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957. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 listopada 1923 r. 

O utworzeniu miasta Tuszyna w powiecie łódz.1dm. 

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 19, poz. 92) w przedmiocie 
zaliczania osad wiejskich w poczet 'miast oraz zmiany 
grank miast na obszarze b. zaboru ·rosyjskiego za
rządza si~ co następuje: 

§ 1. Osad~ Tuszyn wyłącza si~ z gminy wiej
skiej Górki pow. łódzkiego i tworzy z nJeJ gmin~ 
miejską Tus2:yn z siedzibą własnego z!lrządu miej
skiego w Tuszynie. 

§ 2. Na utworzoną w ten sposób gmin~ miej
ską Tuszy!'l rozciąga się moc obowiązującą dekretu 
z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. 
P. P. P. N!l 13, poz. 140), \,łzupełniajqc jednocześn ie 
wykaz miast, dołączony do tego dekretu, jak na~t~pllje: 

,,169 Tuszyn". 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenią -po
wierza si~ Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. Rozporząd~E1:,ie niniejsle uzyskuje moc ' 
obowiązującą z dniem 1 styGnia 1924 r. 

Prezes Rady f\linistrów: Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kieł'l1ik 

958. 

Rozporządzenie Ministra Przęmysłu 
i Handlu 

z dnia 29 pażdziernika 1923 r. 

w przedmiocie lmqawy, ustawiania i dQzQru kQ
tłów parowych na staUm~h. 

Na macy ąrt. 2 lIstawy z dnia 31 maja 1921 f.' 
O naaZOf?C !ląd kotłami pąrowemi (Pz. (J . R. P . . N2 50 
pqf . 303) w brzmieniu LJstaw~l z dnia 6 gruqni~ 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 108 poz. 786) zarządza się co na
stę,puje: 

I. ZHKRES I PR2EDMIOT. 

§ 1. 1. Wszystkie ~otly parowe, ustawione 
clla \.,li:ywania n~ statkąch żeglugi ~\fewn~trmej. i n:lOr
sl-i€j, p rywatne I rządowe, podlegają poS~anQWłemOnl 
niniejs?ym z wyjątki e m: 

a) kotłów na statkach wojennych i 
b) kotłów na statkach, które należą do Państw 

opcych i chwilowo przebywają na wodach 
Polsl<ich. 

2. Przez sta tek, IN znaczeniu niniejszych p rze
IW'iOW, n2l1eiy roZl~miet le~kł"d (~on~trukcj€j) uno
szący się na wodzie, na którYłn jest u~ywany kocioł 
parowy. 

Oznaczenia ogólne. 

§ 2. 1. Za miarę ciśnienia pary przyjmuje si~ 
.<;:iśniema robocze". wyraione w Gltmosferach i rów-

. . 

nające się nadwyżce qsmenia pary w kotle ponad 
ciśnienie atmosferyczne. 

2. Za ciśnien ie odpowiadające jednej atmo
sferze przyjmuje się ciśnienie równe jednemu kilo
gramowi na jeden centymetr kwadratowy. 

3. Powierzchnię ogrzewalną kotła stanowi ta 
cząść powierzchni ścian kotła, na któiej ściany sty
kają się z jednej strony z wodą, a z drugiej z ga
zami spalinowemi. Wielkość powierzchni ogrzewal·. 
neJ oblicza się w metrach kwadratowych i ściśle we
dług wymiarów ścian po stronie omywanej wodą. 

II. BClDOWF\. 

.lViaterjał kotłów. 

§ 3. 1. Ściany kotła mają być wykonane 
z żelaza zlewnego lub zgrzewilego w wyborowym 
gatunku. . 

Prlez ściany Kotła rozumie się całkowitą po- . 
wierzchnię, zawierającą objętoś,: kotła między zawo
rami dlą wypuszczania pary i wypróżniania kotła 
z wody, z w~ljątkiElm uzbroj€mia połączonego z kotłem. 

Miedź maie by<! używanp na paleniska zaś 
mosiądz tylko w postaci rur bez szwu, których śre
dnica nie przekracza 65 mm. w świetle. 

Dla nasac :rłączonych bezpo~ni!dnio ze ścianami 
kotła może być używana still lana, o i1€ forma prze
kroju tych nasad jesc okrągła lub owalna i prześwit 
ich względnie dłużS;Ul oś owalu nie przekracza 
250 rnm . . 

Wymaganie to nie dotyczy cylindrów maszyn 
parowych ustawianych na kotle. 

Linja ogniowa i wodna. 
§ 4. 1. Pjzez Iinję ogniQwą nąleży rozumieć 

najwyższą grąnicę wysokq~ci, jal~ą o~iąga ogrzewana 
spalinami powierzchnią l~otłii pr?y ppprzecznem po
chyleniu statku o cztery stopnia. 

Nie wchodzą tu w rachubę powirsrzch!li~ my
wąne częściowa purą! które z drugiej' strony ogrze
wają się spalinami UprzedłliO pstudz0nemi przez 
pr+ejście powi@rzclmi . Qgrl~wąlnej! ?ąnim osiągną 
powjer:c: chnię olllywaną parą, wynp&2ą~ej aQ-krotną 
PQwier<!cnnj'l rus<ltą 

2. Unja wodna czyli najniższy dopuszczalny 
poziom wody w kotle, kieqy jest pod parą, powinna 
się wznosić ponad linję ogniową: 

a) w kotłach ustawiany.ch na statkach pływają-o 
cych na Vlocli3c\1 wewn~trzl1ych pq:~l1ajmniel 
100 miliinetrów lub nie mniej jak 150 mili
metrów \\! kotłElch, których powierzchnia I~-' 
stra WOQY nie pfi!ekrąqa 1,3 krotnej PO" 
wierzchni rusztll. 

b) w kotłach ustąwjan,ych na ~tatk?1~h meTskkh
p.rzynajmniej l 15Q milimetrQw. 

c) UJ l'i:otłach pionQwych Iinjil wodną pę>Wif111g 
leżeć przynajmniej na PQliomie l/~ Wys.pk~$d · 
między podniebieniem pC!leni~ką ą deflfliqą 
kptła. . 

Przy kotłach nie posiądający~h rusztu w Illięjsq~ 
ich powierzchni przyjmuje się w powyts~yc;h Pl:lIiC4€~ 
niach c~te:roKrotn)f· przekrąj pierws~egQ l-\i3In~ł~ spą
linowego . 
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Otwory do czyszczen,ia kotła. 
§ 5. 1. Kocioł po winien mieć właz do wc.ho

dzenia wewnątrz i potrzebną ilos,: odpowiednio raz' 
mieszczonych, s zczeln ie zamykanych otWfXÓW do 
czyszczenia wnętrzna z osadów. Wykrój dla włazu 
powinie n mieć wymiary nie mniej!1ze jak 300X400 mi
limetrów i oś krótszą skierowaną wzdłuż kotła. Wy
krój na właz powinien być wzmocniony. 

Zawory bezpieczeństwa. 

§ 6. 1. Każdy kocioł ma być opatrzony co
najmniej w dwa jednakowe zawory bezpieczeństwa, 
obciążone bezpośrednio sprężynami, połączone z ko
tłem naj krót.szym króćcem lub bezpośrednio i usta· 
wiane w miejscu d ostęp nem. Z króćcu, na któ rym 
są u\11 ieszczone zawory, nie może być br<.ma p a. rą. 

2. Zawory mają być tak zbudowa ne, żeby, 
kiedy kocioł jest pod parą, można było je przedmu
ch iwać i w siedliskach obracać. Powie rzchńie uszczel 
niające grLybków powinny być płaskie i poziome. 
Nącisk sprężyn ma być t ak usta lony żeby po prze
kroczeniu gran icy dozwolonego ciśn i enia pary w kotle , 
zawory otwierały się samoczynnie i wypuszcznły mld
miar pary nazewnątrz nie pozwalając na wyższy wzrost 
ciśnienia pary w kotle ponad jedną dziesiątą do
zwolonego. 

