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ВІД РЕДАКЦІЇ 
* / 

Друковані в цім збірнику матеріяли свідчать, що блискуче виконання зустрічного промфін-
ну пролетарів Дніпрельстану на 500 тис. кубометрів муровання утворило всі засновки до того, 

Шіб закінчити гідроелектровню, греблю й шлюзу на 1 травня 1932 рокуу тобто на час, до якого 
пролетарі Дніпрельстану зобов'язалися перед сесією ВУЦВК'у закінчити Дніпрельстан-

Сприятливі перспективи ̂ закінчення гідраелектроцентралі на Дніпрі тепер вже на ввесь обсяг 
озлять питання про те, щоб забезпечити становище, коли перший струм, який дасть Дніп-
нська гідроцентраля, відразу знайшов би собі найпродуктивніше й найефективніше використання. 
% Не можемо сказати, що тут усе гаразд. Будування Дніпрянського комбінату, до складу якою 
[йдуть металюрґійні {електросталь, алюміній, феростопи) заводи та коксовий завод, основні с по
дачі дніпрянської енерґії, ще належними темпами: не розгорнуто. Загаяння в проектуванні, ці-

ряд нерозв'язаних питань з практики будівництва призвели до того, що Дніпрозаводбуд, який 
дує заводи-велетні на Дніпрі, не використав як слід минулого будівного сезону 1930 року. Тому 
Щнг завдання нині — зробити наголос на будуванні комбінату. Треба поставити вимогу про 

цщвидшення темпів .будування, щоб в основнім спорудити комбінат на момент пуску гідро-
ктровні. ^ . Ф 

Усе сказане поясняє увагу, яку віддаємо Дніпрянському комбінатові у цім збірнику. Торік у 
'ірнику „Дніпрельстан", що вийшов у видавництві „Шляхи Індустріялізації", даний був звіт про 
орудження, переважно, гідроелектровні, комбінатові, що коло його питання тільки заходжувалися 

:дповідні організації, місця дали тоді порівняно менше. Тепер комбінат і його заводи на по-
ядку деннім. Комбінат має стати за об єкт спеціяльної уваги разом з гідроелектровнею, греблею 
а шлюзою. * , 

Тож редакція даного збірнику дбала за те, щоб можливо ширше висвітлити питання, зв*я-
^лі" з розвитком промислового комбінату на Дніпрі. Характеристика окремих виробництв, для нас 

єною мірою нових, а тому й вельми інтересних для висвітлення в пресі, характеристика найваж-
ивіших будівних елементів, зв'язаних зі спорудженням Дніпрянського комбінату, — ось завдання, 
о їх життя поставило перед складачами збірника. 

Звертаючись до статтей про Дніпрянський комбінат, треба сказати, що автори взагалі 
равилися з поставленими перед ними завданнями. Певною частиною статті не могли уникнути 

еминучого для сучасного етапу розвитку робіт на Дніпрозаводбуді моменту; деякі питання по
ставлено й висвітлено дискусійно. Тут немає потреби перелічувати ці питання: вони стосуються 
до окремих, часто не принципіяльних, моментів, що неминуче виникають і виникатимуть далі, в 

іру більшого заглиблення в практику будівництва. Сьогодні, коли вже практично треба на ввесь 
яг розвивати фронт будівних робіт для Дніпрокомбінату, недозволенно було б ставити 

дискусійні питання загального порядку. Це свідчило б про якусь недоопрацьованість попередніх 
матеріялів. Та стан роботи на Дніпрозаводбуді й не дає ґрунту для такої дискусії, 
'іс-нв' її маємо на оці, коли говоримо про дискусійне ставлення окремих питань, порушених 
у Статтях даного збірника. Ми говоримо про деякі дискусійні питання та питання прак-

ичного характеру, що виникають у процесі поглиблення й опрацювання деталів будівництва, де-
толів розв'язаних уже завдань. 

Тим то редакція не відкидала питань дискусійного характеру в допіру зазначенім розумінні, 
і даний збірник, як документ, що відбиває певний етап у розвитку будівництва, зафіксує ряд 

хлком конкретних на данім етапі питань, розувязання яких може далі вдосконалити будівництво. 
Що більше розгортатиметься будівництво на Дніпрі, то більша буде ґама питань, які треба 

всебічно висвітлювати в пресі, то більща буде потреба висвітлити багатий будівний досвід, на-
маджений на такім велетенськім будівництві, як Дніпрельстан. ^Згодом ми матимемо, певно, 

еціяльну літературу, цілком присвячену вивченню досвіду робіт на такій велетенській споруді 
бітового маштабу, як Дніпрянська гребля та Дніпрянський комбінат. Але наші активні будів-
ики соціалізму — широкі робітничі маси, бідняцько-середняцьке селянство, широкі кола господар

ів та радянських спеціялістів—уже тепер повинні мати можливо повне висвітлення Дніпрян
ського будівництва та етапів його розвитку. Так само мусять мати це висвітлення пролетарі 
капіталістичних країн, що з інтересом і співчуттям стежать за виконанням ґрандіозного пляну 
нашого соціялістичною будівництва. Проте, з висвітленням дніпрельстанівських робіт у нас далеко 
ще гаразд. Минулого року в збірнику, виданім під цією же назвою „Дніпрельстан"> зазначалося на 
рогалини у висвітленні для широких мас, для широких кіл читачів робіт на Дніпрельстані. Про

галина ця ще досі не заповнена. Якщо даному збірникові, що висвітлює становище робіт на Дні-
ьстані на 1 грудня 1930 року, пощастить певною мірою заповнити ще незаповнене в цій галузі 

їсце, то можна буде вважати, що редакція збірника розв'язала поставлене перед собою завдання. 
Загальна редакція збірника належить П. С. Животинському. У складанні збірника взяли участь 

раці$ники Дніпрянського будівництва А. К. Земмер, А. Т. Конюченко. 
Світлини виконала фото-лябораторія Дніпрельстану. 

Відповідальний редактор В. ЛЕГКИЙ 





Бойові завдання - в Ч У В А Р 

Дніпрянського будівництва 

Для розвитку народнього господарства Союзу в 
цілому і України зокрема конче треба своєчасно 
здійснити бойові завдання на будівництві Дніпрель
стану та Дніпрокомбінату. 

Перемога, що її цього року одержали будівники 
Дніпрельстану на середній протоці, утворила міцні 
підвалини для виконання директиви уряду — приско
рити будівництво Дніпрельстану. Дійсно, всі неспо
діванки, що могли загальмувати виконання робіт у 
визначений термін, виявлені й переборені. Будівництво, 
подолавши труднощі середньої протоки, може розгор
нути роботу ще впевнішими кроками і, вдосконаливши 
виробничі програми, визначити остаточні терміни за
кінчення робіт. Здійснивши бойові завдання зустріч
ного промфінпляну, забетонувавши 500 тис. мя, будів
ники Дніпрельстану взялися, як про це вже повідом
лялося, до опрацювання нового календарного пляну 
робіт з тим, щоб за цим пляном, мобілізувавши всі 
сили, забезпечити спробний пуск першої турбіни 
1 березня 1932 року. 

Пролетарський ентузіязм робітничих мас Дніпрель
стану, сполучений із бойовим ентузіязмом технічно-
адміністративного персоналу будівництва, виявив, під 
проводом партійних та професійних організацій, можли
вості форсувати розгортання робіт та подолати всі 
труднощі на цім шляху. 

Опрацьовуючи новий календарний плян, треба до 
уваги взяти всі не виявлені ще сповна сили, що дедалі 
більше розгортатимуться, прискорюючи бойові темпи 
роботи, уможливлюючи виконання її за найкоротший 
реченець. Постанову сесії ВУЦВК'у про зменшення 
часу будівництва Дніпрельстану на 6 місяців тепер 
можна вже не тільки виконати, а й переви
конати. Стан робіт на Дніпрельстані на сьогодні 
незаперечно це доводить. Робітники, технічно-адміні
стративний склад та всі громадські організації Дніпрель
стану, за допомогою всієї країни, боротимуться за те, 
щоб перший спробний струм дати 1 березня 1952 р. 
Так само рішуче треба боротися й за те, щоб перший 
продуктивний струм соціялістичне господарство одер
жало 1 травня 1932 року. 

Чи не буде зайва дніпрова енергія, коли її проле
тарі Дніпрельстану, наслідком більшовицької боротьби 
за темпи на будівництві, дадуть 1 травня 1932 року? 

