bardziej że 
kilowatogodziny nadwyżkowe pociągają za sobą 
dopłaty i do kilowatogodzin leżących w granicach 
mocy zamówionej, a równocześnie pobranych.

Określenie najkorzystniejszej mocy zamówio
nej stanowi osobny problem w tym zagadnieniu 
i nie jest bynajmniej łatwe. W każdym razie, je
żeli odbiorca spodziewa się wyjątkowych szczy
tów, to obawa przed nadzwyczajnymi wydatkami, 
jakie miałby przy pomiarze najwyższego obciąże
nia, odpada, gdyż w tym wypadku zapłaci jedynie 
dopłatę za kWh.

W tej taryfie tkwi jednak pewne „ale".
Jeżeli weźmiemy pod uwagę 2 odbiorców, 

którzy zużywają jednakowe ilości energii, to od
biorcę A zwykliśmy dotychczas uważać za odbior
cę lepszego niż odbiorcę B. Jeden i drugi zużył 
10 „dawek” i zamówił tę samą moc. Pod tym 
względem oba rachunki są równe, ale natomiast 
odbiorca A (lepszy) zapłaci dodatkowo 5 „dawek” 
przekroczonych, a odbiorca B (gorszy) tylko za 3 
„dawki”, czyli znacznie mniej. Na to jednak od
biorca A, lepszy, musi sobie ewentualnie pora
dzić przez zamówienie większej mocy, nie wiado
mo jednak, czy mu uda się to tak dalece, aby 
zapłacić nie więcej niż odbiorca B. Jest to wada 
taryfy, która nie da się w żaden sposób usunąć, 
a mianowicie: że zbyt rewolucyjnie odwraca do
tychczasowe zasady, obciążając znacznie silniej 
długotrwałe, a małe co do kW przeciążenia, zaś 
mało obciążając obciążenia wielkie ale krótko
trwałe.

Z drugiej strony elektrownia może z pewną 
słusznością patrzeć przez palce na krótkotrwałe 
i rzadkie przeciążenia (długotrwałe spowodowały
by taką dopłatę, że odbiorca wolałby zamówić 
większą moc), gdyż zachodzi małe prawdopodo
bieństwo, aby takie dorywcze przeciążenia sumo
wały się u większej ilości odbiorców w jedno 
większe obciążenie sieci lub centrali.

Ponieważ nie ma taryfy bez wad, nie dyskwa
lifikuje to jej jeszcze, i jedynie praktyka może 
wykazać, jak dalece inne zalety mogą tę wadę 
przeważyć. Przede wszystkim, czy okaże się do
statecznie jasna dla odbiorcy? Czy nie zahamuje 
zużycia zamiast go zwiększyć?

77



W każdym razie jasno musimy sobie zdać 
sprawę z tego, że w wypadkach prostych, w drob
nych warsztatach, we wszystkich wypadkach gdy 
odbiorca ma jeden tylko silnik, warunki obciąże
nia są dość dokładnie ustalone. Tam nie jest po
trzebny żaden inny przyrząd pomiarowy prócz 
zwyczajnego, prostego licznika i prócz taryfy dwu
członowej, które spełnią w zupełności swe zadanie. 
Dlatego wszystkie elektrownie powinny od tego 
zacząć, a stopniowo gromadzone doświadczenia 
pozwolą na dalsze wnioski w tym względzie.

Niezależnie od tego powinny być prowadzone 
badania nad taryfą „dawkową” i takie badanie 
postaramy się w skromnym na razie zakresie 
przeprowadzić. Z wytnikami nie omieszkamy 
w stosownym czasie się podzielić.

DYSKUSJA

Inż. Jakubowicz z Katowic na podstawie oso
bistej rozmowy z xp. Ferrari, konstruktorem licznika ,ła
wkowego", opisuje zasadę działania tego licznika. W swym 
przemówieniu podkreśla, że główną cechą tego urządzenia 
jest uwzględnianie czasu trwania obciążeń ponadnormal- 
nych, czego nie uwzględniają np. liczniki ogólnoszczyto- 
we. Ponieważ zasadniczo elektrownie mogą patrzeć przez 
palce na krótkotrwałe przeciążenia, nie mogą jednak u- 
stosunkować się obojętnie do stałego pobierania przez 
odbiorcę mocy wyższej, niż zamówiona, więc aparat ten 
daje im w rękę możność dopilnowania abonenta i skło
nienia go do powiększenia zamówionej mocy. Poza tym 
urządzenie Ferrari pozwala stosować cały szereg kombi- 
nacyj taryfowych, wariantów taryfy zasadniczej.

Inż. Horain z Łazisk Górnych opisuje wyniki 
zastosowania w kilku gminach taryfy ryczałtowo-bloko- 
wej, będącej taryfą uniwersalną, obejmującą wszystkie 
kategorie drobnych odbiorców (mieszkania prywatne, klat
ki, schodowe, sklepy, kioski, biura, lokale handlowo-prze- 
mysłowe itp.), za wyjątkiem odbiorców silnikowych.

Ustrój tej taryfy opiera się na pojęciu t. zw. „izby 
taryfowej”, za którą każdy odbiorca winien płacić ryczałt 
zł. 2.10 miesięcznie z góry, który uprawnia do poboru 75 
kWh w stosunku rocznym, jednakże w rozliczeniu kwar
talnym (po 15 kWh w II i III kwartale, a po 20 kWh w 
IV i I kwartale każdego roku). Zależnie od rodzaju i wiel
kości pomieszczeń ustala się według pewnych norm od
powiednią ilość izb taryfowych, od których należy płacić 
proporcjonalny ryczałt, uprawniający do proporcjonal
nego zużycia energii, przy czym ewentualne nadwyżki 
kwartalne obliczane są w dwu blokach ze stawkami 16 
i 8 gr kWh. Jest to więc właściwie taryfa blokowa z gwa
rantowanym przez odbiorcę pierwszym blokiem, analogi
czna zresztą zupełnie do normalnej taryfy telefonicznej. 
Taryfa ta winna znaleźć zastosowanie szczególnie na ob
szarach wiejskich i podmiejskich, gdzie zużycie energii 
elektrycznej na oświetlenie jest minimalne, a szczególnie 
w tych okolicach, gdzie obniżenie stawek energii elek
trycznej przy równoczesnej intensywnej propagandzie nie 
doprowadzi do celu ze względu na zacofanie i upór od
biorców, którzy chcąc uzyskać choćby parę groszy oszczę
dności, ograniczają oświetlenie do minimum.