O b jaś n i e n i e: Prześwit zaworu może być 
obliczony podług wzoru 

1000 
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w Idórym oznacza: F-przekrój zaworu w milimetrach 
kwadratowych, H-powierzchn ie ogrzewalną kotfa 
w m 2, P-ciśnienie robocze pary VI atn;osferach, 
K-ciężar jednego metra sześciennego pary w kg. 
przy ciśnieniu P. 

3. Zawór powinien mieć urządzenie (np. rurki 
odpowiedniej długości lub podkładki), któreby nie 
pozwalało na powiększenie nacisku sprężyny ponad 
ustalony dla danego ciśnienia pary. Sposób w jaki 
urządzenie wykonano, z podaniem wymiarów ograni
czających nacisk powinien być zaznaczony w proto
kóle odbioru technicznego kotła. 

4. Jeden z zaworów bezpieczeństwa, z wyją t~ 
kiem zaworów kotłów ustawionych na siatkach mor
skich, ma być umieszczony w ten sposób, aby można 
było go sprawdzić z pokładu statku. 

5. Para wychodząca z zawOiów, z wyjątkiem 
kiedy ' zawór jest dostępny z pokładu statku, powinna 
być rurami odprowadzana nazewn<:jtrz bezpośrednio 
w atmosferę. Zawory mają być opatrzone w stale 
otwarte odwodnienia, nie pozwalające na gromadze
nie się wody na grzybkach. 

6. Zmiana ustalonego obciążenia zaworów mo
że być dokonana tylko przez organa dozoru kotłów 
i powinna być zaznaczona w książce rewizji kot/a. 

7. O ile na statku morskim zajdzie potrzeba 
silniejszego dociągnięcia spre;żyn zaworów ponad 
ustalone, wtedy może to być dokonane przez me
chanika statku, jednak pod warunkiem żeby wysokość 
dozwolonego ciśnienia pary w kotle nie została z tego 
powodu powiększona. 

O zaszłej potrzebie dociągnięc ia sp rężyn i do
konaniu tego powinno być przez mechanika statku 
zaznaczone w l<siążce rewizji kotła. 

- --..----_. -......... ~......---~.,....---

8. Przegrzewacze pary powinny być opatrzone 
w ostrzegawczy zawór bezpieczeń~tw<l . 

rĄ;;Hlometr. 

§ 7. 1. Każdy kocio! ma być opati·zony w dwa 
manometry, połączone z przestrzeni,! parową koiła 
rurkami syfonowemi. 

Manometry rm.ją być połączone ru rkami syfo
nowe mi za pomocą kranó\/J trójprzeiotowych, których 
jeden wolny wylot do przedmuchiwtlnia ma kołnierz 
o trednicy 38 mm. i grubości 6 mm. dla przytwie r
dzania manometra kontrolującego. Na rękoieściach 
ty~h krc:nów mają być zrobione kreski odpowiadc;jące 
kierun},om wylotów. 

2. Man'ometry powin ny być wyiJine, o śred 
nicy nie mniejszej niż 100 mm., mi,::ć pod~ielkę 
w aimosferach, odpowiadającą przyl1ajr.miej ci śnieniu 
próbnemu dla nowego kotła i oznaczoną na podzi<:lłce 
czerwoną kres kc) wysokość dozwo lonego roboczego 
ci śnienia . Jeden z nich ma być umieszczony w miej ' 
SCll widocznem dla obsługi kotła, zaś dru gi w miej
s cu widocznem z pokładu st(\t:-;u i zabezpieczony od 
zamarzania. W maszynowni oddzielonej od kotłown i 
powinien być także umieszczony oddzielny ma nometr. 

3. Przy wi~l<.sz<::i liczbie kot!óvII' mających po· 
kczone przestrzenie pa rowe wystarcza jeden mano
Dietr przy każdym kolle zaś w miejsce drugiego może 
być jeden wspoJny od połączonych przestrzeni paro ' 
wych, widoczny z pokładu a na statkach morskich, 
umieszczony w ma:~zyflowni . 

4. Przy kotłach z p<:leniskąmi z dwóch stron 
przy każdem palenisim powinien być umies~czony 
jeden m3ncmetr. 

Wodowskazy. 

§ 8. 1. Dla sprawdzania wyspkości poziomu 
wady w kotle I,aidy kocioł ma mieć dwa szkia ViO

dowskazowe i dwa krany probierCZe z odd;r ielnemi 
połączeniami z kotlem. SzHn wodowskaZOWe powin\1y 
być ustawione na jednej wyso!wśc i w pła~lczyźnie 
prostopadłej do osi podłużnej st2ltku i rozmieszczone 
na jednakowej odległ.p::cj od środka kotła, możliwie 
najdalej od niego. Kotły a paleniskami z dwóch :ilron, 
powinny mieć także o d strony drugiego pąleni~k() , 
przynajmniej jedno szkło wodowskC'lZdWe umle~zczone 
pośrodku kotł3 . 

2_ Dolny kran prob ierczy ma być u{1lie~.4!czony 
na wysokości linj i wodnej, a, szkło wodowskawwe 
powinno być widoczne poczym:jąc od wysol<:ości 
przynaj mniej 30 milimetrów ponad linją ogni ową i tak 
umieszczone, aby pol'owa jego widocznej dłL!go~c i 
nie l eżała powvżej linii wodnej. 

3. Krany' szk i eł' wodowsl\azo\Nych i probi-::rcze 
mogą być połączone z l'otlem rurami kaidy kran 
z osob na. Rury te powinny by~ proste tylko w r<i2ie 
kiedy zagi ę:: uniknąć nie możila, clopus:!czalnc są 
zagięcia łZigodn2. Rl!r ~J proste powinny mieć prze
świt nie mniejszy niż 25, zaś zgięi:e - 36 milimetrów 
przy kotłach do 25 metrów i\\'Ji~dratoV/ych , po· 
wierz~hni ogrze'v'.J<.dnej i nie mni2jszy tl8 milimetrów 
przy powi('rzchniach większych. 

4. !':;rar1Y szkieł wodov.;sk(lwwych i p robiercze 
mają być: w ten sposób zrob ione, żeby je można 
było przetyl~ać: w czasie I~iedy kocioł jest pod paril. 

I 
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Otwory w czopach (stożkach) kranów winny mieć 
śre dn i ~(~ nie mniejszą niż 8 milimetrów. Na ręko
jeś :: :clch kranów ma być wyraźnie oznaczony kieru
nek Otworów. 

5. Linja wodna i ogniowa powinny być ozna
czo ne luesami na oddzielnych tabliczkach z trwałemi 
napisami: najniższy poziom wody i Iinja ogniowa. 
W braku miejsca na tabliczkach napisy mogq być 
zastąpione literami NW odnośnie LO. Tabliczki mają 
być umocowane trwale na ścianie kotła w pobliżu 
wodowskazów. Do tabliczki z kresą dla Iinji wodnej, 
na wy::o!<oś::i kresy, powinny być umocowane po
ziome wskazówki sięgające do szkieł wodowskazo
wych. Przy wodowskazach połączonych z kotłem ru
rami, tablicz !~ i powi nny być przymocowane do kor
pusu wodowskazu. 

Wysokość położenia kres na tabliczkach spraw
dza się przy odbiorze technicznym i tę sprawdzoną 
wysokość ponad odznaczającą się widoczną częścią 
kotła np. krawędzią rury płomiennej lub płaszcza za
pisuje się do książki rewizji kotła. 

6. Wodowskazy powinny być dobrze oświetlo
ne a rurki szklane ochronione przejrzystemi osło
nami. Wodowsl<3zy z szkłami rEJleksyjnemi ochron 
tych nie potrzebują. 

Urządzenia zasilające. 