Такого не повинно статися і не може статися. 
До того часу мусимо забезпечити споживання цієї 

енерґії (хоча 6 і недосить стале), своєчасно спорудивши 
електролінію, що сполучить Дніпрянську електровню 
з Донбасом та Дніпропетровським. Брак енерґії в цих 
районах, що вже на сьогодні гальмує тут розвиток 
провідних галузей промисловости, мало чим полег
шиться до травня 1932 р. Правда, на той час мають 
закінчити й Зуївську електровню в Донбасі, і еле
ктровню -на металюрґійнім заводі ім. Дзержинського в 
Кам'янськім. Та розвиток виробництва промисловости 
Донбасу і реконструйовуваних велетнів металюрґії 
випереджатиме підвищене витворення тут електро
енергії. Цього розвитку настійно вимагає країна, що 
ввесь час відчуває та й відчуватиме аж до кінця п'яти
річчя недостачу палива й металю. Не повинно бути 
побоювань за те, що, коли прискореними темпами 
закінчити Дніпрянську електровню, то на час закін
чення її не будуть готові споживачі. Закінчуючи 
бойовими темпами електровню, ми му
симо ще більшими темпами будувати 
там же, навколо Дніпрельстану, підпри
ємства, що можуть стати й стануть спо
живачами електроенерг і ї . 

За пляном, уже 1932 року енергію Дніпрельстану 
мають споживати, крім Донбасу та Дніпропетровщини, 
і підприємства Дніпрокомбінату. На майданчику „А" 
поблизу електровні почали будувати Дніпрокомбінат. 

Найголовніші підприємства комбінату — Дніпросталь, 
завод феростопів та алюмінійний завод. 

Алюмінійний завод нібито забезпечений наявними про
ектами, і можна сподіватися, що жодних перешкод для 
своєчасного закінчення його не буде. 

Гірша справа з Дніпросталлю. Тяганина в опрацю
ванні проектів та готуванні остаточних робочих ри
сунків призвела до того, що будівний сезон 1930 р. 
для Дніпросталі майже цілком ' утрачено. Тепер 
треба за всяку ціну надолужувати про
гаяний час, треба ліквідувати всі шкід
ницькі (ніяк інакше не можна їх назвати) усклад
нення та тяганину в Д і п р о м е з і , що зірвали 
розгортання робіт. Країна поставила бойове завдання 
одержати останнього року п'ятиріччя 17 млн. тонн ча
вуну. 3 цих 17 млн. тонн майже 1 млн. тонн мусить 
дати Дніпросталь, і то не лише чавуну, а й металю 
підвищеної якости, що на нього голодує нині країна. 
Ми широко розгортаємо машинобудівництво, авто-та 
тракторобудівництво, але розвиткові цих'галузей дуже 
перешкоджає брак якісного металю. Тепер ми чимало 
якісного металю довозимо з-за кордону. Але мусимо 
за найменший час утворити внутрішні підвалини для 
найширпіого розгортання машинобудівництва. Ось чому 
будівництво Дніпросталі набуває вирішальної ваги. 
І вся країна повинна зацікавитися тим, як іде тут ро
бота, якими темпами ця робота розгортається та коли 
закінчать будувати це надзвичайно важливе підпри-
ємство-велетень. 

Те, що будівний сезон 1930 року втрачено, завдає 
великих труднощів для закінчення цього металюрґій-
ного велетня в призначений термін — до 1 травня 
1932 року. Все ж мусимо на цей термін забезпечити 
бодай часткову готовість заводу з тим, щоб увесь 
велетень закінчити не пізніше, як 1 жовтня 1932 року. 
Уже до жовтня 1933 року завод мусить дати мільйон 
тонн чавуну та переробити той чавун на високоякісну 
сталь, що її бракує народньому господарству Радян
ського Союзу. 

1 травня і 1 жовтня 1932 року — ці дати повинен 
затямити кожен робітник, кожен колгоспник, кожна 
організація Радянської України. За здійснення 
програм, розрахованих на ці терміни, му
симо боротися по-більшовицьком у, усу
ваючи всі перешкоди зі шляху цієї бо
ротьби, рішуче відкидаючи все, що без
посередньо чи посередньо гальмує або 
може гальмувати своєчасне здійснення 
п р от рам. З такою ж упертістю мусимо боротися, 
щоб завод феростопів почав працювати 1 травня 
1932 року. 

Вирішальний момент на сьогодні та, мубуть, і на 
цілий рік, — забезпечити будівництво робочою силою 
і технічно • адміністративними кадрами. Фінансових 
асиґновань, що їх попередньо визначила ВРНГ Союзу, 
цілком досить, щоб розгорнути роботу. Матеріяльні • 
фонди теж приділено всі—нам лишається обов*я-
зок забезпечити будівництво р о б о ч о ю 
силою. Управа Дніпрельстану, що їй доручено буду
вати Дніпрокомбінат, вилучила частину будівних ме
ханізмів обслуговувати майданчик „А". Ми не можемо 
сподіватися довезти багато будівного устаткований 
з-за кордону. Тож мусимо подбати про те, щоб під
вищити коефіцієнт використання наявних механізмів 
та дати деяке устаткований з внутрішніх ресурси. : ' 

Коли Дніпрозаводбуд буде укомплектований робо
чою силою та . адміністративно - технічними кадрам* 
коли будівництво перейме досвід Дніпрельстану,^-
більшовицькі темпи будівництва будуть забезпечені. 
Дехто, доводячи особливу складність завдань на 
Дніпрозаводбуді, пробує порівнювати обсяг робіт на 
майданчику „А", капіталовкладення на роботи тут із 
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капіталовкладеннями на будівництво самого Дніпрель-
стану. Вартість Дніпрокомбінату, як рівняти її а вар
тістю електровні, досить велика, але слід пам'ятати, 
що до цієї вартости входить сила складного устатко
ваний, яке виготовлятимуть Не тільки на підприємствах 
Союзу, а й за кордоном. • 

Та треба вважити на те, що чисте будівництво, на 
майданчику „А" буде багато простіше, ніж будівництво 
греблі на Дніпрі, де фронт 'роботи залежав від при
родних умов ріки. 

Загальний обсяг робіт на Дніпрокоибінаті не страш
ний. Терміни, визначені для закінчення Дніпрокомбі
нату, не вигадані, а реальні, здійсненні, якщо 
справді с е р й о з н о організувати роботу , 
якщо дійсно п о - б о й о в о м у забезпечувати 
будівництво всім йому потрібним. Ось над 
цим тепер і доведеться працювати, взявши під суворий 
контроль кожен крок — і то не на самім лише май
данчику .А", а й у тих галузях промисловости, що 
мають .обслуговувати Дніпрозаводбуд. Та не тільки 
треба контролювати промисловість; треба їй допомогти 
так само, як конче треба допомагати й організаціям, 
що мають забезпечити робочою силою будівництво та 
виготувати всі потрібні проекти й рисунки. Цілко
вите плянове пов'язання всіх елементів, 
що т і єю чи тією мірою забезпечують ви
конання у визначений термін програм 
будівництва, мусимо забезпечити за всяку 
ціну. Ось чому робітничо-селянська суспільність, під 
проводом комуністичної партії, повинна розгорнути 
новий наступ на всіх ланках нашої організаційної та 

господарсько? роботи, щоб, переборовши всі труднощі, 
здійснити бойові завдання соціялістичного будівництва. 

Одночасно з цими основними завданнями перед нами 
стоїть іще завдання—підготувати транспорт на Дніпрі 
до того часу, коли закінчать електровню, і підготувати 
не саму фльоту, а Й вантажні механізми. Готування 
треба провадити на всім великім дніпровім шляху, що 
по закінченні електровні й шлюз пройде на тисячі кі
лометрів по нашій країні. У зв'язку з готуванням 
транспорту на Дніпрі до закриття шлюз, треба зосе
редити посилену, увагу на конкретних завданнях, по
кладених на ті чи ті організації, зокрема на київські орга
нізації, від роботи яких передусім залежить озброєння 
дніпрової фльоти новими одиницями. 

Варта уваги також і робота для пїдготови зрошу
вання в районі Дніпрельстану, що її провадять наші 
Державні сільсько-господарські організації. 

Кожний крок на шляху здійснення великої програми 
раціональногб й найефективнішого використання першої 
електроенергії Дніпрельстану мусить систематично пе
ревіряти радянська суспільність, щоб забезпечити 
бойов і темпи на цій дільниці розгорну
того соціял істичного будівництва. 

Тільки за допомогою всієї суспільносте, тільки під 
твердим проводом комуністичної партії, в боротьбі за 
генеральну лінію партії, в подоланні правих і право-
„лівацьких" ухилів, крок по крокові здійснимо ми 
програму будівництва навколо Дніпрельстану, дамо 
країні нові здобутки, що посилять боротьбу за соція-
лізм, боротьбу за зміцнення' соцїялістичних позицій 
у цілім світі. 





Дніпрельстан — 
велетенський комбінат 

К. СУХ01АЯ 

Дніпрельстан — велетенський промисловий комбінат. 
Це — річ усім відома. Та хоча широкі маси робітників 
і бідняцько-середняцького Селянства знають, що Дні
прельстан—не тільки спорудження потужної гідроелек-
троцентралі, а й будівництво заводів велетнів (чета-
люргійних та хемічних), проте і до останнього часу 
увагу мас приковувало до себе насамперед спору
дження Дніпрянської греблі й електровні. 