Taryfa ta spełnia więc w takich okolicznościach po
ważną misję cywilizacyjno-kulturalną, zapewniając rów-

nocześnie elektrowni minimum wpływu, a więc rentow
ność inwestycji. Taryfa ta wprowadzona została przez Za
kłady Elektro ze względu na to, że taryfa ogranicznikowa 
została wyeliminowana, gdyż uniemożliwia propagandę a- 
paratów elektrycznych. Dla odbiorców taryfa ryczałtowo- 
blokowa posiada tę zaletę, że konsument wie z góry, ile bę
dzie wynosił jego rachunek. Koszty obsługi odbiorcy są 
przy tej taryfie znacznie niższe, gdyż licznik odczytuje się 
tylko 4 razy do roku, z końcem każdego kwartału, co jest 
szczególnie ważne w gminach wiejskich przy znacznych 
odległościach.

Taryfa ta przeciwdziała również kradzieży energii 
elektrycznej względnie czyni odpowiednie nadużycia ma
to atrakcyjnymi dla odbiorcy.

Wprowadzenie tej taryfy w nowo-elektryfikowanej 
gminie nie natrafia na trudności, gorzej jednak jest z ty
mi odbiorcami, którzy już dawniej energię pobierali i są 
zdemoralizowani stosowaniem taryfy jednolitej z niską 
opłatą zasadniczą. Te trudności dadzą się jednakże przy 
konsekwentnym postępowaniu usunąć i odbiorcy z czasem 
przyzwyczajają się do tej formy taryfikacji.

Inż. T. Klamer z Warszawy zapytuje p. inż. 
Kopeckiego, czy przy wprowadzeniu taryfy uniwersalnej 
nie zauważył takich trudności:

1) Taryfy dla siły i światła. Dla siły 
i światła te stawki uzależnione są od dwóch wielkości: 
od wielkości pomieszczenia i od wielkości mocy zainsta
lowanej, jeżeli jest ona większa, nż 200 W, gdyż w tym 
wypadku jest to obliczane jako równoważnik nowego po
mieszczenia. Wynika z tego, że elektrownia nie tylko 
musi sprawdzać moc zainstalowaną ale trzeba mierzyć 
i powierzchnię. Na terenach o wielkiej ilości odbiorców 
taki dualizm przysporzyłby wiele pracy,

2) Czy stosowanie 100 W mocy zainstalowanej dla 
siły nie jest za małe?

3) Sprawa formy taryfowej. Wiadomo, że 
taryfa 2-członowa i taryfa blokowa w rezultacie dają 
przebieg ceny jednostkowej taki sam. Na terenie War
szawy wprowadzenie taryfy 2-członowej z wysoką opłatą 
stałą spotkałoby ogromne trudności natury psychologicz
nej.

4) Kolegów ze ,,Ślązela” chciałem zapytać, czy nie 
zauważyli trudności, jakie taryfa ponadszczytowa przed
stawia dla odbiorców pragnących stosować grzejnictwo?

Inż. Jakubowicz z Katowic wyjaśnia w od
powiedzi p. Klarnerowi, że taryfa ogólno-szczytowa na 
terenie Śląskich Zakładów Elektrycznych została wpro
wadzona specjalnie dla abonentów oświetleniowych. Po
nieważ taryfa ta nie sprzyja rozpowszechnieniu grzej- 
nictwa, więc też wprowadzono obok niej również taryfę 
gospodarczą 2-członową. Przy okazji mówca zapytuje 
inż. Kopeckiego, czy i w jakiej mierze opierał się na ta
ryfie Śląskich Zakładów Elektrycznych przy projektowa
niu taryfy 2-członowej uniwersalnej Gródka, albowiem 
w stawkach i kontyngentach zachodzi bardzo wielkie po
dobieństwo.

Inż. Gołębiowski z Warszawy.
Niestety, przyznać muszę słuszność p. inż. Klarnero

wi, że taryfa ogólno-szczytowa nile sprzyja rozpowszech
nieniu grzej nictwa.

Jeżeli chodzi o taryfy dla rzemiosł, to opracowanie 
uniwersalnej taryfy jest zagadnieniem trudnym ze 
względu na różnorodność warunków pracy w poszcze
gólnych zawodach. Liczby godzin wykorzystania mocy, 
jak i wielkość bezwzględna mocy i pracy elektrycznej za- 
potrzebowywanej przez różne rzemiosła wahają się w bar-
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dzo szerokich granicach. Może warto wspomnieć, że na 
ostatnim zebraniu w Budapeszcie Komitet Studiów nad 
zagadnieniami z dziedziny propagandy zwrócił się ze spe
cjalną prośbą do Komitetu Studiów nad zagadnieniami 
taryfowymi o zbadanie sprawy taryf dla rzemiosł i za
proponowanie rozwiązania. Przy okazji zaznaczę, że 
t. zw. Festmengenzähler, na którym pokładano dość duże 
nadzieje w związku z rozwiązaniem zagadnienia taryf dla 
rzemiosł, zdaniem p. Zschintscha, fiihrera elektrowni nie
mieckich, bynajmniej nie jest idealnym rozwiązaniem.

Inż. Kopec ki z Torunia.
Jeżeli chodzi o taryfę blokową z gwarantowanym 

pierwszym blokiem (płatnym bez względu na istotne zu
życie) to tu jest tylko ta wada, że opłata stała, którą od
biorca musi płacić, jest wyższa od opłaty stałej w taryfie 
dwuczłonowej. Ona mieści w sobie od razu zapłatę za 
zużyte kWh, dlatego ona jest wyższa, podczas gdy ta 
opłata, którą uiszcza odbiorca w taryfie dwuczłonowej 
jest mniejsza i z tego powodu te taryfy z gwarantowanym 
blokiem, choć na ogół w pewnych warunkach istnieją, 
czego dowodem jest taryfa kol. Horaina, nie są zbyt 
dobrze przyjęte przez odbiorców.

Dlatego jeżeli odbiorca już zgadza się na pewną 
opłatę stałą, to lepiej zastosować taryfę 2-członową niż 
taryfę z gwarantowanym blokiem. Zresztą ustosunko
wanie się odbiorców do taryfy jest rzeczą pewnego na
stroju, pewnej mody.