§ 9. 1. Każdy kocioł powinien mlec conaj
mniej dwa oddzielne urządzenia zasilające, w działa
niu niezależne od jednego i tego samego mecha
nizmu. Przynaj mniej jedno z urządzeri musi zabez
pieczać zasilanie kotła w czas ie postoju. Smoczek 
(injektor) nie może być uważany za drugie urządze
nie zasilające. 

2. Wydajność każdego z urządzeń ma wynosić 
dwukrotną ilość wody normalnie przez kocioł odpa
rowywanej z wyjątkiem, jeżeli jednem ' z urządzeń 
jest pompa połą,::zona wprost z maszyną główną. 
W tym razie półtorakrotną wydajność dla tej pompy 
należy uznać za wystarczaj ącą. 

Dwa urządzeni a wystarczają i dla większej liczby 
kotłów jednocześni e pracujących razem przy jedna
kowem ciśnieniu, o ile wydajność każdego urządze
nia odpowiada powyższym warunkom dia wszystkich 
koliów razem wziętych. 

3. Pompa ręczna, jako jeden z przyrządów za
silających, może mieć zastosowanie tylko przy ko
tłach, dla których iloczyn z powierzchni ogrzewalnej 
w m.2 i dozwolonego ciśnienia roboczego w atm. nie 
przekracza 100. 

4. Dla jednego lub więcej kotłów mają być 
urządzone dwa oddzielne przewody zasilające i w ten 
sposób aby każdy kocioł mógł być zasilany oddzielnie. 
Każdy przewód powinien być połączony z Kotłem 
zaworem zwykłym i zaworem zwrotnym zamykanym 
ciśnieniem pary. Połączenie to pov.; inno być v.ryko
nane w ten sposób, żeby bezpośrednio z kotłem lub 
z króćcem na nim umi-::szczonym łączył się zawór 
zwykły zaś bezpośrednio z nim zawór zwrotny. 

5. ~\otły, pracujące przy różnych ciśnieniach, 
powir.ny mieć oddzielne urządze nia zasilające i orze
wo dy tłoczą ce. 

6. Urządzen ia zasiiające, Idóre mają wspólny 
przewód ssący i tłoczący powinny byc, każde z oso' 
bna, odcinane od tych pu"'wodów zaworami. 

7. Przewód tłoczący pompy połączonej bezpo
średnio z maszyną główną, ma być opatrzony w sprę
żynowy zawór przelewowy. 

Zawory i krany. 

§ 10. 1. Każdy kocioł ma być połączony z prze
wodem dla pary zaworem, umieszczonym jaknajbliżej 
kotła. 

2. l"\ażdy kocioł powinien mieć przynajmniej 
jeden pewnie zamykający, odpowiednio zbudowany 
spustowy zawór lub kran dławnicowy dla całkowitego 
wypuszczenia wody z kotła , połączony z kotłem bez
pośrednio i umieszczony wraz z połączeniem w miej-
scu dogodne m. ~ 

Rura odprowadzająca od tego zaworu lub kranu 
ma być połączona ze ścianą kadłuba statku również 
kranem, którego rękojeść do otwierania lub zamyka
nia możnaby zdjqć dopiero 'po jego zamknięciu. 

3. Wszystkie krany i zawory powinny być 
szczelne i łatwo się otwierać i zamykać. 

4. O ile na statku ustawiono więcej !,otłów, 
wtedy kotły powinny być odcięte zaworami, żeby 
każdy z nich mógł oddziel nie pracować. 

5. Kotły na statkach morskich powinny mlec 
ponadto kran dla wypuszczania piany, umieszczony 
n3 wysokości Iinji wodnej i kran salinowy. 

• Odstępstwa od powyższych wymagali. 

§ 11. Kotły o powierzchni ogrzewalnej do 20 m2 

mogą mieć jeden przewód zasildjący, jeden mano
metr, jedno szkło wodowskazowe i dwa krany pro
biercze albo dwa szkła wodowskazo we bez kranów 
probierczych, ponadto tabliczka z kresą linji ognio
wej jest przy tyc!, kotłach nieobowiązująca . 

Godło. 

§ 12. Każdy kocio! powinien mieć na ścianie 
czołowej a VI wyjątlwwych wypadkach winnem 
miejst:u ściany kotła ede widocznem sta le przytwier
dzone godło, t. j. tabliczkę metalową z trwałemi na
pisami podZljącemi : 

a) nazwę i siedzibę zakładu, który kocioł zbu-
dował, 

b) N.~ fabryczny kotła, 
c) rok budowy kotła, 
d) wysokość ciśn ieni3 roboczego w atmosferach 

i z woInem miejscem dla wybicia urzędowego nu
meru kotła. Tabliczka powinna być przymocowana 
do kotła dwoma nitami miedzianemi z krytemi, spi 
łowanemi na gładko główkami o średnicy 12 mm. 

III. POMIESZCZENIE I USTAWIANIE KOTŁÓW. 

§ 13. 1. Pomieszczenie kotła powinno być 
o tyle obszerne i wysokie, ż eby pozwalało na do
godną obsłuOę kotła i swobodny dostęp do urządzeń 
zasila ii'.lcych, z3 V1orów i uzblOj enia. Podkga powin na 
być z blachy żelaznej rowkowanej lub taką blachą 
pokryta. Pomieszczen ie ma być dostateczni~ oświe
tlone. O ile oddz i a ł m aszynowy jest wspólny z ko
tłowni ą, wtedy całe pomieszczenie powinno odpo
wiadać powyższym wym agc: niom. 

2. Kotły powinny być dobrze usadowione i za
~ezpieczone pewnie od zsunif;cia sie:;. 

... 
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3. :)ciany lub przegrody drewniane nie mogą 
być stawiane w bliskości IwHą jak również i sam 
kocioł drzewem otulony. 

IV. URZĘDOWY DOZÓR KOTŁÓW. 

§ 14. 1. Żaden kocioł nie może być usta
wiony bez pozwolenia i używany bez stałego bezpo
średniego dozoru, wyKonywanego przez wyłącznie 
do tego powołane przez władzę państwową organy 
dozoru · kotłów, któremi są inżyniero'.vie rewidenci 
posiądający odpovJiednie uf.'owa? nienie. 

2. Do bezpośredniego dozoru hotłów należy: 
a) udzielanie p07..wole:1 na używanie kotłów, 
b) sprawdzanie stanu kotłów co do ich bezpie

czeństwa w pracy przez wykonywanie rewizji 
oraz prób wodnych i 

c) przestrzeganie zachowywania przez właścicieli, 
id! zastępców oraz: obsługę kotłów przepi
sów dotyczących tego dozoru. 

3. Przy wykonywaniu czynności służbowych 
przez rewidentów winni właściciele kotłów lub ich 
zastępcy oraz obsługa okazywać im swoją pomoc 
i wykonywać wszystkie zlecenia, w myśl niniejszych 
przepisów dawan~ a także te, które w wyniku re
wizji lub próby zuznaczono w książce rewizji kotła. 

Rewizje i próby. 

§ 15. 1. Kotły podlegają rewizjom zewnętrz
nym, wewnętrznym i wypróbowaniu ciśnieniem wo
dnem. W zależności od wyników tych rewizji i prób 
może być dozwolone lub zabronione dalsze używa
nie kotła. 

a) Rewizja zewnętrzna ma na celu sprawdzenie 
stanu kotła i jego urządzeń w czasie, kiedy kocioł 
jest pod parą j polega na sprawdzeniu wodowska
zów, manometrów, zaworów bezpieczeństwa, urzą
dzeń zasilających, szczelności kotła w miejscach do
stępnych wogóle całego urządzenia związanego z ko
tłem i jego obsługą, a także na sprawdzeniu, czy 
ten kto obsługuj e kocioł umie obchodzić się z ko
tłem i urządzeniem do niego należącem i czy wie, 
jak sobie radzić w razie zauważenia zmian i niepra
widłowości w pracy kotła np. przy niezwykłym ubytku 
wody, tworzeniu się wypuklin, potrzebie raptownego 
zatrzymania pracy i t. p. 

b) Rewizja wewnętrzna ma na celu sprawdzenie 
stanu blach kotła, ich połączeń, wzmocnień i wiązań 
oraz połączeń z manometrem i wodowskazami i wo
góle urządzeń zwiHzanych z kotłem i jego obsługą. 