І гіе цілком натурально, бо намічені свого часу для 
першої черги роботи на спорудженні гідроелектровні, 
розрахованої на величезну потужність у 560 тис. квт., 
або 810 тис. мех. кон., мусіли зосередити на собі ви
няткову увагу трудящих Радянського Союзу. Винят
кову увагу мусіла безперечно викликати складна й 
велетенська робота коло приборкання такої потужної 
ріки, як Дніпро, робота, зв'язана з уживанням у ве
ликих маштабах передової техніки, робота, якої гран
діозність можна ілюструвати хоча б тим, що за пляном 
мають вибрати 756 тис. м* скелі та змурувати 
1,1 мли. м? бетону. 

Виняткову увагу до греблі, шлюзи й гідроелек
тровні виявляли не тільки широкі маси Радянського 
Союзу, а й робітники та технічний персонал Дні
прельстану. За пляном дніпрянські будівники в першу 
чергу мали спорудити гідроелектровню, тому основну 
увагу вони фіксували саме на цих спорудах. Така 
увага, такий інтерес до гідроцентралі та греблі дні
прянських будівників не могли не передаватися широ
ким масам. І наслідком цього маємо досягнуті на 
Дніпрєльстані поточного будівного сезону світові ре
корди мурування бетону, що з них СРСР має цілко
вите право пишатися. 

Ці числа досягнень соціалістичної праці записані 
вже в пам'яті робітників та селян і то не тільки Ра
дянського Союзу, а й цілого світу. Пригноблені всього 
світу з пильною увагою, співчуттям і надією стежать 
за успіхами та досягненнями соціялістичної техніки й 
соціялістичної організації праці в СРСР. Тут, на Дні
прєльстані, що втілює в собі соціялістичну індустрію, 
соціялістичне змагання дало чудові зразки високої 
продукційности праці. Цю високу продукційність, ці 
високі темпи в роботі, виняткові наслідки праці дні-
прельстанівців мусила визнати американська консуль
тація на Дніпрєльстані, що бачила високі темпи і 
успішні результати в ПАСШ. Американці підкреслили, 
що досягнення й темпи робіт на Дніпрєльстані над
звичайно великі. 

Виконавши та перевиконавши програму управи бу
дівництва, блискуче виконавши і вельми напружений 
зустрічний плян на 500 тис. м\ пролетарі Дніпрян
ського будівництва наочно довели, що в нас уже є 
дільниці, де ми не тільки наздоганяємо, а й реально 
випереджаємо капіталістичний світ, і то не лише в 
царині економіки, а й техніки. 

Потужна соціялістична праця вже подолала бурхли
вий Дніпро, уже великою мірою закула його в бетон 
та залізо Успіхи—- перед нами. 

Та ми не повинні ані трохи послаблювати дальшого 
наступу на фронті Дніпрянського будівництва, ані 
трохи не можемо допустити, щоб зменшилася актив
ність мас, які намагаються побороти всі перешкоди 
й спорудити .Дніпрельстан за зменшений проти 
перв існого реченець. Перед дніпрянськими 
будівниками стоять іще величезні нерозв'язані зав
дання, на них чекають іще великі та складні роботи 
і на спорудженні греблі, і на спорудженні гідроелек
тровні, де будуть уставлені найбільші в світі турбіни. 
Перед дніпрянськими будівниками стоять іще роботи, 
що вимагатимуть найпильнішої уваги та активноСти і 
самих робітників Дніпрельстану і широких робітничо* 
селянських мас цілого Союзу. 

Безперечно, і надалі увага широких робітничих і 
ентузіязм та вся сила творчости їх не будуть 
слаблені на фронті Дніпрельстану. Зобов'язання, 
їх узяли на себе трудящі будівництва, — закінч! 
будівництво на б місяців раніш від первісно визнач 
ного терміну, — вони безперечно виконають. 

Проте, не можна й на мить забувати, що Двіпря 
ське будівництво не обмежується спорудженням тільі 
греблі, шлюзи та гідроелектровні. Тут ми розгорнуті 
фронтом мусимо будувати промисловий комбінат-вві 
тень, і цей фронт роботи вже тепер треба дуже 
ширити. Якщо цього року на Дніпрєльстані щ 
цювало 25.0С0 чол., то 1931 року для енергійну 
розвитку роботи на Дніпрозаводбуді тут мають зосій 
редити 50.000 тис. чол. — цілу величезну промислоа 
армію. Уже з величини цієї армії можна бачити 
штаб завдань на Дніпрянськім будівництві, що чека 
на своє розв'язання. 

Треба пам'ятати, що зі спорудженням промислового! 
комбінату ми дуже спізнилися через затримки з про-і 
ектуванням, недосить добру організацію підгото 
самих будівних робіт. На Дніпрозаводбуді маємо -ящЩ 
грозу, що можуть бути зірвані терміни закінчення буз| 
дування промислового комбінату. Тим часом краї 
жде не тільки додаткової кількости електроенергії, 
й високоякісного металю, — електросталі, алюміні 
феростопів тощо. Країна, будуючи з величезним ус 
хом соціялізм під проводом комуністичної партії, н 
обмежується спорудженням самого Дніпрельстану. 
багатьох пунктах на терені 7с частини земної кулі 
СРСР — будують ряд інших „дніпрєльстані в". У 
тепер закінчені в нас такі індустріяльні велетні, 
Сталінґрадський тракторний завод. Ростовський 
с.-г. машинобудівництаа. Цей рік дасть нам іще ціл 
ряд промислових велетнів. Серед них Харківєьк 
тракторний завод має посісти почесне місце. Харк' 
ський тракторний завод понесе електроенергію 
прянської гідроелектровні в сільське господарс 
1932 року для самого Харківського тракторного яа*| 
воду потрібно буде 75 тис. тонн високоякісного м 
талю, при чому значну частку цієї кількости мус;' 
дати Дніпросталь. Щоб уявити, яке велике згад 
число, досить сказати. Що воно вчетверо більше 
ваги нового мосту біля Дніпрельстану а, міст той 
світовий - велетень. 

„Металю, металю, стаді"—ось яка голосно лув 
нині вимога нашої соціялістичної індустрії, що дедя 
більше розгортається. І ось чому ми мусимо ПОДВОЇТ 
потроїти наш наступ на дніпрянських спорудах, о 
чому повинні ми широким фронтом розгорнути Де 
прянське будівництво, розуміючи під ним в 
тільки спорудження г ідроцентралі , а 
Дніпрокомбінат. 

Не послаблюючи ані трохи уваги до споруджай 
Дніпрянської електровні, разом із тим мусимо рОЗГ 
нути на Дніпрозаводбуді такий темп, щоб надолуж 
час, втрачений минулого операційного року, муси* 
розгорнути такий темп на будівництві комбінату, 
комбінат в основнім закінчити до пуск/ гідроелектро: 

Треба негайно форсувати й закінчити проектні 
боти. Треба, щоб проектні організації відкинули 
потрібні суперечки в питаннях другорядних, нерозв' 
зання яких тільки заваджае'розгортати фронт роб 
на Дніпрозаводбуді. Проектні наші організації повив 
нарешті, навчитися так працювати, щоб в основу 
дування заводів класти здорові ідеї сучасної пер 
вої техвіки, але одночасно не точити марних супе; 
чок, що затримують темп, будівних робіт. 

Велику увагу Дніпрозаводбуду мусять приділити 
дніпрянські будівники. На спорудженні греблі, гі, 
електровні, шлюзи, робітники та технічний персо-
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рельстану вдгромадили колосальний досвід, тех-' 
і організаційний. Треба, щоб цей досвід та знан-

дністрянські будівники зуміли на ввесь обсяг за-
увати на Дніпрозаводбуді. Усіма силами мусимо 
ати про те, щоб на спорудженні Дні-

янського .комбінату роягорнути .темпи, 
дали б змогу, хоч би там що, надо ду

ти пропущений час. Ударність завдань на 
озаводбуді, потребу енергійних темпів на цім 
ицтві підкреслив наказ ВРНГ СРСР про ударні 

вництві . Ця ударність вимагає зосередити спеці-
іьяу увагу на дніпрянськім будівництві, на будуван-

щіпдроелектровяі і завод'в-велетнів. І увага потрібна 
'тільки від самих будівників на Дніпрі, а й від усіх 
анізацій, господарських органів, що тим чи тим, 

чи тією мірою зв'язані обслуговуванням Дні-
«Льстану. Виняткову ударність треба виявити в по-

Іачанні матеріялів Дніпрельстанові. Заводи та об'-
иня, що постачають матеріяли Дніпрельстанові, 
ні зважити й усвідомити свої завдання та свої 

рвов'язання супроти будівництва. 
^Наступного 1931 року Дніпрозаводбудові оріентов-

треба буде: 

63,3 тис. тонн цементу 
9,6 „ „ цементової цегли 

'9,3 „ а динасової цегли 
94 тис. и3 бутового каменю 

85.7 тис. м3 пиляного дерева 
55.8 тне. тон метаЛевих конструкцій 

. 36 тис. сувоїв руберойду. 