Taryfy dwuczłonowej, nazwanej przez nas „uniwer
salną” nie wprowadziliśmy przymusowo, lecz dobrowol
nie do wyboru odbiorcy. Każdy odbiorca zwłaszcza chcą
cy zastosować grzej nictwo, może przejść na tę taryfę 
i dlatego nie możemy mieć odbiorców niezadowolonych 
z tej taryfy, bo sami ją wybrali, a wybrali dlatego, że

mają z tego zysk. Oczywiście ten zysk stanowi dla nas 
stratę, jednak pozorną, dlatego, że po pierwsze odbiorca 
który ma zysk na przejściu na taryfę uniwersalną musi 
mieć istotnie duże godziny użytkowania, a po drugie od
biorca taki znacznie zwiększy swe zużycie.

Co do kwestii dwutorowości przy obliczaniu opłaty 
stałej od mocy, a alternatywnie od pomieszczenia, to nam 
ta sprawa nie sprawia kłopotu, ponieważ mamy tych 
odbiorców stosunkowo niewielu. Wolimy stosować taryfę 
od mocy zainstalowanej dla odbiorców typu handlowego 
i przemysłowego a tylko przy małych odbiorcach, posia
dających małe warsztaty bierzemy pod uwagę ilość po
mieszczeń.

Zastrzeżenie o możności zaliczania opłaty od mocy 
jest potrzebne, np. w tym wypadku, gdy w ubikacji 
np. 25 m'-', za którą normalnie można wziąć niewielką 
opłatę powstanie coś nadspodziewanego, znaczne zwięk
szenie mocy i nie mamy żadnej możliwości opłaty stałej 
powiększyć. Zarzucano w dyskusji, że gradacja stawki 
co 100 W dla silników jest za mała i istotnie w naszej 
taryfie moc silników jest zaokrąglona do 500 W, mini
mum 1000 W.

Pan Jakubowicz podkreśla zgodność taryfy dwu
członowej „Gródka” z innymi taryfami. Nie ma w tym 
nic dziwnego, gdyż wszystkie taryfy prawidłowo liczone 
będą co do zasady zgodne, mogą się różnić co do cyfr 
i istotnie nasza taryfa ze względu na wyższe koszty wy
twarzania jest od taryfy „Ślązelu” nieco wyższa. Z przy
jęcia jednak pewnej stawki np. dla mieszkania 3-izbowego 
prawie automatycznie wypadają stawki dla wszystkich 
innych odbiorców, bo cyfry te dla każdego terenu pozo
stają względem siebie w ściśle określonych zależno
ściach.

Dyskusja na temat przebiegu i wyników 
kampanii propagandowych

Zagaił Inż. Si. GOŁĘBIOWSKI, Warszawa

Opierając się na uchwale Komitetu Propa- 
gandowo-Taryfowego biuro Związku postanowiło 
przeprowadzić w r. 1937 próbę planowej, wspól
nej akcji propagandowej w ciągu całego roku. Jak 
dotąd zorganizowano 2 akcje, mianowicie akcję 
propagandy żelazka, imbryka elektrycznego i akcję 
propagandy gotowania elektrycznego.

Akcja propagandy żelazka jest już zakończo
na; biuro Związku wydało jeden nowy plakat, 
2 nowe ulotki o żelazku, 1 o imbryku, szereg na- 
pisów-haseł, szereg matryc do ogłoszeń praso
wych. Poza tym dostarczano plakaty i ulotki 
z wydawnictw lat poprzednich. Od szeregu elek
trowni otrzymaliśmy już sprawozdania o wyni
kach, jednakże liczba elektrowni, od których na
deszły sprawozdania jest niewielka w stosunku 
do liczby elektrowni, które zakupiły t. zw. „teczki 
propagandowe” (teczek tych dostarczono ok. 36). 
Ogólną charakterystyką kampanii mogą być licz

by nadesłane przez wytwórców żelazek i imbry- 
ków, na podstawie których stwierdzić można 
wzrost produkcji w porównaniu z rokiem po
przednim w miesiącach kampanii o ok. 60%. 
Następnie mówca zapoznaje słuchaczy ze szcze
gółami sprawozdań niektórych elektrowni i zwra
ca się do zebranych z prośbą o ustną charaktery
stykę wyników kampanii na swoich terenach.

DYSKUSJA

Inż. Żakiewicz z EOW Warszawa.

W Elektrowni Okręgu Warszawskiego w miesiącach 
propagandy sprzedano mniej więcej o 100% żelazek wię
cej niż w miesiącach, w których propagandy nie prowa
dzono. Jeżeli chodzi o imbrylci, to wzrost sprzedaży był 
jeszcze większy, bo o około 150%. Zdaniem mówcy 
wpływ kampanii propagandowej nie ogranicza się do 
okresu bezpośredniej propagandy, ale trwa znacznie dłu-
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żej. Wpływ ten oddziaływa na sprzedaż w ciągu kilku 
miesięcy. Tym bardziej, że rozsyłanie ulotek z rachun
kami za prąd, jak to jest przyjęte w Elektrowni Okręgu 
Warszawskiego trwa okrągły miesiąc, a więc wyników 
nie można oczekiwać w tym samym miesiącu. Ogólnie 
biorąc tegoroczne wyniki są zachęcające; w ciągu pierw
szych pięciu miesięcy r. 1937 sprzedano żelazek więcej, 
niż przez cały rok 1936. Dla orientacji zaznaczę, że na 
terenach EOW sprzedaliśmy ilość żelazek odpowiadającą 
35% nasyceniu, a imbryltów — 10%-wemu nasyceniu.

Propaganda kuchni dopiero jest rozpoczęta, wyników 
sprzedaży jeszcze nie posiadamy, wszakże przypuszczać 
można, że w ciągu pierwszego półrocza sprzedamy wię
cej, niż przez cały rok ubiegły.

Inż. J. Bij asie wicz z EOZD, Sosnowiec.
Na terenie Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąb

rowskim sprzedano w okresie propagandowym (marzec, 
kwiecień) ponad 800 imbryków i ponad 450 żelazek.