Dla dokonania tej rewizji kocioł powinien być 
opróżniony z wody, ściany kotła należycie oczyszczone 
z 'kamienia osadów i sadzy. Otulina powinna być 
usunięta częściowo lub w całości a także wyjęte 
rurki płomienne, o ile się to okaże koniecznem. 
W wypadkach, kiedy budowa kotła nie pozwala na 
dokfadne obejrzenie go wewnątrz rewizja wewnętrzna 
może być uzupełniona próbą wodną. Gdyby rewi
dowany wewnątrz lub próbowany ciśnieniem wodnem 
kocioł był połączony z innemi czynnemi kotłami, na
leży go wtedy na czas próby i rewizji oddzielić od 
KOtłÓW czynnych przez zaślepianie połączeli paro
wych i wodnych lub ich rozebranie. 

c) Wypróbowanie ciśnieniem wodnem ma na 
celu stwierdzenie szczelności kotła. 

Próbę wodną wykonywa się po rewizji we
wnętrznej. Dla dokonania tej próby kocioł powinien 
być całkowicie wypełniony wodą i polączony ze spe
cja lną ręczną pompą tłoczącą, dostarczoną przez 
właściciela kotła. Rewizja wewnętrzna i próba wodna 
mają być wykonane przez tego samego rewidenta. 

Wysokość stosowanego ciśnienia wodnego wy
nosi: przy ciśnieniach roboG:zych do 5 atOl. włącznie 
podwójne ciśn ienie robocze, nie mniejsze jednak niż 
3 atm. przy ciśnieniach ponad 5 do 10 atm. włącznie -
ciśnienie robocze zwiększone o 5 atm. przy ciśnie
niach ponad 10 atm. półtarakrotne ciśnienie robocze. 

Przegrzewacze pary próbuje się jak kotły i jedno
cześnie z niemi. 

2. Ciśnienie próbne sprawdza się manometrem 
kontrolującym dostarczonym przez rewidenta. 

3. Kocioł uważa się za wytrzymujący próbę, 
jeżeli nie ujawnią się pęknięcia lub trwClłe odkształ
cenia blach i o ile połączenia poszczególcych blach 
okażą się szczelne. Przesączanie się wody przez 
szwy, połączenia rur i nity w postaci drobnych kropli 
t. z. łez, za nieszczelność uważaĆ nie należy. Ciśnienie 
próbne nie powinno trwać dłużej niż pięć minut, 
poczem zniża się do roboczego i utrzymuje na tej 
wysokości przez czas trwania rewizji. 

4. Z wypróbowaniem kotła ciśnieniem wodne m 
połączone jest wyregulowanie zaworów bezpieczeństwa 
i sprawdzenie manometrów. 

5. Gdyby jedna z rewizji lub próba wodna wy
kazał-a w kotle braki grożące niebezpieczelistwern, 
wtedy dalsze używanie kotła powinno być wzbronione 
do czasu usunięcia tych braków oraz ponownej rewizji 
i próby kotła. . 

W wypadkach tych rewident ma prawo zapewnić 
nieużywanie kotła przez opieczętowanie go, w sposób 
jednak pozwalający na wykonanie potrzebnych napraw. 
O zatrzymaniu pracy kotła zapisuje się do książki 
kotłowej z wymienieniem powodów, dla jakich je 
zarządzono. 

6. Gdyby rewizja wewnętrzna lub zewnętrzna 
wykazała, że stan kotła nie zap~wnia bezpiecznej jego 
pracy do terminu wyznaczonej próby wodnej, Ito wtedy 
ten uprzednio wyznaczony termin powinien być przez 
rewidenta skrócony lub ciśnienie robocze zniżone. 

7. Rewizję zewnętrzną wykonywa się co rok, 
rewizję wewnętrzną nie później, niż w trzy lata od 
dnia takiej rewizji. Wypróbowaniu ciśnieniem wodnem 
podlega każdy kocioł nie później, niż w sześć lat 
po ostatniej próbie. Kotły, których wiek przekroczył 
24 lata podlegają próbie wodnej co lat 3. Rewizja 
zewnętrzna może być zaniechaną w tym roku, w któ
rym wypróbowano kocioł ciśnieniem wodnem. 

8. Niezależnie od powyższych terminowych re
wizji i prób, rewizje wewnętrzne powinny być: wyko· 
nywane w każdym czasie, kiedy stan kotła tego wy
maga, a w szczególności po dwuletniej nieczynności 
kotła, rewizje zaś wewnętr.zne i próby wodne po 
znaczniejszej naprawie, jak zmianie części płaszcza, 
wymianie lub wyjęciu rury płomiennej o średnicy 
większej niż 100 mm. w świetle, po naprawie wyko
nanej spawaniem za pomocą płomienia lub prądu 
elektrycznego, a także po zatonięciu kotła w czasie 
kiedy był pod parą i po pożarze pomieszczenia kotła. 
Przed wykonaniem powyższych napraw, jak również 
o zatonic::ciu kotła, utworzeniu si~ wypuklin lub pękniE:ć 
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bl ach, włcściciel Kotła lub jego znstępca powinien 
powiadomić orga ny dozoru i~()tióvr. 

W miarę wykonia rewizji lub próby kotła z po
wodów wyże.i wymienionych poprzednio wyznaczone 
terminy rewizji i próby wodnej zostaną odpowiednio 
przesunięte. 

W razie potrzeby wYPióbowania kotła ną statku 
morskim ciśnieniem wodnem po reperacji wykonanej 
w porcie obcym , próbę wodną obowiązany jest wy
konać mechanik statku, zapisać o j2j dokonaniu 
w książce rewizji kotla i zawiadomić o tem na piśmie 
właściwe organy dozoru kotłów po przybyciu do portu 
cjczy .ego. Orga!1y te mogą próbę uzn<lĆ, po:;wiadcza
jąc ją w książce rewizji kotła, lub zarządzić ponowną 
prób~. 

9. Rewizje zewnętrzne mogą byc: wykonywane 
w każdym cZasie poza wskazanerni terminami . 

10. Gdyby kocioł ze względu na warunki żeglu
gowe nie mógł by:~ IN oznaczonym terminie przygo
towany do rewizji wewnętrznej lub próby wodnej, 
wtedy termin te n może być przedłużony do dwóch 
miesięcy, o ile według zdania rewidenta, pozwala 
na lo stan kotła. 

Wybór dnia rewlzji wewnętrzr:<::j, zewnętrznej 
lub próby wodnej następuje po poruzumieniu się 
rewidenta z uźywaj21cyrn kotła . Gdy do takiego po
rozumienia nic doszło, wtedy ostateczny termin wy
znacza rewident przynajmniej na 30 dni naprzód. 
Rewi zja zf::wne,trzna może być dokonana bez uprzed
niego porozumienia. 

11. Rewizje wewm:trzne i próby wodne powinny 
być wykonywZlne zasadniczo w przystani ojczystej 
statku \V czasie możliwie 'wolnym od żeglugi lub 
w Clasi ~ wol:lcgo postoju statku, a tylko w wyjątko
wych wypadkich, VI każdym czasie. O jle statek 
nie ma stałej przystani, wtedy właściciel jego lub 
używający statlw powinien n iezwłoczn ie znwiadomić 
organy dozo ru o miejscu zimOWego postoju itatku, 
lub miejscu postoju ella wyt~onc:nia rewizji, próby 
lub reparacj i. 