З цих чисел бачимо ввесь величезний маштаб бу
вших робіт на Дніпрельстарі наступного періоду, а 
пі з тим виявляється з них на повний обсяг в и-
• к о в а вага, яку для забезпечення п л я-

ової роботи на Д н і п р о з а в о д б у д і мають 
ляновість та ударність.постачання йому 
ітері ялів. Постачальні органи повинні все це 
5ре затямити. 
Зупиняючись на питаннях,, зв'язаних із Дніпроза-

треба якнайрішучіше поставити завдання під
хвати кадри. Тут ходить не тільки про кадри для 

ного будівництва, а й для заводів, що споруджені 
'дуть наслідком цього будівництва. За невеликий 

ірно час ми матимемо на березі Дніпра величез-
завод високоякісної сталі, величезний завод алю-

та завод феростопів. Ці виробництва або відне-
тільки існують у нас (якісна сталь) або щойно 

:нають вщеплюватися (алюміній та феростопи). 
то потрібна особлива увага до підготови кадрів 

Для цих- нових у нас виробництв. І таку увагу коло ' 
даної справи треба зосередити негайно. 

Великі завдання стоять тут перед НКПраці. Він не 
тільки повинен дати Дніпрозаводбудові потрібну кіль
кість робочої сили, вів мусить всіх заходів ужити, 
щоб своєчасно забезпечити заводи Дніпрянського 
комбінату робочою, силою потрібних кваліфікацій. 

Зовсім виняткову увагу слід віддати також і готу
ванню висококваліфікованої технічної сили для заво
дів Дніпрянс кого комбінату, зокрема організованим 
на самім Дніпрельстані витшам будівному та енерге
тичному. Усіх зусиль мусимо докласти, щоб після сво
єчасного пуску велетнів Дніпрянського комбінату кра
їна одержала металь, якого потребує народне госпо
дарство в своїм бурхливім розвитку. 

З ініціятиви пролетарів Дніпрельстану, на сесії 
ВУЦВК'у торій ухвалено пришвидшити пуск Дніпрян
ської гідроелектроцентралі на 6 місяців проти спо
чатку наміченото терміну. І треба всіх заходів ужити, 
п ролетарі Дніп ре"льста ну повинні всі си
ли напружити, щоб с в о є зобов ' я зання ви
конати. 1 травня 1932 року Дніпрянська гідроелек-
тровня мусить увійти в експлуатацію. 

Дніпрянські будівники повинні також напружити всі 
сили, розвинути дійсно більшовицькі темпи, щоб пер
ший струм Дніпрянської гідроелектроцентралі дав 
країні змогу одержати високоякісний металь: велетні 
Дніпрянського комбінату треба закінчити в основнім 
одночасно з пуском гідроелектровні. 

Виявивши енерґійні темпи роботи на Дніпрозавод
буді, ми дамо ще один яскравий доказ, наочний приклад 
того, як робітнича кляса та бідняцько-середняцьке 
селянство, під проводом загартованої комуністичної 
партії, переборюючи*-труднощі, виконують п'ятирічку 
за чотири роки, вдрузки розбивають право-„лівацькі" 
теорії, буцім то для нас надсильні темпи нашого 
господарського розвитку., 

ч Енергійно розгорнутий темп роботи на Дніпрянськім 
комбінаті чимало допоможе зміцнити фундамент нашої 
країни, зміцнить та поширить нашу технічну матері-
яльну базу, і на ній вечувано розвинеться пролетар
ська соціяліетична культура. 

Енергійними темпами будуючи Дніпрозаводбуд, про
летарі Дніпрянського будівництва рушать далі наше 
народне господарство по шляху індустріялізації, по 
шляху соціалістичного будівництва, не вважаючи на 
цькування капіталістичних ворогів, двурушницьку по
літику право-„лівацьких" опортуністів та підступи 
аґентів наших клясових ворогів-шкідників. 

Немає сумніву, що дніпрельстанівці, як і дотепер, 
правильно зрозуміють свої клясові завдання і вико
нають свій обов'язок перед соціалістичною країною. 
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с а і т а ви а ліворуч — копань .середньої протоки під водою. 

я'{центральна) світдява—перші роагорвугі роботи у янснокуванін копані середньої протоки 



•Ітлина—вигляд на бетонування греблі наприкінці 1930 року. 
' внизу ліворуч і вгорі праворуч — скельні роботи в середню протоці. 



Будівництво Великого Запоріжжя В. БАЛИЦЬКИЙ 

•:1 

Найголовніша особливість будівництва нових міст— 
цілковита узгодженість його з характером та обсягом 
будівництва промислових підприємств. 

У пляні будування міста важливо не тільки мати на 
увазі вимоги до нього нового великого промислового 
виробництва; треба, щоб програма будівництва відпо
відала окремим моментам та термінам спорудження 
промислових підприємств. Тим паче це потрібне, що 
місто вже в процесі забудування мусить чималою мі
рою обслуговувати робітничі маси, які працюють на 
самім промисловім будівництві. 

Таку вимогу особливо слід поставити новому місту— 
Великому Запоріжжю. 

Будування гідроелектровні та промкомбінату прохо
дить розгорнутими й пришвидшеними темпами. Досить 
згадати, що вже тепер почали уставляти для гідро
електровні 3 турбіни, що роботи на шлюзах уже 
в розпалі, зведено кістяк алюмінійного заводу, почали 
закладати першу домну, щоб зрозуміти, як актуально 
стоїть питання і про терміни будівництва самого міста. 
Звідси завдання—будування міста не повинно відста
вати від будування гідроелектровні та промислового 
комбінату. 

Робота на будівництві нового міста почато ще торік, 
і вже тепер посилено забудовують житлобудівлями 
один із майбутніх районів міста, що близько підходить 
до промкомбінату (селище № 6); тут розміщено понад 
-10 тис. робітничої людности, споруджена поліклініка, 
школа, є тимчасовий водопровід, очисні споруди тощо. 
Та це все —тільки початок закладання нового міста. 
Основне міське забудування треба здійснити за на
ступні два роки, починаючи з 1931 року. 

Така пляновість міського будівництва на ці ближчі' 
роки забезпечена не тільки складеним ескізним про
ектом майбутнього міста, а й опрацьованими схемою 
та плянами всього міського забудування. 

Цей -ескізний проект так малює тип майбутнього 
міста. 

Людність міста намічено розмістити за принципом 
трудового тяжіння, з максимально допускним набли
женням до промислових підприємств. До території 
майбутнього Великого Запоріжжя цілком входить при 
цім і старе Запоріжжя, яке мають перепланувати та 
реконструювати. Щоб забезпечити найзручніше обслу
говування людности та запобігти транспортояИм труд
нощам, місто* розбивають на ряд окремих районів і 
кожний із них забезпечують усіма видами комуналь
ного та культурного обслуговування; у загальний 
центр міста входять тільки загальноміські, наукові 
тощо установи. 

Схема передбачає широку мережу зелених насаджень 
середміських, а також захисну зелену зону навколо 
промкомбінату, щоб захистити місто від шкідливих 
газів. 

Крім того, передбачена спеціяльна зелена зона по 
східній межі міста, щоб захистити його від сильних 
східніх вітрів. , 

Окремо Слід зупинитися на питанні про тип житла 
для нового міста. Ухвалений для житлового будів
ництва Великого Запоріжжя тип житла можна схарак
теризувати, як перехідний; для кожної родини збері
гаються індивідуальні осередки. 

Житла будують, як побільшені житлові комплекси 
(від 500 до 1.500 чол.) з- розвитком усуспільненого 
сектору. % 

До складу житлового комплексу входять ясла, 
дитячі сади, їдальні; пральні, бібліотеки, спортивні 
заклади тощо, при чім проекти комплексів допускають 
повільний розвиток усуспільненого сектору в міру 
того, як зростатимуть культурні потреби та матеріальні 
можливості. 

'-і 

Не доводиться говорити, що загальне розміщення/; 
основних міських районів та міських громадських бу
дівель і спооуд схема узгоджує з будованими великими 
промисловими підприємствами. Тим то й основні 
райони, особливо першочергового забудування; є, по-1 
перше,.район північний, що тяжить до промкомбінату 
та Дніпрельстану, а подруге, район південний —старе 
Запоріжжя. 

Такі основними рисами контури майбутнього Вели-' 
кого; Запоріжжя. 

Проте, коли наявний проектний і плянувальний маг 
теріял досить визначає характер та обсяг будівництва 
майбутнього міста, то здійснення самого будівництва 
ще не набрало належної оперативної виточнености, 
потрібних темпів, що відповідали б темпам самого 
промислового будівництва. ^ 

Тим часом наступні два роки (1931-32 рр.) мусятьй 
бути роками основного забудування міста, щоб на ^ 
момент пуску гідроелектровні та заводів дати вели- ]л 
чезним масам робітників упорядковане житло і добре 
організоване комунальне обслуговування. 

Опрацьований загальний плян передбачав, що май
бутнє місто на 300 тис. людности до 1940 р. коштува
тиме 485 млн. крб. І 

Наведений розмір будівництва є програма-максимум, 
програма, доконечно потрібна для організації май
бутнього соціялістичного міста з високо розвиненою^ 
ійдустріяльною культурою. 