Mówca jest zdziwiony stosunkowo niewielkim wzro
stem produkcji fabryk grzejników, winę przypisuje głów
nie samym fabrykom, które nawet tego niewielkiego 
przyrostu produkcji nie były w stanie dać na termin, 
wskutek czego mocno ucierpiała propaganda i obsługa 
odbiorców.

Inż. Bij asie wicz uważa, że w bieżącym roku propa
ganda żelazka, imbryka i kuchni elektrycznej była za
nadto skupiona w czasie, nie dało się klientowi odetch
nąć. Na przyszłość należałoby pozostawić większe od
stępy czasu między jedną kampanią, a drugą.

Inż. Horain z Zakładów Elektro, Łaziska Górne, 
informuje, że w czasie kampanii propagandowej, która 
trwała przez 4 miesiące, sprzedały Zakłady Elektro 600 
sztuk żelazek na 12500 drobnych odbiorców. Ten wynik 
należy uznać za pomyślny, gdyż w ciągu całego ubiegłego 
roku sprzedano razem 741 sztuk.

Imbryki sprzedaje się tylko w znikomej ilości, gdyż 
na Górnym Śląsku picie herbaty jest mało rozpowszech
nione i napój ten używany jest tylko jako lekarstwo.

Inż. Pasierbie wicz, z EOZK, Siersza Wodna.
Wyniki tegorocznej kampanii były dość imponujące. 

Średnio sprzedajemy miesięcznie około 38 żelazek, a w 
miesiącu propagandy b. r. sprzedaliśmy — 345 sztuk.

Mówca narzeka na nieterminową dostawę żelazek, 
co przyczyniło wiele kłopotów wydziałom propagandy 
i sprawiło, że wyniki były mniejsze, niż te, które możnaby

było osiągnąć przy bogatym zaopatrzeniu składu. Sprze
dawali m. in. również i inkasenci, którzy otrzymywali 
50 gr. od żelazka, a poza tym premie w wysokości 10 zł 
od sprzedanych 20 żelazek. Zachętą dla odbiorców było 
przyznawanie 5 kWh tytułem premii w okresie propa
gandy.

W dwóch miasteczkach urządziliśmy konkursy pra
sowania, w których wzięło udział razem 25 pań. Imbry- 
ków sprzedano mało, gdyż ludność jest biedna, a imbryk 
jest dość kosztownym aparatem.

Inż. Tabaczyński z PTE, Borysław, jest zda
nia, że należałoby połączyć w jeden okres propagandy 
akcję na rzecz kuchenek, grzałek, żelazek i imbryków. 
Mówca motywuje swój projekt krótkością lata, w ciągu 
którego można robić propagandę, tak że rozbijanie akcji 
na kilka odrębnych okresów jest raczej niewskazane.

Inż Kopecki z PEK Gródek, Toruń, wypowiada 
pogląd, że elektrownie winny uchronić się przed brakiem 
towaru przez wcześniejsze jego zamawianie.

Dyr. J. Glatman z Wilna.

U nas w ogóle sprzedaży nie prowadzi się przez 
elektrownię, ponieważ rada miejska nie pozwoliła nam na 
otwarcie sklepu, zajmują się tam firmy elektrotechniczne. 
Pomimo to sprzedaje się dość intensywnie, jednakże 
sprzedaż często jest hamowana z powodu opóźnienia do
stawy imbryków i żelazek, na które niejednokrotnie 
czeka się przeszło 4 tygodnie.

Inż. Gołębiowski.

Narzekania Panów na niemożność zaopatrzenia się 
w towar na okres kampanii uderzają w samą istotę 
organizowania wspólnych kampanii. Mam wrażenie, że 
błąd leży również po stronie elektrowni, które zbyt póź
no zamawiają towar. Pewne niedociągnięcia w b. r. 
spowodowane były głównie nadspodziewanym powodze
niem sprzedaży imbryków, które przekroczyło przewidy
wania fabryk.

Innym zagadnieniem jest dostosowanie kosztów wy
dawnictw propagandowych do możliwych do osiągnięcia 
rezultatów sprzedaży. Wydaje się, że koszty wydawnictw 
są zbyt duże w stosunku do ilości sprzedanych w bie
żącym roku grzejników. Zagadnienie to wypadnie bliżej 
zanalizować w łonie Komitetu Propagandowo-Taryfo- 
wego.

Znaczenie propagandy oświetlenia
Inż- Si. GOŁĘBIOWSKI, Warszawa

Wysiłki propagandowe naszych elektrowni 
skierowane są obecnie prawie wyłącznie ku roz
powszechnieniu grzejnictwa. Natomiast w dzie
dzinie propagandy lepszego oświetlenia już od 
długich lat nic się u nas nie robi lub prawie nic. 
Tymczasem sprzedaż energii do celów oświetle
niowych daleka jest od osiągnięcia nie tylko 
szczytu możliwości, ale nawet jakiego takiego po
ziomu.

W dziedzinie zachęcenia odbiorców do wzmo
żenia zapotrzebowania światła uczyniono w ostat
nich latach bardzo wiele przez wprowadzenie no
woczesnej taryfikacji. Wprawdzie taryfy bloko
we i podobne wprowadzono nie dla zwiększenia 
zbytu prądu oświetleniowego, a raczej by móc roz
powszechnić grzejniki, jednakże szybka degresja 
ceny kilowatogodziny jest tak silną atrakcją, że 
zużycie prądu po zastosowaniu taryfy blokowej
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wzrasta nawet u tych odbiorców, którzy nie po
siadają wcale grzejników.

Wprowadzenie nowoczesnych degresywnych 
taryf, to tylko pośrednie oddziałanie na zapotrze
bowanie prądu do celów oświetleniowych. Dzia
łań bezpośrednich, czyli propagandy oświetlenia, 
nie widzieliśmy w ostatnich latach wcale w na
szych elektrowniach.

Ten brak czynnego zainteresowania najstar
szym i najbardziej rentownym zastosowaniem 
elektryczności był jednak uzasadniony.

W czasach kryzysowych, w okresie fali obni
żek zarobków, gdy nie tylko odbiorcy prywatni 
zmniejszali jak mogli swe wydatki, ale również 
instytucje państwowe i samorządowe okrawały 
budżety zmniejszając, nieraz bardzo dotkliwie, po
zycje przeznaczone na oświetlenie, wydawać pie
niądze na kontrakcję wydawało się zupełnie nie 
celowe.