"12. W wypadkach nieprzygotownnia kotła do 
rewi zji wewr.<:;trznej lub próby wodnej w t e rminie 
ostatecznie ustaionym po porozumieniu, ma być 
wzbronione dalsze ury\v:?nie kotla i w ra zie potrzeby 
kocioł opic:.częto van:/ . 

13. DoJ..:Clc!ne mi <: jsce mi~szkania właściciela 
lub używającego statku powinno by': podGiOe orga
nom dozoru kotłów . 

O dbiór koUów n owych i przeniesionych. 

Q 16. 1. Wszystkie kot ,l,/ nowe lub przeniesio
ne na inny statd~, na któ\'ych ustawienie wydano 
pozwolenie, zc.ni:·n ł)(~dą użyle co pracy, podlega.iq 
odbiorowi tec:hnicZf1::!t1lu przez: Oi"l1ana rIOZO!"t1 ko
tłów. Odbićr koth odbywa s:':: na' statku i polega: 

a) na sprc,wd zeniu wymiaró'.'! kotło, jego ustroju, 
uZb:·OjC.fi!C1 . rodzZlju rnaterjnłu użytego do bu
dowy kcl!a, wOSJóie zgodno~ci ustawienia 
i zbudow,mia Kotła oraz urządzeń do niego 
należących z obowiąwjącemi przepisami, za
twierdLOnerni rysunKami, opisomi, planami 
i z:ctslueieniami wyrn ier~ione rni w pozwole
nlu n(,l ustawienie. 

b) na wypróbowaniu kotła ciśnieniem wodnem, 
przyczem ma być sprawdzone położenie kresy 
linji wodnej i ogniowej na tabliczkach i wska
zówek poziomu wody przy wodowskazach, i 

c) na sprawdzen iu działania urządzeń zasil<lją
<;:ych, wodowskazów, manometrów, zaworów 
bezpieczeństwa i innych, wogóle całego urzą
dzen ia kotła, kiedy jest pod parą. 

2. Odbiór kotła rewident stwierdza wybiciem 
cechy na główkach nitów godła, N. urzędowego ko
tła i protokułem (wzór SF\), napisanym w dwóch 
egzemplarzach , w których ma być zaznaczone, że: 

a) kocioł, jego ustanowienie i urządzenie db ko
tła należące odpowiadają obowiązującym prze
pisom i są zgodne z zatwierdzonemi rysun
kami i pozwoleniem, 

b) ciśnienie próbne żądanej wysokości wytrzy
mał dobrze, 

c) kocioł, urządzenia zasilające, wodowskazy, ma
nometry i zawory bezpieczeństwa zostały 
sprawdzone pod parą przy roboczem ciśnie
niu i że n21 zasadzie powyższego, kocioł mo
ie być używany przy danem roboczem ci
śnieniu. 

Protokuł ma być zakończony wymienieniem dnia 
odbioru kotła, opatrzony pieczątką i podpisem re
widenta. 

Jeden egzemplarz protokółu dołącza się do 
książki rewizji kotła, a drugi przechowuje się w ak-
tach kotla. , 

3. Odbiór techniczny kotła powinien być do
konany o ile możności przez jednego i tego same
go rewidenta. 

4. Zaświadczenie z odbioru technicznego i po
zwolenie na używanie !{Ctła, o ile to ostatnie nie 
zosŁało póżniej uchylone na zasadzie wyników re
wizji i prób, utrzymuje s woj'ł moc przeź przeciąg 
czasu, w którym się kocioł używa z zachowaniem 
jego ustroju, ustawienia i warunków, stwierdzonych 
przy odbiorze technicznym kotła. 

\V razie \'1ykonan ia zasadniczych zmian w ustroju 
kotła, nadaniu mu innych form jak poprzednia i wo
góle w wypadkach k iedy treść wydanego pozwolenla 
na ustawienie kotła będzie naruszona, należy uzy
sk~ć nowe pozwolenie. 

5. Kotły zbudowane zagranicą, podlegają od
biorowi technicznemu w myśl niniejszych przepisów. 

Kres u:lywania kotła. 

§ 17. Najdalej po upływ ie 30 lat od dnia roz
pocz~cia używania kotla po jego :z.budowaniu, kocioł 
j~ko taki r.ie mole być używany i wtedy rew:dent 
zdejmuje z niego godlo .i Zabiera je wraz z ksiąźl<ą 
rewizji kotła po uprzedniem wpisz:ni u do niej o nie
zdatności kotła do dalszego uźytku . \V ten sposób 
postępuje się z kotbmi. które nie mogą być uż)/wa
ne z Innych powodów. 

Obsługa kotłów. 

§ 18. Do samodzielnej obsługi kotłów mogą 
być dopuszczeni mężczyźni w wieku niemniej niż 
21 lat, trzeżwi i pewni, którzy wyl<;ażą unliejętność 
obsługi kotła odpowieciniem doświadczenietn i egw-
minem. .' 
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Książka rewizji kotła. 

§ 19. 1. Każdy kocioł powinien mieć urzędo
wą książkę -ł<:otłową (wzór SB) wydaną przez organ 
dozoru neld kotłami. która jest dowodem prawa uży
wania kotla. W ksiC1żce tej powinny być wszyte pod 
pieczęcią pozwolenie na ustawienie kotła. protokół 
odbioru technicznego. opis i rysunki kotła oraz jego 
pomieszczenie, dowody wypróbowania użytych do 
budowy kotła materjałów, a także zapisywane wyniki 
rewizji i prób wodnych. oraz zarządzenia rewidentów. 
Grzbiet książki powinien być tak obszerny, żeby po
zwalał na swobodne wszycie i pomieszczenie wy
mienionych dowodów. 

2. Książka powinna mieć wymiary 21 X 33 cm., 
ma być przechowywGlną na statku i przedstawianą 
na żądanie rewidentów i władz nadzorczych. 

3. Odpisy zapisów w książce kot/owej rr:ają 
być przechowywane w aktach poszczególnych odzia
łów organów dozoru kotłów wraz z drugiemi egzem
plarzami rysunków, opisu i protokółu z odbioru kotla. 

Wybuch kotła~ 
§ 20. W razie wybuchu kotła używający go 

lub jego zastępca winien niezwłocznie zawiadomić 
o tem właściwe organa dozoru kotłów, które ustalą 
protokólarnie przyczyny wybuchu. Do czasu ustale
nia stanu rzeczy na miejscu i spisania protokółu, 
uszkodzone części nie mogą być naprawiane lub 
usuwane i powinny pozostać nienaruszone z wyjąt
kiem wypadku, kiedy ich usunięcie jest konieczne 
dla ratunku ludzi, przeszkodzenia dalszym skutkom 
wybuchu lub ratunku statku przed zatonięciem. 

V. PRZEWODY. 

§ 21. 1. Rury dla przewodów parowych po
winny być wykonane z żelaza zlewnego lub sŁali. 
Przewody zasilające tudzież rurki o małym prześwi
cie dla uzbrojenia, mogą być wykonane z miedzi. 
Rury powinny być bez szwu. Zawory i kształtki z że 
laza lanego mogą być stosowane do przewodów dla 
pary nasyconej o ciśnieniu nie wyższem, niż 12 Rtm. 
o ile są wykonane z wyborowego materjału i mają 
formę kulistą. 

2. Połączenia poszczególnych rur przewodów 
powinny być wykonane w sposób odpowiadający 
wymaganiom tegoczesnej techniki. Połączenia rur dla 
pary kołnierzami umocowanemi wyłącznie sposobem 
lutowania nie mogą być stosowane. 

3. Przewody mają być ułożone w miejscach 
dost~pnych. Swobodne . wydłużanie ' się przewodu pod 
wpływem temperatury powinno być zabezpieczone 
za pomocą kompensatorów, o ile sama linja układu 
przewodu nie zapewnia mu sw~bodnego wydłużenia 
i ułatwione przez odpowiednie podparcie przewodu. 