Завдання двох ближчих років у будівництві міста 
саме такі: запровадити пильну черговість у будуванні, .У скласти реальну програму, що дала б змогу, більш 
ощадно витрачаючи кошти, забезпечити всі першо
чергові потреби робітничих кадрів промкомбінату. V; 

Не треба забувати, що на момент пуску заводів,, до ' 
1933 року, робітники промкомбінату з родинами, робіт
ники та службовці транспорту і людність, що обслузі 
говуе місто, становитимуть близько 100 тис. чол. Оцю 
людність, тісно зв'язану з Дніпрянським будівництвом,*! 
і треба насамперед розселити. Дотеперішнє капітальне/ 
житлове будівництво при Дніпрельстанні може забеа-' 
печити житлом тільки десяту частину отого приросту 
людности, 

Слід, отже, вже тепер передбачити в плянах так 
маштаб будівництва, що забезпечив би людність житло 
упродовж ближчих Двох років 

Проектуючи та здійснюючи капітальне житлове буч 
дівництво, треба мати на увазі всі боки побутового 
обслуговування, при розрахунковій норми 9 лі- на 1 чол. 
Але, щоб швидше розв'язати житлову криву, що % 
породжує хуткий приплив робочої сили, треба вико
ристати житлові помешкання баракового типу, і в ні 
тимчасово розмістити людність, яка обслуговує нове 
місто, при чім кваліфікованим кадрам робітників 
промкомбінату передати капітально збудоване й устати 
коване житло. Коли так поставити питання про житлові 
будівництво промкомбінату, то основні кадри робіт
ників будуть забезпечені всіма житловими вигодами,., 
потрібними, щоб задовольняти культурні їх потреби 
та підносити виробничу ефективність праці. 

Не слід забувати, що житлобудівництво е основний? 
елемент усього міського будівництва. Отже, намічені 
на 1931 та 1932 рр. асиґнОвання, загальною сумою? 
75 млн. крб., будуть недостатні. Треба на 1932 ріа.̂  
переглянути ці асигнований та збільшити їх ні] 
ЗО — 35 мли. крб. і 

Від зазначеного обсягу житлового будівництва чщ 
мало залежатиме і плян роботи коло впорядкування» 
та комунального будівництва за ці роки. Брукування! 
забудованих Дільниць та насадження зеленої зони, 
спорудження в районі забудованих пішоходів—• ось-; 
основні заходи до зовнішнього впорядкування. 





Трохи окремо слід поставити алталях аро йелякі 
хомунальні споруди (водопроводи, каналізацію та 
трамваї), а також про організаціюввроднього хар
чування. • • : 

Увесь -район житлового забудувавши, а він буде 
немалий, треба своєчасно забезпечити водою; разом 
із тим питну воду треба подати до місця будування 
заводі». Тож, уже 1931 року мають спорудити всі 
основні забірні та очисні споруди, пронести мережу до 
житлових будівель, збудувати основні водоводи, щоб 
прилучити їх до загальної водопровідної мережі і ста
рого міста. 

З роботами коло водопровідного будівництва треба 
поспішатися ще й тому, що місце забору води та 
основних споруд через рік затоплять. Запізнення з цим 
будівництвом межуватиме зі злочинною непередбачли
вістю. Така своєчасність обов'язкова і для спорудження 
каналізації, що в основнім обслуговуватиме заводи 
промкомбінату. Плян спорудження каналізації слід роз
рахувати так, щоб на момент пуску заводів була 
цілковита можливість відвести всю стокову промислову 
воду. Треба цього ж таки року збудувати очисні спо
руди та почати будувати головний колектор, при чім 
щ* роботи слід провадити так, щоб у міру спорудження 
його поволі прилучити до каналізаційної мережі нові 
райони житлового забудованих. 

Керуючись тими ж таки завданнями — налагодити 
широке культурно-побутове обслуговування робітників 
промкомбінату, — треба провадити будівництво і для 
соціально - культурного сектору, ставлячи на першу 
чергу будівництво шкіл, лікарні, поліклініки тощо. 
Безперечно, Запоріжжя, як великий індустріяльний 
центр, буде й великим культурним центром, а мережою 
витшів, лябораторій тощо* 

За такого розгорнутого темпу будування промком
бінату й міста на ввесь обсяг стає питання про орга? 
нізацію народнього харчування та про будівництво 
торговельної мережі. 

На будуванні фабрики-кухні, мережі їдалень, розпо
дільників, складів, хлібного заводу тощо треба зосе
редити увагу нашої кооперації й торговельних орга
нізацій.'Тут сила не тільки в будуванні, а й у добрій 
організації всієї справи, бо від неї залежить побутовий 
бік життя в місті, успіхи промислового будівництва та 
виробництва підприємств. Коло будування харчового 
комбінату і торговельної мережі розподільників треба 
заходитися тепер же і здійснити його 1931 р. в до
статніх розмірах, хоча б навіть довелося зменшити 
таке будівництво в інших місцях. 

Оце основна програма забудування нової частини 
міста на вільнім місці в районі Дніпрельстану та пром
комбінату. 

Аналогічні вимоги щодо характеру й типу будів
ництва ми повинні поставити і до реконструкції ста
рого міста, яке для промкомбінату править покищо за 
адміністративний та культурний центр. Крім того, 
коли реконструювати й використати Старе місто, 
можна буде, особливо на перший час, уникнути зай
вих витрат при будуванні нового міста та легше 

. розв'язати цілий ряд завдань в обслуговуванні про

летарських нас, ав язаних а.усім промисловим оудтв* 
ництвом, Значіння старого міста залежить ще 
від того, що в його районі широко розвивається' 
теперішня промисловість (цех комбайнів) та утворю
ється нова (завод ковкого чавуну, парОтяго-ремоитії *" 
і інш.). -

До 1933 року приріст робітничої людностм (Дорого: 
міста становитиме, близько 40 тис. чол. Не 
уявити, як за цих умов мусить, 'оновитися: міське 
Подарство та поширитися житлове будівництво, коли 
вже й тепер старе місто цілком не витримує напливу 
людности і не відповідає вимогам до нього. Найголов
ніший захід до реконструкції старого міста є спору
дження міського трамваю, що органічно зв'яже в одне 
ціле Дніпрельстан, промкомбінат, район нового житло
вого забудування та старе місто і допоможе вижити; 
житлову кризу через правильне розселення робітничих' 
мас. Уже тепер є постанова українського уряду спо-. 
судити 1931 року трамвайний шлях від старого міста 
(вокзал) до Дніпрельстану (гребля) з тим, щоб у серпні 
1931 року відкрити рух. 

Другим заходом до реконструкції старого міста буде 
розгорнуте житлове будівництво та роботи коло впо
рядкування міста, а також підготування водопровідної 
мережі й каналізації для прилучення до нового водо
проводу та каналізації. 

Нарешті, рішуче треба поставити питання про шля
хове будівництво, бо в час пуску Заводів думати прої 
це буде вже пізно. Не гаючись, треба заходитися бу
дувати вантажонапружені шляхи від старого міста до? 
промкомбінату, до Дніпрельстану та до залізничного 
мосту. Питання про міські шляхи й під'їзні шляхи -
питання актуальне вже тепер, бо при розгорнутім бу-;. 
дівництві і заводів і міста потрібні добрі шляхи для 
перевозу будівних матеріалів. Шляхове будівництво 
у Великім Запоріжжі далеко переходить межі звичайних 
міських шляхових споруджень і виростає на серйоз., 
самостійну шляхову проблему, близько зв'язану з аа~» 
гальним пляном шляхового будівництва. Треба Голови 
шляхуправі вже 1931 року зосередити свою увагу на̂  
шляховім будівництві та під'їзних шляхів до міста' 
й заводів. Зосередивши на цій дільниці шляхового" 
будівництва увагу та кошти міста, промисловосте 
й НКШ, можна буде хутко розв'язати справу відпо
відно до вимог промисловости і вигід міста. 

Ось основні завдання й шляхи будівництва [міста. 
Велике Запоріжжя, починаючи вже з 1931 року. 

Щоб виконати головне завдання — забезпечити 
статвій темп розгортання міста в основних йогр 
ментах на момент пуску промкомбінату,— тр<дааГ 
могтися того, щоб міське будівництво за ввесь 
ликий реченець, що лишається, було в сфері особли 
уваги і забезпечене було безперебійним фінансуванв 
в обсязі, наміченім у пляні, а також відповідною ор 
нізаціею будівництва—постачанням йому кадрів та бу 
дівних матеріялів. 

Виконати це завдання залежить і від самої проми
словости, ї від міської ради, і від усієї робітн: 
суспільности Запоріжжя, яке має стати в шерег ні 
більших індустріальних центрів СРСР. 

1* 



ктувальвикв, 
допомогу Дніпрозаводбудові! 