Trudno było przekonywać urzędnika, które
mu raz po raz obcinano pensję, że powinien dbać 
o dobre oświetlenie, gdy jednocześnie widział on 
na dworcach kolejowych egipskie ciemności, a na 
ulicach miasta coraz słabsze żarówki w latar
niach.

Ten najtrudniejszy okres należy już na szczę
ście do przeszłości i obecnie możemy się zastano
wić nad zagadnieniem, co i jak należałoby przed
sięwziąć, aby zwiększyć zbyt prądu do celów 
oświetleniowych.

Przede wszystkim musimy zdać sobie w pełni 
sprawę, jaką rolę odgrywa zbyt prądu do celów 
oświetleniowych w całości gospodarki elektrow
ni.

Sporo danych w tym względzie daje praca 
Br. Seegera p. t. „Der Lichtverbrauch Europas” 
przedstawiona przez Deutsche Lichttechnische 
Gesellschaft na posiedzeniu Międzynarodowej Ko
misji Oświetleniowej w r. 1935 w Berlinie.

Z pracy tej zacytujemy przede wszystkim 
dane dotyczące udziału, jaki zbyt energii do celów 
oświetleniowych stanowi w całości zbytu energii.

Okazuje się, że w większości krajów zbyt prą
du na cele oświetleniowe stanowi 20 do 30% całości 
zbytu energii. Tylko w krajach, posiadających 
wielkie zakłady wodne, sprzedające po nader 
niskich cenach pokaźne ilości energii dla potrzeb 
przemysłu, jak np. w Szwajcarii czy Finlandii, 
udział zbytu oświetleniowego jest mały, mimo, 
że zużycie prądu oświetleniowego na 1 odbiorcę 
jest znaczne.

W cytowanej pracy znajdujemy również 
szczegółowe dane o wielkości udziału zbytu energii 
na cele oświetleniowe w stosunku do całości 
wpływów elektrowni miejskich. Przeciętnie 
przyjmować można 35 — 40% dla miast, a w nie

których większych miastach spotyka się nawet 
większe liczby. Tak np. w Szczecinie udział ten 
wynosi 60%, w Glasgow (Anglia) — 53%, w Pa
ryżu (C.P.D.E.) — 61,5%.

P. Seeger zajmuje się również oceną wiel
kości zapotrzebowania prądu przez 1 odbiorcę. 
Podaje on, że przeciętny odbiorca prywatny n a 
wsi zużywa do 120 kWh rocznie, w miastach 
zaś półtora lub dwukrotnie więcej. Średniówki 
te, oparte głównie na danych dostarczonych przez 
kraje o wyższej kulturze materialnej, wydają się 
dość wysokie, jak na nasze stosunki. W Warsza
wie w r. 1935 średnie zużycie energii przez 1 od
biorcę prywatnego wyniosło 138 kWh (jest to 
średnia z ok. 120 000 objętych statystyką miesz
kań), w Gdyni analogiczna liczba wynosi ok. 160 
kWh. Liczby te dadzą się powiększyć, gdyż oświe
tlenie naszych mieszkań jest na ogół niedostateczne.

Gdy od odbiorców prywatnych przejdziemy 
do odbiorców oświetleniowych handlowych, nie 
da się mówić o jakichś średniówkach. Zapotrze
bowanie prądu do oświetlenia będzie bardzo roz
maite w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. 
Do największych odbiorców oświetlenia należą 
wielkie magazyny, hotele, lokale rozrywkowe. 
Że wielcy odbiorcy oświetleniowi mogą być rów
nie, jeżeli nie bardziej korzystni od odbiorców 
przemysłowych niech posłużą następujące przy
kłady, zaczerpnięte z pracy B. Seeger a:

W r. 1930, w Berlinie, w sieci BEWAG’u było 
710 odborców, zasilanych przy napięciu 6000 V. 
Spośród nich 192 odbiorców byli to odbiorcy 
oświetleniowi, a 518 — zakłady przemysłowe od
bierające energię dla napędu. Średnie zużycie 1 
wielkiego odbiorcy oświetleniowego wynosiło 
317 000 kWh, a średnie zużycie 1 wielkego odbior
cy przemysłowego 363 000 kWh, a więc zaledwie 
o 10% więcej.

Jak znaczne liczby zużycia mogą osiągnąć 
odbiorcy oświetleniowi niech posłużą nast. przy
kłady: jeden z berlińskich wielkich magazynów 
posiada instalację o mocy 3 312 kW i zużywa rocz
nie 4,2 miliona kWh. Jeden z największych hoteli 
w Londynie zużywa rocznie 6 milionów kWh. Na 
Oxfordstreet w Londynie znajduje się 7 wielkich 
magazynów, które zużywają razem 20 milionów 
kWh.

W Warszawie największym odbiorcą oświetle
niowym jest jeden z największych hoteli, który 
zużywa rocznie ok. 270 000 kWh, posiadając insta
lację o mocy ok. 150 kW, przy czym szczytowe 
obciążenie nie przekracza połowy mocy zainstalo
wanej.

Przytoczyliśmy te liczby rekordowe, aby po
kazać, że samo tylko określenie rodzaju odbiorcy 
nic jeszcze nie mówi o jego możliwościach spoży-
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cia. Należy stwierdzić, że u wszystkich odbior
ców możemy skonstatować pożądanie lepszego 
oświetlenia. Wystarczy często tylko nieco wysił
ku propagandowego i dobrze dobrana taryfa, by 
„stworzyć” wielkiego odbiorcę oświetleniowego.

Oświetlenie publiczne należy także zaliczyć 
do wielkich odbiorców oświetleniowych elektrow
ni. Wprawdzie wartość finansowa tego klienta 
jest często słaba, jednak rachunki za oświetlenie 
publiczne stanowić mogą poważną pozycję w do
chodach elektrowni, gdyż w grę wchodzą poważ
ne ilości energii. Gdy mowa o oświetleniu pu
blicznym, warto wspomnieć, że jakość oświetlenia 
ulic ma wielki wpływ na jakość oświetlenia od
biorców prywatnych, a szczególnie na oświetlenie 
wystaw sklepowych. Czynione były w niektó
rych krajach doświadczenia, które wykazały, że 
polepszenie oświetlenia na ulicach pociągało za 
sobą taki wzrost zapotrzebowania światła u od
biorców, że zysk tym sposobem osiągnięty znacz
nie przekraczał wydatek na powiększone oświetle
nie publicżne.