4. Przewody mają być w najniższych miejscach 
opatrzone w odwodnienia. 

5. Przy próbach wodnych kotłów, przewody 
dla pary między kotłem i maszyną próbuje się ciś
nieniem wraz z nim. Jednocześnie z rewizjami ze
wnętrznemi kotłów podlegają rewizjom przewody 
parowe i wyniki rewizji wpisuje się do ksi ąg rewizji 
kotła. 

VI. POZWOLENIR NA USTf\\VIF\NIE KOTŁÓW. 

§ 22. 1. Pozwolenia na ustawianie kotłów 
wydają na zasadzie podania: a) dla kotłów na stat
kach przeznaczonych do pływania na ' wodach we
wnętrznych: władze przemysłowe II instancji, b) dla 
kotłów na statkach morskich i portowych - odnośne 
urzędy marynarki handlowej. 

2. Podnnie powinno zawierać: a) imię, n<'uwi
sko i miejsce zamieSZKa nia \Vła ~;cicjela statku, b) na
zwę, imię lub N2 statku, na którym ma być kocioł 
ustawiony, c) p rzeznaczenie statku, d) naZWE; portu 
ojczystego dla st<ltków morskich i portowych, nazwę 
r,:eki, jeziora, kanału i przystani ojczystej dla stat
lców innych. 

Jedno podanie wystarc7.<l dla wszystkich jedna
kowych kotłów ustawianych jednocześnie na tym 
samym statku. • 

3. Do podania dołąC7.Yć należy dla każdego 
kotła: a) opis kotła, b) rysunek kotła, c) rysunek tej 
części statku, na którym kocioł ma być ustawiony 
i d) z<'lświadczenie z wypróbowania materjałów uży
tych do budowy kotła. 

O ile podanie dotyczy ustawienia nowego ko
tła, wymie nione załączniki należy złożyć w trzech, 
dla kotłów morskich i portc)\vych w dwóch egzem
plarzach każdy, przy przeniesieniu zaś kalla . na in ny 
statek-rysu nek nowego pomieszczenia kotla 'N trzech, 
ewentualnie dwóch egzemplarzach i książkę rewizji 
kotła. 

4. Opis kotła powinien wskazywać: a) nazwę 
firmy, która zbudowaia kocioł, b) numer fabryczny 
kotla, c) rok zbudowania kotła , d) rodzaj materjałów 
użytych do budowy kotła, e) dopuszGalne robocze 
ciśnienie pary, f) rodzaj . ilość i wydajność urządz.eń 
zasilających, g) rodzaj i ilość. urządzeI'i spustowych. 
h) jlość i rozmieszczenie manometrów, k) rodzaj, 
ilość i rozm ieszczenic urządzeń wodowskazowych, 
I) ilość zaworów bezpieczeństwa i wymiary ic.h prze
świtów, m) wysokości Iinji wodnej odniesionej do 
pewnego stałego pu nktu kotła" n) wielkość powie rz
chni ogrzewalnej, p) wielkość powierzchni rusztu i jej 
stosunek do powierzchni ogrzewalnej lub z braku 
rusztu wskazany inny sposób opaląnia kotła i rodzaj 
pal iwa, r) inne szczegóły jakie wskaże potrleba. 
Opis ma być opatrzony datą i podpisany przez wy
twórcę kotła. 

5. Rysunek kotła ma zawierać: a) nnzwę fir
my, która zbudowała kocioł i numer fabryczny ko
tła, b) wszystkie szczegóły potrzebne dla sprawdze
nia wytrzymałoś ci kotła, jego szwów. pO\'1ie,-zchni 
ogrzewalnej, Iinji wodnej i og n iO'-.\'cj , wogó!e danych, 
które w połączeniu z opisem pozwalałaby na spraw
dzenie zgodności rysunkowej kotła z r:iniejszemi 
przepisami, c) mieć oznaczoną Iinję wodm:1. 

Rysunek powinien być wykonany w wymiarce nie 
mniejszej, niż jeden do dwudziestu, opatrzony datą 
i podpisany przez wytwórcę Kotła . wymiarka ma być 
na rysunku wskCizana. Jeden rysunek, o ile nie jest 
wykonany na płótnie, povlinien być naklejony na 
płótno i mieć przewidzianą zakładkę szerokości trzech 
i długośc i trzydziestu tiZ.'.; (· ;l centymetrów do wszycia 
do książ l~i rewizji kotła . 

6. Rysunek pomieszczenia kot/a ma obejmować 
tt: część statku w przekroju podłużnym i pOprleCl~ 
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nym, w której kocioł ma być ustawiony, i sąsiadują
ce z kotłem pomieszczenia, a także wskazywać spo
sób usadowienia kotła. Rysunek powinien być wy
konany w wymiarce nie mniejszej, niż jeden do stu, 
na rysunku 'Wskazanej i podpisany przez właściciela 
statku. Na rysunku ma być ponadto oznaczona 
nazwa statku i numer fabryczny kotła. 

7. Opisy, rysunki i dokumenty dołączone do 
podania powinny mieć wymiary dwadzieścia jeden 
na trzydzieści trzy centymetry lub w taki format 
złożone. 

8. Władza wymieniona w p. 1, po stwierdze
niu że kocioł, jego ustawienie . i urządzenia odpo
wiadają rysunkowo i opisowo wymaganiom niniej
szych przepisów, wydaje pozwolenie na ustawienie 
kotła, zawiadamia (, tern zainteresowanego (wzór SE) 
i przesyła pozwolenie (wzór SC) wraz z dwoma 
egzemplarzami zatwierdzonych rysunków, opisów 
i planów tudzież świadectw z wypróbowania mater
jałów, odnośnym organom dozoru kotłów dla doko
nania technicznego odbioru kotła. W pozwoleniu 
mogą być zastrzeżone wymagania mniejszego znacze
nia . W razie nieuwzględnienia podania zwraca si~ 
go zainteresowanemu (wzór SF) z zaznaczelliem po
wodu odmowy pozwolenia. Gdyby powody odmowy 
nastręczały wątpliwości, wtedy przysługuje zaintere
sowanemu prawo odwolania się w ciągu dni czter
nastu do Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

Podania powinny być załatwiane w ciągu czasu 
nie diuższym ponad dwadzieścia dni od dnia złoże-
nia podania. ...... 

9. Stowarzyszeniom dozoru kotłów przysługuje 
prawo przedwstępnego sprawdzenia rysunków opisów, 
dokumentów, wogóle podania, o ile ono należy do 
człon ka Stowarzyszenia. W tym "vypadku Stowarzy
szenie po opatrzeniu podania swoim wnioskiem, prze
syła go bezpośrednio władzy w p. 1 wymienionej. 

10. Odbiór techniczny kot/a następuje w naj
krótszym okresie czasu po zawiadomieniu organów 
dozoru kotłów przez właściciela statku, że kocioł jest 
',lotowy do odbioru. O wykonaniu odbioru organy 
,Jazoru zawiadamiają (wzór SD) władze w p. 1 wy
,Tlienione. 

11. Wydanie właścicielowi statku książki rewizji 
kotła jest dowodem zezwolenia na używanie kotła. 

12. Na ustawianie kotłów nieznanego pocho
dzenia pozwolenie nie może być wydane. 

VII. ZMIANA WŁAŚCICIELA KOTŁA. 

§ 23. O przejściu kotła w władanie innego 
właściciela, poprzedni właściciel jak i nowonabywca 
obowiazani są zawiadomić władze w § 22 wskazane 
i orga~y dozoru kotłów, przyczem nowonabywca ma 
wskazać dokładnie miejsce swego mieszkania i przy
stań lub port ojczysty statku. 