Я, ІКИГААЙО 

бетонувавши 500 тис. м* бетону і виконавши цим 
річний промфінплян, народжений у самій гущі мас 
рянських будівників, будівництво Дніпрянської 
електровні дійшло величезних успіхів, що нині 
вирішають становище: гідроелектовню безперечно 

тять до 1 травня 1932 року, на 6 місяців раніш 
первісно наміченого терміну. С 
рші два аґреґати електровні пустять 15 березня 

2 року, третій аґреґаТ—-1 травня 1932 р. Тим що 
ті дві турбіни випробуватимуть в березні та квітні 

електровня а 1 травня перейде на регулярну 
уатацію, мавши 3 аґреґати, що попервах розви-

имуть потужність по 35 тис. квт. Дальші аґреґати 
Ьсіх їх на електровні буде 9) вступатимуть -у ро

по одному через кожні 2—2,5 місяця і до грудня 
р. в експлуатації буде б аґреґатів. На серпень 
року цілком підіймуть напір води для греблі, при 

на цей час аґреґати даватимуть повну свою ви-
, тобто,62 тис. квт. кожний. Отже, на кінець 

року закінчена буде й функціонуватиме перша 
а дніпрянських аґреґатів (лишаться не введеними 

ту 3 аґреґати). З Дніпрянської гідроелектровні 
Той час матимемо силове джерело на 372 тис. квт. 
ріентуючись на ці терміни, як наслідок успіхів 
лого періоду роботи, Дніпрянське будівництво на-
; закінчити все бетонування греблі до листопада 

£ року, для чого лишилося змурувати 250 тис..ліг1 

.ту. Усі роботи на греблі, гідроелектровні та шлюзи 
ть 1931 року; впродовж цього року/ лічивши 

начене мурування греблі, змурують 400 тис. м3 

Дніпрельстан має великі досягнення і в транс- . 
Й галузі: закінчили будувати раніш від намі-
терміну новий величезний міст через Старий 

овий Дніпро, споруджений замість затоплюваного 
0 мосту Кічкас-Запоріжжя. Міст збудовано а кре-
•0І сталі, в наслідок чого заощаджено на вазі 
р 30%. Нині лишається спорудити нову ааліз-
" ,о має зв'язати новий міст з Шлюзовою та Кан

вою,—її мають закінчити до 1 травня 1932 р. 
іюзу закінчать до середини 1932 року, портові 
уди горішнього б'єфу шлюзи — в травні 1932 р. 
кт гавані, складаний на Дніпрєльстані, уже го-

е, маємо на спорудженні греблі, гідроелектровні 
зи такі темпи, робота зайшла так далеко, що 

а вже говорити про цілком певні намічення щодо 
окремих аґреґатів електровні в' роботу, 
ягнення Дніпрянського будівництва величезні, 

чім вони не обмежуються тільки тим, що поста-
ні світові рекорди бетонування, невідомі навіть 
риці. Маємо чималі досягнення і в мостобудівництві 

ім. Петровського в Дніпропетровськім винайшов 
Ідами спосіб виробляти хромо-нікелеву сталь і 
ргся випустити її для будування мосту в кіль-
, досі невідомій Радянському Союзові. Стальміст, 

мвиконував роботи на спорудженні мосту над Старим 
ІІіром, теж дійшов величезних успіхів, виконавши 

ання раніш від наміченого терміну. Перед Дніпрель-
іще великі й серйозні роботи в галузі гідро-

іих споруд- Бетонування потребуватиме ще ве-
ї уваги, енерґії, настійности та сил; так само й 
удження транспортовнх пристроїв, як от шлюза, 
овите підготування їх до роботи на момент під-
1 напору води. Отже, на спорудженні гідроелек-
лишається чимала й відповідальна робота. Та 

тепер, немає сумніву, що робота буде виконана 
часно, якщо увага робітничої маси й інженерно* 
'чногр персоналу до завдань будівництва і далі 
така активна, а трудовий ентуаіязм буде, як і 
, дужий. Але слід подбати про те, щоб забезпе-
найпродуктивніше використання від самого в х е 

початку Дніпрянської гідроелектровні, коли її пустять 
у роботу. 

ь Відома річ, що частково електроенергію Дніпрян
ської електровні мають споживати дніпропетровські 
заводи та підприємства Донбасу; тому прокладання 
лінії пересилання від електростанції до цих пунктів 
слід відповідно форсувати. Але не треба і на мить 
забувати, що основним споживачем енерґії Дніпрян
ської гідроелектровні буде намічений до спорудження 
біля Дніпрянської гідроцентралі комбінат у складі 
металюргійного заводу для готування сталі, алю* 
мінійного заводу, заводу феростопів та коксового за
воду. Якраз цей комбінат залежно від' обсягу вироб
ництва, енерґоемности й характеру продукції, найбільше 
споживатиме електроенергії від гідроелектровні. Тому 
всю увагу слід нені фіксувати иа . тім,' щоб якнай
швидше спорудити й пустити в роботу відповідні під
приємства. 

Досі ми мали помітне запізнювання в роботах на 
Дніпрокомбінаті. Треба енергійними заходами забез
печити належне розгортання роботи нового будівного 
сезону. Про відповідальність цього завдання свідчить 
хоча б той факт, що самого тільки цементу на Дніпро
заводбуді за один рік піде в роботу 63,3 тис. тонн, 
дерева (круглого та пиляного) 132 тис. лі* тощо. Який 
треба розгорнути фронт роботи, показує те, що до 
кінця спорудження заводів Дніпрянського комбінату 
треба укласти залізничних колій, лічивши й тимчасові, 
близько 240 км. Нового будівного рбку Дніпрозавод
будові потрібно буде 35 тис. робітників проти 7.470 ро
бітників тепер. Вартість всього будівництва оцінюється 
в 450 мли. крб. 
. Мащтаб і розмах робіт на Дніпрозаводбуді зовсім 
виняткові і надзвичайно напружені, — адже всі роботи 
треба виконати не більше, як за 2 роки. Проте, ви
конати |х можна. Це доводить досвід дніпрельстанівців 
на спорудженні гідроелектровні та греблі. Треба тільки 
як слід сконцентрувати сили, треба, щоб усі госпо
дарські організації, що обслуговують Дніпрозаводбуд, 
і самі будівники Днінрозаводбуду лицем повернулися 
до будування комбінату. 

Дуже серйозно перешкоджає розгортанню будів
ництва комбінату мляве готування проектів та робочих 
рисунків будівель. Для більшостй об'єктів будівництва 
Дніпрозаводбуду маємо лише ескізні проекти і тільки 
подекуди схематичні рисунки. І в першім і в другім 
випадку, щоб перейти до робочих рисунків, треба зро
бити силу виточнень, остаточно ув'язати та узгодити, 
щоб не допуститися помилок і в самім будуванні і 
далі при організації технологічних процесів. Об'єктів, 
що їх треба виточнити на підставі вивчення місцевих 
територіяльних умов, багато. На Дніпрозаводбуді таких 
об'єктів кілька десятків. Виточнення це тим скадніше, 
що більшість об'єктів є ланки зовсім нових для нас, 
уперше сапроваджуваних у СРСР, виробництв. Навіть 
за кордоном ще нема в "галузі цих об'єктів довгорічної 
практики будування. Дуже характеристичний приклад— 
електрометалюрґійні, термічні вальцівні цехи високо-' 
якісної сталі, алюмійній завод та завод феростопів. 
До ускладнень, що виникають на ґрунті новини для 
нас організовуваних виробництв, слід додати завдання, 
які походять з потреби робити відповідно до наших 
умов деякі зміни в системах агрегатів тощо. 

Через те все проектування заводів Дніпрокомбінату 
є робота особливо відповідальна. 

Крім того і обсяг цих робіт чималий. За підрахун
ками Діпросталі (кол. Укрдіпромез) та Дніпросталі 
на виконання всіх проектувальних робіт для металюр-
ґійної частини комбінату 1931 року треба притягти 
6.250 чол.—-мапЛаб величезний, що вимагає винятково 
гнучкої роботи від проектних організацій, особливо, 
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коли мати на увазі надзвичайну недостачу технічного 
персоналу. 

І все ж не може бути перешкод до своєчасного за
кінчення Дніпрянського комбінату. Проектування му
симо організувати такого маштабу, і повинно воно 
піти такими темпами, щоб забезпечити, своєчасний 
пуск заводів. При цім треба ясно сказати, що через' 
величезний обсяг проектних робіт для Дніпрокомбі
нату здійснити їх неспроможна одна якась проектна 
організація. Жодна з наших організацій не мав такого 
великого кадру кваліфікованих спеціялістів різнома
нітних спеціяльностей, якого треба, щоб виконати всі 
проектні роботи для Дніпрокомбінату. Тут потрібне 
кооперування між окремими проектними організаціями 
під загальним керівництвом Дніпросталі. На думку 
Дніпросталі, до кооперування, зв'язаного з проекту-

виробництво для проектування. І, зрозуміла річ, що 
вимоги замовців на темпи проектних робіт проектні 
організації повинні на цілий їх обояг вважити й ви
конати. Одночасно тееба рішуче Не допускати такого 
становища, коли на оформлення завдання йдуть мі
сяці, а на проектування дають буквально дні. У си
стемі проектних робіт це взагалі річ недозволенна, 
а в роботах коло проектування Дніпрянського комбі
нату особливо недозволенна. Адже треба пам'ятати, 
що, коли в проектуванні Дніпрозаводкомбінату орга
нізоване буде кооперування, то прориви на одній діль
ниці проектування неминуче зірвуть проектування по 
всій лінії. 