Jako ciekawy przykład dużego miasta, w któ
rym ulice oświetlone są wyłącznie elektryczno
ścią, podajemy Marsylię, w której zużycie roczne 
na ten cel wyniosło w r. 1933 7,4 miliona kWh, 
stanowiąc 4,4% całkowitego zbytu energii w tym 
mieście.

Oświetlenie uliczne może być północne lub 
całonocne. Gdy lampy palą się od zmroku do pół
nocy, liczba godzin użytkowania mocy lamp sięga

2000 h, a spółczynnik obciążenia

wynosi wtedy 22,8%. Gdy lampy palą się od 
zmroku do świtu, osiąga się ok. 4000 h użytkowa
nia, a spółczynnik obciążenia wypada 45,6%. 
W większości wielkich miast europejskich liczba 
godzin użytkowania wynosi ok. 3000, a spółczyn
nik obciążenia ok. 35%.

P. Seeger, inżynier Deutsche Lichttechnische 
Gesellschaft, miał przed dwoma laty odczyt na te
mat stosunku elektrowni do abonenta oświetlenio
wego. W zakończeniu odczytu powiedział m.in.:

„Przyszły rozwój zapotrzebowania prądu na 
cele oświetleniowe ma przed sobą nieobli
czalne możliwości. Wynika to przede wszy- 
wszystkim z faktu, że nie istnieją żadne obiektyw
ne, oparte na fizycznych przesłankach granice za
potrzebowania światła. W dziedzinie siły i ciepła 
takie ograniczenia zapotrzebowania w pewnych 
warunkach istnieją. Tak np. w gospodarstwie 
domowym, wyposażonym w kuchnię elektrycz
ną, ilość ciepła zużywanego na gotowanie mo
że się wahać w zależności od liczebności ro
dziny, przyzwyczajeń kulinarnych itp. Wszak-

/ kWhX 100 \ 
( kW X 8760)

że propaganda za powiększeniem ilości dań, czy 
zwiększeniem liczby godzin prasowania, byłaby 
pozbawiona sensu. Zupełnie inaczej w dziedzinie 
oświetlenia. Osąd, czy komuś jest dość widno, czy 
nie, jest sprawą całkowicie indywidualną i względ
ną, a normy, jakie są jeszcze ciągle dziś w użyciu, 
tkwią korzeniami w epoce świec czy nafty. Nie po
winniśmy zapominać, że w historii ludzkości wzra
sta dopiero pierwsza generacja, która od urodze
nia przyzwyczaiła się do posiadania elektryczne
go oświetlenia. Ta nowa generacja niewątpliwie 
będzie więcej żądała w zakresie oświetlenia niż 
my, współcześni”.

Nader słuszne i głębokie uwagi p. Seegera 
powinny dać do myślenia elektrowniom. Ze wzglę
du na liczbę odbiorców oświetleniowych, ze wzglę
du na to, że poziom oświetlenia jest ciągle jeszcze 
niski, starania o powiększenie zbytu energii na 
cele oświetleniowe powinny mieć wszelkie szanse 
powodzenia i przynosić elektrowniom widoczne, 
namacalne korzyści. Tak też jest na ogół wszędzie 
tam, gdzie prowadzi się odpowiednią propagandę, 
umożliwioną przez pomyślność gospodarczą lud
ności. W ciągu lat 1929—1934 w Hiszpanii i we 
Francji osiągnięto dzięki intensywnej propagan
dzie bardzo poważne rezultaty, oceniane w niektó
rych miastach jako wzrost zbytu prądu do celów 
oświetleniowych o 30 i więcej procentów. W ostat
nich czasach znaczne postępy widać na Węgrzech, 
gdzie propaganda oświetleniowa prowadzona jest 
na szeroką skalę.

W naszym kraju, jak już wspomniano, wszel
ka inicjatywa i aktywność na tym polu już od kil
ku lat zamarła. Ostatnio, dogorywająca na terenie 
S. E. P. dawna Organizacja Gospodarki Świetlnej, 
stworzona swego czasu przez fabryki żarówek, za
przestała całkowicie działalności.

Należy więc dążyć do odrodzenia tego działu 
propagandy i starać się odrobić czas stracony.

Biuro Związku Elektrowni Polskich jest w 
kontakcie z kartelowymi fabrykami żarówek, któ
re również myślą o odrodzeniu propagandy oświe
tlenia. Bardzo być może, iż jeszcze w r. b. da się 
zorganizować pierwsze próby wspólnej akcji pro
pagandowej fabryk żarówek i elektrowni.

Zanim jednak planowa organizacja pracy pro
pagandowej w dziedzinie oświetleniowej zostanie 
przygotowana, poszczególne elektrownie powinny, 
zdaniem naszym, rozpocząć działanie we własnym 
zakresie i swoimi środkami.

Mam wrażenie, że koledzy, choć mają wiele 
pracy z grzejnictwem, zgodzą się ze mną, że nad 
oświetleniem pracować będą, że w tej pracy cze
kają nas interesujące rezultaty i bez podciągnięcia 
w górę oświetlenia nasza praca nad grzejnictwem 
przy taryfach blokowych może ulec poważnemu
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opóźnieniu z tego powodu, że znaczny procent na
szych odbiorców nie może przekroczyć I bloku, 
więc będą się oni opierali przyjęciu i zastosowaniu 
grzejnictwa.

Celem niniejszego referatu jest wywołanie dy
skusji i wysondowanie opinii reprezentowanych 
na konferencji elektrowni w dziedzinie ich zain
teresowania zagadnieniem propagandy oświetle
nia.

DYSKUSJA

Inż. Knaus ze Lwowa wyraża żal, że SEP za
przestał pracy w dziedzinie propagandy oświetlenia, pod
kreśla wartość oświetlenia architektonicznego i opisuje 
przykłady oświetlenia zabytków architektonicznych w 
Krakowie i Lwowie.

Inż. Horain z Łazisk Górynych.