VIII. POSTANOWIENIf\ PRZEJŚCIOWE. 

§ 24. 1. Kotły· wszystkie zbudowcne lub któ
rych budowę rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 
1924 r. mogą być używan3 nadal na. zasadZIe wy
danego pozwolenia podług u~rzedn io obow!ązującyc~ 
rozporządzei1. ł\otły wymiel1lon~ podl egają, odnos· 
'nie do wykony ... vania bezpośr:::::lniego dozoru nad 

-----------------------------------------
niemi, § 14 niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem 
stosowania do nich wys@kości ciśnienia wodnego 
przy próbach, która powinna być utrzym ana w gra
nicach wymągań i rozporządzeń dawniejszych. W ra
zie wykonania zasadniczej zmiany w pierwotnym 
ustroju kotła przez przebudowę lub przeniesienia 
kotła na inny statek - rozporządzenie niniejsze obo
wiązuje w całości. 

2. Kotły ustawione na statkach przeznaczonych 
do pływania na wodach wewnętrznych, powinny być 
w ciągu roku po ogłoszeniu niniejszych przepisów, 
opatrzone w a) rurki ochronne przy zaworach bez
pieczeństwa w myśl wymagań § 6, b) w manometry 
z podziałką wyrażoną w kilogramach na centymetr 
kwadratowy i kran z kołnierzem do zakładania kon
trolującego- manometra IN myśl § 7, c) wskazówki 
linji wodnej sięgające do wodowskazów w myśl § 8. 
Obsługujący kotły powinni odpowiadać wymaga
niom § 18. 

3. Właściciele lub zastępcy właścicieli statków 
przeznaczonych do pływania na wodach wewnętrz
nych, powinni w czasie nie dłuższym, niż po dzień 
l lipca 1924 r. złożyć odnośnym organom dozoru 
kotłów posi"dane dokumenty kotłowe dla wymiany 
ich na książkę rewizji kotła w myśl § 19. Gdyby 
wymaganych dowodów nie było i otrzymanie ich od 
wytwórcy kotła niemożliwe, organy dozoru kotłów 
zrobią opis i szkic kotła z zasadniczemi wymiarami 
wziętemi z natury i okręślą ciśnienie robocze pary, 
o ile ono nie jest na godle wskazane, podług obli
czenia, przyjmując za granicę najwyższej wytrzyma
łości materjału 30 kg. na mm2, w zależności od 
stanu kotła. 

4. Do czasu wydania odnośnych rozporządzeń 
o wytriymałości materjałów przeznaczonych do b u
dowania kotłów w granicach Państwa wybór gatunku 
tych materjałów moźe być pozostawiony wytwórcy 
kotła . i jego odpowiedzialności, wyniki jednak wy
próbowania materjałów powinny być przez niego 
d ostarczone. Dla obliczania poszczególnych części 
i połączeń kotła mogą być stosowane przepisy przy
jęte przez zjazd I'v\iędzynarodowego Zwiątku Stowa
rzyszeń dozoru kotłów, z wyjątkiem kotłów morskich, 
dla których wyliczenia powinny odpowiadać wyma
gonbrn jednego z odnośnych przepisów uznanych 
mięcJzynarodO'liVo. 

Wytrzymałość materjałów dla kotłów budowa
nych zagra nicą oraz obliczenie poszczegól nych części 
kotła powinny odpowiadać technicznym wymaganiom 
dla tych materjałów i obliczeń jakie obowiązują 
\'1 par1stwic, gdzi e buduje się kocioł. Dowody wy
pró bowan ia materjałów powinny być poświadczone 
przez organy upoważnione do wykonywania prób 
i wylwnawcę kotła a ponadto przez konsulat polski. 

IX. WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZF\DZENIA. 

, § 25_ Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem '1 stycznia 1924 r. i jednocześnie tracą moc 
w stosunku do nowobudowanych kotłów wszystkie 
odnośne rozporządzenia dotychczas stosowane w gra
nicach Rzeczypospolitej. 

Minister Przenly::łu Handlu: Szyd!owskl 
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Załącznik do rozp. Min. Przem. i Handlu 
z dn. 29.X. 1923, Dz. U. R. P. N2119, poz. 958. 

Wymiar 21 X33 cm. I Wzór Sf\. 

p R O T O K Ó Ł 

o odbierze technicznym 
K O T Ł f\ Ng urzędowy 

morskiej 
ustawionego na statku żeglugi we\vm;trznej 

portowym 

Kocioł zbudowany w fabryce 

w __ roku za N2 fabrycznym na ciśnienie ·robocze ___ -------- f\tm. został przez 
niżej podpisanego w myśl rozp. z dn. __________ 1923 r. (Dz. U. R. P. N2-__ poz. __ ) 
sprawdzony co do ustroju, wymia rów, uzbrojenia i ustawienia oraz wypróbowany c iśnieniem wodn~m na 
____ _____ f\tm. podług kontrolnego manometra. 

Kocioł był uprzednio używany ______________ ;--____________ _ 

Opis kotła i jego zasadnicze wymiary ________________________ _ 

-----------------------------_.--,'.---
Powierzchnia ogrzewal na kotła po stronie wody wynosI ----------
Powierzchnia przegrzewacza pary m2 

Powierzchnia rusztu __________ m2 stosunek e:~.-
p. r. 

Kocioł jest zbudowany _ ______________ ~ ___________________ __ 

Materjał kotła został wypróbowany przez 

Linja wodna w kotle, oznaczona kresą na tabliczce l eży ____ mm. ponad Iinją ogniową na 
wysokości n1m.' od __________________________________ __ 

Strzałki przy wodowskazie leżą na wysokości-_______ mm. od środka dolnego krana wo· 
dowskazowego z przodu kotła .i ________ mm. z tyłu kotła. 

Kocioł ma: 
a) _______ urządzenia zasilające, mianowicie _______ --...._,--------o wydajności 

_ _ _______ Iitr. (godz. i o wydajności litr.) godz. działające 
niezależnie od siebie. 

b) _______ zawory zasilające o przeswlcle _______ mm. zamykane ciśnieniem z kotła. 
c) szkła wodowskazowe i krany probiercze z których 

-------są umieszczone z przodu a z tyłu kotła. 
d) _ ___ zawory bezpieczer'lstwa każdy o przeSWICle mm. obciążone sprę-

żynami, któr~ przed dalsze m dociągn ięciem są zabezpieczone w s posób _____________ _ 

e) _______ manometry z oznaczoną czerwoną kreską wysokością roboczego ciśnienia 
przy _______ f\tm. umieszczone .-'----------------------______ _ 

f) ____ _ urządzenia do opróżniania kotła z wody um ieszczone _____ -'-_____ _ 
,-

God ło fabryczne jest umieszczone-________________________ _ 

Dopełnienia ____________________________________________ ~ ___ __ 

---------------------------------------- -. ._------ - --------------
Wobec tego, że ustrój kot/a , jego uzbrojenie i ustawienie są zgod ne z zatwierdzonemi w pozwo-

leniu z dn. w N2 rysunkami, opisem i warunkami i że wykazane powyżej 

.. 
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ciśnienie wodne kocioł wytrzymał dobrze jak również, że odbiór kotła pod parą wykazał pewność działania 
calego urządzenia, pozwala się na jego używanie przy robocze m ciśnieniu fUm. na dowód 
czego wybito na nitach godła cechE; i książkę rewizji kotła wydaną. 

- ____________ on. ________ 192_f. 

Pieczęć i podpis. 

Protokół wszyć do książki rewizji kotła. 

Wymiar 21 X33 cm. 
(Strona 1). 

Na mocy § 19 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
l dnia 1923 r. (D. U. R. P. N2. __ pOZ. __ ) 

KSIĘGf\ REWIZJI KOTŁf\ 

N2---- urzędowy 

ustawionego na statku 
morskiej 

żeglugi wewn~trznej 
portowym 

Robocze ciśnienie _________________ f\tm. 

Powierzchnia ogrzewalna m2 

nazwa statku 

Wzór SB. 