Вважаючи на особливу вагу плянового проектування 
на цілім фронті Дніпрянського комбінату, треба перед 
проектними організаціями і перед організаціями, 

^ВІІІЇІЇІІІЯІЙ 

: 

•V 1 

1 І, 

Гідропульт на роботі. Щоб спроваджувати земляний покрив я поверхні скель правого берега Старого Дніпра, яа Дзісгрель-
стані влітку 1930 року вшивали апаратів—гідропультів: сильною струминою води під 20 атм. тиску вони змивали шар землі 

завгрубшки близько 6 м. Таким способом змито площу 200X50 м. 

ванням Дніпрянського комбінату, треба залучити Ле
нінградський Діпромез, Головпроект, Трубобуд, Азов-
сталь, Стальпроект, Енерґобуд, Водоканалбуд, Водо-
охорону (Одеса), ВЕО, Трансбуд і деякі інші. Крім 
того, в Кічкасі, На місці Дніпрозаводбуду для концен
трації проектних матеріалів, ув'язанняїх та виправи від
повідно до вимог місцевости, слід організувати філіял зі 
100 чол., який працюватиме під керівництвом Дніпросталі. 

Така організація, на нашу думку, здатна забезпе
чити належний темп проектування Треба тільки цю 
систему організувати правильно, так налагодити вза
ємний зв'язок окремих частин цього проектного лан
цюга, щоб забезпечити належну хуткість проектування 
і вкупі з тим запобігти загайним взаємним узгоджен
ням, ув'язуванням та іншим дефектам, що на них хибує 
наш проектний апарат. 

Опріч того, слід не спускати з уваги ще й ось чого: 
безперечно, проектування існує для виробництва, а не 

поставити вимогу працю-що д а ю т ь завдання, 
вати якнайчіткіше. 

Часу лишилося мало, а завдання надзвичайно великі, 
отже, треба всіх заходів ужити до того, щоб проектні 
організації мали Дніпрозаводкомбінат у центрі своєї 
уваги. Проектні організації повинні пам'ятати про 
ударне першочергове значіння Дніпрельстану і першо
чергову увагу віддати проектування споруд Дніпро
заводбуду. 

Нам здається, що в розверстанні окремих проектних, 
робіт для Дніпрянського комбінату не можна додер
жати принципу добровільности, коли проектна органі
зація могла б погодитися чи відмовитися проектувати. 
Проектування споруд Дніпрозаводкомбінату слід по
класти в обов'язок організаціям і ці організації звіль
нити від усякої роботи, яка перешкоджатиме їм 
ударним порядком виконати завдання для Дніпро-
заводу. 
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іввобіжно з проектуванням розгорнеться широке 
ування Дніпрянського промкомбінату. Будівництву 
едеться цього року, залучивши на роботу 35 тис. 
'ітників, не тільки виконувати програму 1931 року, 
І надолужувати пропущене 1929-30 р. Тож треба 
е особливо узгоджувати роботу проектних органі-
'5 Дніпрянського будівництва і відповідних робото-

ННаїцїв, як Дніпросталь, Алюмінбуд та інш. Тільки 
трдженістю та взаємною договореністю зможемо ми 
ишвидшити проектування, 

і; Дніпрозаводбуд потребує також підтримки й допо
вни господарських та громадських організацій в по
вчанні йому, матеріалів і робочої сили. Сотні тисяч 
нн цементу, заліза, дерева, каменю, потрібні веле-
•̂ ькому будівництву Дніпрозаводкомбінату, треба 
Чи йому своєчасно. Увагу, виявлену до постачання 
дівництву Дніпрянської греблі, треба перевести і на 
тачання Дніпрозаводбудові. 
Іусимо якнайвирізніше усвідомити, що і величез-
" маштабами, і якістю виконання, і складністю ро

ги спорудження Дніпрозаводкомбінату потребува-
. *е надзвичайної енерґії й сил, тим паче, що закін-

Ц&я Дніпрозаводкомбінат треба на момент пуску гідро-
Щ^стровбї. 
ІЙце якраз і вимагає, щоб організації, що проектують 

""рокрмбінат, організації, що "керують* його спору-
нням,»нарешті, організації, що практично будують 

":Ь (Дніпрозаводбуд), були поставлені в центрі уваги 
*~ї партійної й професійної суспільности. Увагу ши-> 
кдх робітничих мас, бідняцького й середняцького 
янства треба притягти до будівництва Дніпрян-

Шіого комбінату. 
ТІоло Дніпрянського комбінату та його потреб слід 
ередити також увагу робітників і інженерно • тех-
ого персоналу підприємств, яким передано й іще 
едадуть велике число замовлень на устатковання 
заводів Дніпрокомбінату. 

.Досі, підтримані активністю мас, керованих комуні-
чною партією на чолі з її ЦК, ми перемагали всі 
Заїкоди. Треба гадати, що й тепер, мобілізувавши 

мас до такого важливого. об'єкту нашої соція-
ічної індустріялізації, як Дніпрокомбінат, ми теж 

Мурування „оаюму" в греблю. Для ощадности разом із бетоном у гре
блю мурують величезні камені з металевими вушками, звані „озю-
мом". На світлині „озюм" обмивають перед( тим, як спустити в 

бетонне муровання. 

переможемо: наздоженемо темпи в проектуванні та 
будуванні Дніпрокомбінату, спорудимо його на «момент 
пуску гідроелектровні. 





В'і поземний ряд (від правої руки до лівої). Перші три світлини — спуск частин турбін у процесі монтажу електровні, 
перші дві світлини) — частин швидкісних коліс. < «• 
Нряов ємний ряд — ліворуч — бетонування виходів, всисних труб турбін, праворуч — вигляд спіральної камери турбіни. 



Дніпрельстан — 
частіша плину „ГОЕЛРО" 

Соуіялістичне господарство Радянського Союзу 
можна збудувати лише на базі сучасної новітньої тех
ніки. Не тільки електрифікація п.омисловости союз
ного господарства, а заглиблення електричної енергії 
в усі галузі господарського життя і в побут — ось 
найактуальніше завдання періоду відбудови, рекон
струкції та початку справжнього соціялістичного бу
дівництва. 

Енергія пари, нетрансформованої, "правила за по
тужне знаряддя в період капіталістичного розвитку. 
Гасло — вчитися й переймати від буржуазії все, що 
можна корисно і з вигодою пристосувати на службу 
пролетарській державі, а так само й гасло — наздо-

Льокомотивні вводи „Індустріяль" на роботі в середній протоці. 
У зв'язку в розгоотанням темпів мурування бетону, у середній 
протоці працювало багато зводів, і площа кожного окремого вводу 
дуже амеяшилася. Через тісноту зводовим машиністам довелосяфяяв-
ляти надзвичайну вмілість при роботі. Світлина наочно показуй 

цю тісноту. 

гнати та випередити за найменший час промисловий 
розвиток давніх капіталістичних країн — радянське 
господарське будівництво здійснює, використовуючи 
останні досягнення техніки, перестрибуючи через цілі 
етапи пройденого розвитку європейської та американ
ської індустрії. 

Нарешті, гасло й вимога перетворити нашу промис
лово відсталу країну з аґрарно-промислової .на про-
мислово-аґрарну, індустріяльно-аґрарну країну уже 
з перших днів після переможного завершення грома
дянської війни поставили на порядок денний потребу 
нової енергетики соціялістичного господарства. 

Геніяльне передбачення Володиміра Ільїча Леніна 
і тут виявилося яскраво: в добу величезної господар
ської руїни, наслідку воєн імперіялістичної та грома
дянської, в добу жорстокої економічної бльокади, коли 
всі зв'язки з закордонними ринками були втрачені і 

порвані, в роки голоду, холоду та пошестей —у цей 
період, що багатьом здавався безвихідним, організо
вано роботу коло складання першого пляну електри
фікації радянської країни, організовано державну ко
місію для складання цього пляну, відому широким 
масам трудящим під скороченою назвою „ГОЕЛРО"; 

Ця комісія передбачала й опрацьовувала лише де--
сятирічний плян електрифікації країни Рад. Десять 
років нині пройдено, і тепер ІГожна підрахувати пере
моги та поразки на фронті цієї велетенської перебу
дови, перевірити правильність пляну в цілому. 

Ми в цій статті хочемо докладніше зупинитися лише 
на однім об'єкті величезного пляну електрифікації, й& 
об'єкті, що посідає чільне місце в цім пляні, на об'
єкті, здійснення якого буде подією не тільки в історії 
техніки Радянсі-кого Союзу, а подією, що її відзна
чить історія світової техніки. 

Згадаймо, до речі, ті злісні, отруйні промови та 
статті, що супроводили появу й ухвалу до виконання 
пляну .ГОЕЛРО", і погляньмо, як же виконувано, цей 
плян на найбільшім об'єкті його — на будівництв?"! 
Дніпрянської гідроелектроцентралі. 