Zakłady Elektro stosowały dawniej i stosują je
szcze obecnie w całym szeregu gmin dla oświetlenia ulicz
nego taryfę ryczałtową, której stawki uzależnione są od 
trzech czynników:

1) mocy żarówek w watach;
2) rodzaju instalacji (na słupie wzgl. na prze

wieszce) ;
3) czasu użytkowania (oświetlenie pół-nocne wzgl. 

całonocne).
Odpowiedni ryczałt opłacany przez gminę obejmuje 

koszty amortyzacji zainwestowanego kapitału, koszty ob
sługi i konserwacji (wymiana żarówek), oraz dostar
czanej energii elektrycznej.

W okresie kryzysowym cały szereg gmin szukał 
oszczędności budżetowych w ograniczeniu oświetlenia 
ulicznego i mimo przyjętych zobowiązań nie regulował 
rachunków, proponując elektrowni całkowite wyłączenie 
instalacji, co naturalnie nie załatwiało sprawy, gdyż 
w tym wypadku koszty amortyzacji zainwestowanego ka
pitału nie znajdowały żadnego pokrycia.

Wiele gmin stosowało oświetlenie północne tylko z 
uwagi na to, że stawki dla oświetlenia całonocnego by
ły znacznie wyższe. Wobec tego wprowadziliśmy na pró
bę taryfę dwu-członową z opłatą stałą i z opłatą roboczą 
15 wzgl. nawet 10 gr za każdą kWh. To obniżenie ceny 
nie przyczyniło się jednak do zwiększenia zużycia energii 
na oświetlenie uliczne. Wobec tego wprowadziliśmy 
w niektórych gminach taryfę ryczałtową, która przewi
duje tylko oświetlenie całonocne, t. zw. przyciemnione, 
polegające na tym, że od pewnej godziny np. 10 wzgl. 
12 wieczór napięcie w sieci oświetlenia ulicznego zostaje 
automatycznie obniżone w takim stopniu, aby światłość 
lamp zainstalowanych spadła do połowy. Dzięki temu 
obniża się znacznie zużycie energii oraz podwyższa czas 
świecenia żarówek, dla których godziny palenia przy ob
niżonym napięciu nie wchodzą w rachubę. Dzięki tym 
znacznym oszczędnościom Zakłady Elektro są w stanie 
dać gminie oświetlenie całonocne niemal po tych camych 
cenach co dawniej oświetlenie północne. Oświetle
nie to nie jest naturalnie tak rzęsiste, jest jednak wy
starczające i spełnia swoje zadanie. Obniżenie napięcia 
następuje za pomocą specjalnego małego auto-transfor- 
matorka, który włączany jest automatycznie przez odpo
wiedni zegar astronomiczny ośweitlenia ulicznego.

Inż. Klamer zwraca uwagę, że propaganda 
oświetlenia przy taryfach blokowych jest mało popłatna, 
gdyż prowadzi do sprzedaży oświetlenia a zatem energii 
wchodzącej w szczyt wytwórni po cenach bardzo niskich. 
Być może, iż popełniliśmy błąd, wprowadzając taryfy 
blokowe w chwili, gdy zapotrzebowanie oświetlenia było 
niskie, tak że obecnie polepszenie oświetlenia nie przy
niesie nam takiego wzrostu wpływów, lttóreby równowa
żyły wydatki wynikające ze zwiększenia obciążenia szczy
towego.

Natomiast propaganda zwiększania oświetlenia jest 
bardzo słuszna w stosunku do sklepów i do tych odbior
ców, którzy jeszcze taryfy blokowej nie mają. Taryfa 
uniwersalna p. Kopeckiego pod tym względem cudownie 
spełnia swe zadanie.

Co się tyczy oświetlenia ulicznego, to tu trafiamy na 
dwie trudności, mianowicie: gminy mają sztywne budżety 
na oświetlenie i chętnie idą na powiększenie kW i kWh 
ale nie na powiększenie wydatków.

Chciałem się zastrzec przed dawaniem nam jako 
przykładu elektrowni w Budapeszcie. Tam są bardzo 
specyficzne warunki. Dane do tej broszurki, którą nam 
p. Gołębiowski przedstawił, były zbierane w r. 1930, 
a zatem w okresie najsilniejszej depresji gospodarczej, 
obecnie jesteśmy w Warszawie pod względem oświetlenia 
publicznego z pewnością wyżej niż Madryt, a nie tylko 
Helsinki. Nie będę w błędzie jeśli powiem, że nawet 
Paryż niewiele nas przewyższa pod względem mocy 
oświetlenia głównych ulic.

Inż. Gołębiowski.

Zajmę się zagadnieniem poruszonym przez kol. 
Klarnera, mianowicie calowością propagandy oświetlenia 
w elektrowniach, które wprowadziły taryfy blokowe. 
Taryfy blokowe są wprowadzone w dwojaki sposób: jeden 
system to taki, jak zastosowano w Bydgoszczy, że taryfa 
blokowa dotyczy wszystkich prywatnych odbiorców, dru
gi — to taki, jak wprowadzono w Elektrowni Okręgu 
Warszawskiego, gdzie taryfa blokowa ma zastosowanie 
tylko do tych odbiorców prywatnych, którzy posiadają 
grzejniki.

Rozpatrzmy teraz kalkulację kosztów własnych 
energii dla odbiorców prywatnych, przypomnijmy tu 
metodę dyr. Lulofsa streszczoną i ogłoszoną swego czasu 
w biuletynach Komitetu Propagandowego. P. Lulofs ob
liczył, że mniej więcej 70% kosztu jednostki energii do
starczonej drobnemu odbiorcy wynoszą koszty obsługi od
biorcy, nie związane ani z mocą zapotrzebowania przez 
tego odbiorcę, ani z ilością pracy skonsumowanej przez 
niego i zależące wyłącznie od ilości drobnych odbiorców 
na danym terenie.

Dalszym dość poważnym elementem składowym 
kosztów są koszty mocy wynoszące około 20% całości, do
piero reszta — to koszty pracy dostarczonej odbiorcy. 
Przy takiej kalkulacji jest chyba rzeczą obojętną, czy 
wzrost spożycia odbiorcy następuje drogą zwiększenia 
odbiorcy oświetleniowego, czy drogą zastosowania grzej
ników, dlatego że kwestia kosztu udziału w szczycie jest 
tu całkowicie drugorzędna.