'u N~ fabryczny --___________________________________ . ___ _ 
.- Rok zbudowa'nia _______________________ w fabryce __ ...... ________ _ 
i:: -------------------------------
o Opis kotła j, jego zasadnicze wymiary_-=-________________ ~ ___________ _ .. 
~--------------------~----------------------------------u _______________________________________________ ___ 

• 
~-----------------------------------------------

m--------------·---------------·-------------------------------
,GT Przyjęty pod dozór __________________________________ _ 

V) 

~ 

--------____________________ ~ _______________ dnia ___________ 19 __ r. 

Książka powinna być przechowywana na statku i przedstawiona na żądanie władz nadzorczych. 

(Strona 2). 

Port ojczysty statku ~orskiego __ ~ _____ ~ __ ~ _______________ ~ _______________________ _ 
portowego __________________________________________________________ _ 

Przystań ojczysta statku 
żeglugi wewnętrznej 

\ 

Nazwa wód wewn~trznycb 
na jakich statek pływa 

miejscowość gmina ______________________________________________________ ___ 

powiat 
rzeka ________________________________________________________ _ 

jezioro 
kanał ________________________________________________________ _ 

Przeznaczenie statku _______________ . ___ . _______________________________ _ 

Nazwisko i siedziba przedsiębiorstwa lub właściciela statku 

Przeznaczenie kotła 

Dopełnienia 
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W księgę wszyto pod pieczęcią następujące dokumenty kotła: -------------

Pieczęć podpis 

_~~-......-,----___ dnia _________ ~ __ 19 r. 

(Strona J). 

Wyniki rewizji prób kotła. 

(Strona 4). 

-
Dzień wykonania Termin następnej 

Rewizji Wyniki rewi zji i p rób oraz zlecenia • 
I 

Próby próby rewizji 
zew. wewn. 

,',''O '" .. " 

• 

:: 

Wymiar 21 X33 cm. Wzór SC. 

Urząd Wojewódzki w ________ _ 

N2 ___ _ 

N a d z ó r k o t łó w. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
------ -_____________ ____ pozwala się ______ __________ _ 

ustawić kocioł, zbudowany w fab ryce _ 
za Ni"! febr. \II 19 ____ f. na ciśnienie_ 

, 
,. fUm. z pow. ogrzew. ______ m2 

na statku przeznaczonym do ______________ ___________ _ 
pływającym na _ _ _____ _ _______ __ . mającym przystań ojczystą _______ _ 
w_ 
Zgodnie z dołączonemi do ninIejszego rysunkami ' kotła , m iejsca ustawienia i opisami, z zastrzeżeniem że 
prz,d użyciem kotła do p racy będzie on IN myśl rozporządzenia l dnia 
1923 roku sprcl\vdzony i wypróbowany i że 

_ ___________ dnia __ _____ 19 _ _ r. 

/ 

Wojewodał 
Załączniki. 

. . 
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Wymiar 21 X33 cm. Wzór SD_ 

Bezpośredni dozór kotłów_ 
N2 w 

Zawiadamia Wydział Przemysłowy Urzędu Wojewódzkiego w _____ _ 
źe zgod nie z wymaganiem rozporządzenia z dn. 1923 r. pozwolił używać, 
kocioł N2 fao r._. _____ ustawiony na zasadzie pozwolenia Urzędu Wojewódzkiego za N2 ___ "-__ 
z dnia _ ___ _ . ___________ 19 ___ r. na statku ___________ . _ ______ __ 
z warunkiem, że 

kotłowi przyznano N!! ______ urzędowy księgę ' rewizji właścicielowi wydano. 
Właścicie l kotła został członkiem Stowarzyszenia __ 

_ __ ~_d~ __ ....... _--..~·_ .... , .... ~_~ __ • _____ • 

Pieczęć i podpis 

• _____ dn _________ 19 __ r_ 

Wymiar 21 X33 cm. Wzór SE. 

Urząd Wojewódzki w _______ _ 

N2 ___ _ 

N a d z ó r k o t łów. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia ______________ _ 
------- .-------___________ zawiadamia _________________ --'-
że w myśl podania z dnia _______________ __________ pozwolenie na 
ustawienie kotła N!! fabl'yczny _____________ na statku ______________ _ 

zostało wydane w dniu ________________ ~·_za N2--_____________________ __ 
i przesłane organom dozoru kotłów ________________________ ~ __________ _ 
w .-_____________________________ z poleceniem dokonania odbioru 
technicznego kotła. 

---·----. _____ dnia _____________ 19 __ r. 

Wojewoda: 

==: 

Wymiar 21 X 33 cm. Wzór Sf. 

Urząd 'Wojewódzki w ____________ _ 

N2 ___ _ 

N a d z ó r k o tł ó w: 

Na mocy rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia ____ ~ _________ _ 

zawiadamia ---------- ---------------r-
że jlodanie z dnia _______________ 19 ___ ' r. 

o udzielenie pozwolenia na ustawienie kotła N!! fabryczny 
na statku ___ o_o _. __ 

nie zostało uwzględnione z powodu 

Dołączone do podania w ____________________ egzemplarzach dowody 
zwraca się jednocześnie. 

_________ ._~ __ dnia _________________ 19 __ _ 
1 

r. 

Wojewoda: 

. . 
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Wymiar 21 X 33 cm. Wzór SE. 

Urząd Marynarki Handlowej 
w _______________________ _ 

N!!-___ _ 

Nadzór kotłów 

Na mocy rozporządzenia JVlinistra Przemysłu i Handlu z dnia 
--_______ zawiadamia 

___ _ ____ ____ że w myśl podania z dnia ____ _ ________ 19 __ r. pozwala na 
ustawienie kotła, zbudowanego w fabryce ______________ . ______________ _ 
za NQ fabrycznym _ _ ________ na statku morskim 

portowym ----

odbioru 
Odbiór techniczny kotła będzie dokonany po zawiadomieniu Urzędu, 

przygotowany . 
że kocioł jest do tego 

. _____ dnia ____ _______ 19 __ r. 

Naczelnik Urzędu: 

Wymiar 21 X 33 cm. Wzór SF. 

Urząd Marynarki Handlowej 
w _______________ __ 

N!!-__ _ 

N ad z ó r k o t łów 

Na mocy· rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia-_________ _ _ 
zawiadamia ______________________ _ 

że podanie z dnia 19 ___ r. o udzielenie pozwolenia na ustawienie kotła N!! fa-
bryczny na statku ----------------
nie zostało uwzględnione z powodu ______________________________ _ 

Dołączone do podania w . ___ egzemplarzach dowody zwraca się jednocześnie. 

___________ _ _ dnia, _____________ 19 __ r. 

959. 

Rozporządzenie Ministra Zdrow~a 
Publicznego 

z dnia 15 listopada 1923 r. 

w przedmiocie taksy aptel~arskiej. 

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani
tarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 63, 
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn. 
18 grudnia 1906 r. (Dz. Ust. P. N2 5 z 1907 r.), 
art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór praw t. X\lI 
wyd. z 1905 r.) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy 
przemysłowej zarządza sj~ co nash::puje: 

/ 

Naczelnik Urzędu 

§ 1. Ceny oznaczone w załączniku do rozpo-
'! rządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 11 lutego 

1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. Ust. 
R. P. N2 23, poz. 141) na Gargarisma Prophylacticum, 
Guttae Inozemzowi, Linimentum saponato-campho
ratum, Linimentum saponato-camphoratum Iiquidum, 
Liquor Capsici compositus, Mixtura oleoso-balsamica , 
Mixtura s ulfurica acida oraz nalewki (Tincturae) i spi
rytusy lecznicze, zwiększa się o 640 marek na każ
dych 100 gramach, o 80 marek na każdych 10 gra
mach i o 10 marek na każdym gramie, ceny ozna
czone na spirytus czysty (Spiritus Vini) i alcohol bez
wod ny (F\lcoho! absolutus) zwię!<sza s ię O 800 marek 
na każdych 100 gramach, o 100 marek na każdych 
10 gramach i o 10 marek na kaidymgramie, ceny 