Wracając do elektrowni, w których taryfy blokowe 
zostały zastosowane wobec wszystkich odbiorców w stu 
procentach, będzie słusznym twierdzenie, że polepszenie 
oświetlenia jest warunkiem koniecznym dla możności 
propagandy grzejnictwa. Jeżeli wziąć elektrownie/które 
taryfę blokową stosują wyłącznie wobec abonentów po
siadających grzejniki, to tam propaganda oświetlenia 
wobec tej części odbiorców, którzy posiadają taryfy 
zwykłe, nie blokowe, nie podlegnie zastrzeżeniom wysu
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niętym przez p. Klarnera. Propaganda zaś w stosunku 
do odbiorców na taryfie blokowej będzie równie słusz
na, jak propaganda aparatów grzejnych. Doświadczenie 
bowiem uczy, że wzrost spożycia energii przy zastosowa
niu taryf degresywnych dzieli się mniej więcej w rów
nych częściach na oświetlenie i grzejnictwo.

Inż. Klamer.

Zostałem źle zrozumiany przez kol. Gołębiowskiego. 
Ja tu nie występuję przeciwko propagandzie oświetlenia, 
bo to jest najbardziej dochodowe źródło elektrowni. Ja 
twierdzę, że przy taryfie blokowej w tych wypadkach, 
o których wspominałem, to oświetlenie przestaje być naj
bardziej dochodowym źródłem dla elektrowni, ponieważ 
przyrost grzejnictwa, czy oświetlenia będzie dawał elek
trowni takie same wpływy.

Budzi we mnie pewne zastrzeżenie zdanie kol. Go
łębiowskiego: sprzedawajmy sobie oświetlenie po taniej 
cenie, byle tylko sprzedać. Uważam, że jest rzeczą nie
bezpieczną traktować jako zjawisko normalne sprzedaż 
prądu na cele oświetlenia po 12 gr. Należy się tego 
strzec, gdyż mogą powstać żądania innych odbiorców 
dostarczania energii dla oświetlenia po tej samej cenie.

P. Piekarski.
Uważam, że propaganda oświetlenia jest korzystna. 

Mamy na naszym terenie odbiorców zużywających 
10 kWh rocznie. Jeżeli koszty administracyjne na jed
nego odbiorcę wynoszą np. 15 zł rocznie, to dostawa do 
niego tych 10 czy 20 kWh nie rentuje się. Oczywiście, 
jeżeli on swą konsumcję podniesie, to wtenczas ren
towność nasza się zwiększy. Ten wzgląd należy brać tu 
także pod uwagę.

Inż. Gołębiowski.
Przyznaję koledze Klar ner owi, że w Budapeszcie 

gmina nie płaci za oświetlenie publiczne. Oczywiście, le
piej gdyby płaciła: to są pozostałości rządów socjalistycz
nej Rady Miejskiej, która m. in. wprowadziła taryfę dla 
drobnych odbiorców po 27 gr do 200 kWh rocznego zu
życia, a powyżej tej normy po 50 gr,kWh.

O ile ta ostatnia taryfa była nonsensem, a jest obec
nie wycofywana, o tyle darmowe oświetlenie publiczne 
nie wywołało złego wpływu na dochodowość elektrowni. 
Przez bogactwo oświetlenia ulic i placów osiągnięto bar
dzo wysoki poziom przeciętnego standartu oświetlenia 
prywatnego i w sklepach.

Przypomnijmy sobie liczby norm jakości uchwalone 
przez Polski Komitet Oświetleniowy i porównajmy z rze
czywistym stanem oświetlenia szkół, urzędów, lokali han
dlowych i t. p., a przekonamy się, że wiele będziemy mu
sieli zużyć wysiłku, aby podciągnąć je do tych stosun
kowo niskich norm. Jedną z dróg do tego jest polepsze
nie oświetlenia ulic.

Korzystam ze sposobności, by poinformować Panów 
o jednym z najważniejszych środków propagandy oświet
lenia, polega on na pomiarach jasności przez ajentów 
elektrowni wyposażonych w kieszonkowe luksomierze. 
Wedle doświadczeń niemieckich i węgierskich akcja taka 
daje bardzo dobre wyniki. Taki luksomierz kosztuje 
ok. 50 zł.

Inż. Jakubowicz oświadcza, iż całkowicie po
dziela pogląd referenta o ważności problemu propagan
dy oświetlenia i zwraca się z gorącym apelem do Związ
ku Elektrowni Polskich o zainicjowanie i zorganizowanie 
systematycznej propagandy oświetlenia, szczególniej ze 
względu na zaniechanie pracy przez Stowarzyszenie 
Elektryków.

Zakończenie Konferencji
P. Żakiewicz występuje z inicjatywą re

formy prowadzenia obrad konferencji w tym sen
sie, aby referaty były rozsyłane przed konferencją, 
a na zebraniach referenci podawali tylko stresz
czenie referatu jako zagajenie dyskusji.

P. Gołębiowski odpowiada, że w miarę 
możności biuro Związku starać się będzie o zreali
zowanie tego życzenia, jednak zależy to w dużej 
mierze od terminowości nadsyłania prac przez 
referentów.

P. Gołębiowski, zamykając konferencję, wy
raża w imieniu Związku Elektrowni Polskich ra
dość, że konferencja wykazała wysoki poziom dy
skusji, że zgromadziła tak ciekawe i aktualne re
feraty.

Jeżeli porównać stan zainteresowania zagad
nieniami propagandowymi w r. 1931 podczas zjaz-

du elektrowni w Gdyni ze stanem dzisiejszym, to 
z dumą stwierdzić można ogromny postęp w tej 
dziedzinie.

Mówca serdecznie dziękuje Śląskim Zakładom 
Elektrycznym za miłą gościnę i umożliwienie od
bycia konferencji, wszystkim kolegom referentom 
za ich pracę dla dobra ogółu, uczestnikom zebrania 
za pilne uczestnictwo w dyskusjach i ćwiczeniach.

P. Pląskowski wyraża serdeczne podzię
kowanie kolegom przewodniczącym, którzy sprę
żystym prowadzeniem obrad przyczynili się do 
utrzymania poziomu dyskusji i punktualnego wy
czerpania porządku obrad.

P. Knaus w imieniu uczestników konferen
cji wyraża podziękowanie Związkowi Elektrowni 
za zorganizowanie tak pożytecznej konferencji.
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