Шість років збігло від ухвали загального пляну 
„ГОЕЛРО" до початку будівних робіт, але ці шість 
років не пройшли марно і без діла. Ці шість років. 
вельми продуктивно використані не тільки на те, щоб' 
всебічно вивчити та дослідити всю проблему наддніп
рянської енергетики, а й на те, щоб скласти, переві
рити та консультувати досить повний і докладний 
проект усіх споруд — звісно, так скласти і так опра-
цюзати, щоб можна було б вичерпливо бачити зав
дання в цілому та досить наближено уявити ціновий 
вираз цих витрат, що потрібні будуть від уряду на 
здійснення всіх намічених робіт. * 

7 лютого 1927 року уряд ухвалив постанову про 
Дніпрянське будівництво та про організаційну струк
туру органу, що мав виконувати роботу. 

На цей період проект Дніпрельстану характеризу
вали такі основні дані. Всю потужність електровні-. 
визначено в 650 тис. мех. коней, одержуваних від 
13 машин. Електровня повинна міститися на правім 
березі, 3-камерна шлюза — на лівім, греблю мали 
здійснити за варіянтом одної греблі, розташованої 
нижче від Кічкаського мосту, в районі Великого й 
Малого островів. 

Крім цих споруд, мусіли збудувати два нові заліз
ничні мости в районі острова Хортиці, бо Кічкаський 
міст потрапляв у зону горішнього б'єфу і мав бути 
затоплений. 

Цього пляну в основнім при здійсненні його не змі
нено, і це треба особливо підкреслити, бо така ви
значеність, може, найбільше сприяла успіхам та дося 
гненням, що безперечно виявляються на Дніпрєльстані; 
ось уже 4 роки. 

Більш-менш суттєві зміни в проекті зроблено тільки; 
в частині устаткування самої електровні та в частині' 
електричного устатковання її. Зміни сталися такі: до 
виконання взято варіянт використання максимальної 
потужніти Дніпрянської устави; крім того, в зв'язку 
з технічним прогресом у царині гідро-турбобудів-
ництва, вирішено перейти на максимальні потужноС" 
окремих аґреґатів. Ці корективи основного проекту 
дали зненшення числа машин до 9, замість 13 та 
збільшення потужности кожної машини з 50 тис. мех. 
кой. до 90 тис. мех. кой. Отже, Дніпрянська еле-
ктровня в готовім вигляді матиме потужність_$1Дтяів 
мех. крн^або кругло 550 тис^Квт. -" 

Відзначивши, як найістотніший момент те, що був 
добре опрацьований ескізний проект, не можемо 
не згадати про інше, що теж чимало сприяло • 
пляновому й успішному виконанню річних програм ро-



Говоримо про доцільне й повне будівне уетат-
що ним будівництво забезпечило себе від 

початку робіт, про те, що найважливішою 
5лемою початкового періоду будівництва була про-

вна допоміжних злагод, допоміжного устатковання 
Оцінка маштабу майбутніх робіт. Тут допомога на-

,американських консультантів була надзвичайно 
аза, і, коли в окремих питаннях навіть у цій ца-

їі ми робили свої корективи, беручи до уваги, спе--
річні умови та обстанову роботи, то в цілому вся 

підготовних заходів, як виявилося, була достатня, 
у процесі виконання робіт на основних спорудах 
небувалих темпів і продукційности. 

іпрянська електровня — це буде перше в Союзі 
ело надзвичайно дешевої електричної енерґії. 
енерґія дасть змту поставити в районі електровні 
таких металюрґїйних виробництв, які можна 

бПлуатувати, тільки мавши дешеву енерґію. 
уГрж вага Дніпровської силовні не районного лише 

•рмстеру. Ця електровня мав й велике місцеве зна-
рая, бо безпосередньо близько від неї утворений 
Ще один із найбільших металюрґійних комбінатів. 

Окремо стоїть і не досить ,̂іще повно опрацьована 
лема використання дніпрянської енерґії для іри-

,;А*е наявність підпертого б'єфу вище від греблі 
р£ наявність дешевої енерґії становлять собою досить 
•рзитивні засновки для раціонального й доцільного 
ибав'язання даної проблеми, бодай у найближчім до 
Еммстровні районі. 
||Т1лян робіт Дніпрельстану передбачав досить по-
Шжну мережу електропересилання в районі Наддні-
юянгцини. 1 відколи це електропересилання увійде в 
^^плуатацію, заводи та промисловість Наддніпрян-

т вийдуть, нарешті̂  зі стану постійного недо-
енерґії і зможуть далеко продуктивніше здій

ми свої виробничі завдання. Незрівняно полег

шена буде проблема реконструкції цілого ряду вели
чезних підприємств та організація нових виробництв, 
бо нині все це гальмує Й збивав на перших же кроках 
недостача енерґії або незабезпеченість подавання її. 

Дніпрянське «будівництво, почате в травні 1927 р., 
нині — на день 10-тиріччя ухвали пляну „ГОЕЛРО" — 
уже в такім стані, що дає право а великою 
Ймовірністю припустити, що перші дві 
машини почнуть працювати до травня 
1932 р., а вже на серпень т о г о ж таки року 
будуть уставлені й г о т о в і до експлуатації 
ще два або три аґреґати-

За минулі 45 місяців будівництво опанувало і прак
тично розв'язало всі технічні проблеми цієї світової 
споруди. Роботи на Дніпрельстані наберуть іще зо
всім особливого значіння, коли згадаємо, що всі нові 
механізми, вперше вживані в Союзі, від самого по
чатку обслуговували наші радянські робітники та наші 
радянські техніки й інженери. Тут Дніпрельстан уже 
тепер відограв величезну ролю практичної школи, що 
дала радянському будівництву не один десяток добре ква
ліфікованих робітників, обізнаних із механізмами будів
них робіт. А ввесь колектив робітників і техніків Дні
прельстану та все наявне справне устатковання — це 
величезна цінність у період розгорнутого і дедалі 
більше поширюваного соціялістичного будівництва. 

Шлях, що його пройшов Дніпрельстан, наслідки та 
успіхи його роботи цілком відповідають величі зав
даний — перевести соціялістичну промисловість Радян
ського Союзу на рейки електрифікації, на доскона
лішу сучасну базу технічного проґресу. 

Зважмо на всі успіхи й хиби цієї величезної роботи, 
подбаймо про те, щоб цілком використати увесь по
зитивний досвід Дніпрельстану, щоб Дніпрельстан 
дійсно став за один із наріжних каменів соціялістич
ного енергетичного будівництва, навколо якого виро
статимуть нові й нові велетні індустрії. 

Щкгляд Дніпра на весні 1930 року, в момент, коли проходила весняна вода через перегатки лівої та середньої проток Дніпра, 
також поміж биками* греблі лівої протоки. Коли після закриття греблі рівень води підіймуть на 37 м. вода стоятиме на кілька 

метрів вище від показаної на переднім пляні лукової лінії пірса. 



500 тис. кубо-метрів—' 
наслідок ентузіазму робітнича*! мас 

в, ШХАЙАО* 

У роботі на Дніпрянській будівництві дійдено 
1930 року великих успіхів, що остаточно визначають 
своєчасне закінчення гідроелектровні до наміченого 
для пуску її часу. 

Основні моменти на спорудженні Дніпрянської гідро
централі цього року були такі: 1) закриття середньої 
протоки, 2) скельне вибирання в середній* протоці, 
3) виконання бетонних робіт у середній протоці. 

Успішне закриття середньої протоки дало змогу в 
середині березня цього року остаточно повернути 
течію Дніпра і перепустити його воду через бетонну 
гребінку лівим протоком. Уставлення перегаток у се
редній протоці, хоча це й допоміжна робота, зв'язана 
з тимчасовими спорудами, одночасно є робота над
звичайно відповідальна, бо гідротехнічно перегатка — 
споруда складна. Дану роботу будівництво виконало 
успішно. Це доводить той факт, що за цілий будівний 
сезон нинішнього року в перегатці середньої протоки 
не було просисання. Повідь поточного року була в 
Дніпрі низька, і це дало змогу почати висмоковувати 
копань середньої протоки в Середині травня* до 
10 травня копань уже висмокували. 

За пляном намічалося вибрати в середній протоці 
63 тис. мг скелі. Але в процесі роботи виявилося, 
що побоювання за те, ніби основа дна середньої про
токи Дніпра має багато великих щілин, безпідставні. 
У копані середньої протоки було лише 3 щілини і 
замурування їх на темпах роботи не позначилося. 
Наслідком цього, замість намічених у первіснім пляні 
6$ тис. м3 скельних робіт, треба було виконати лише 
49 тис. м3 робіт. Скельні роботи закінчили на 1 місяць 
раніш від наміченого терміну, тобто до 1 вересня. 
На цей час уся основа копані була готова, щоб ши
роким фронтом розгорнути бетонне мурування. 

Так успішно виконати скельні роботи цього року 
допомогло тільки виняткове піднесення ро
бітничих мас, що їх партійні та професійні орга
нізації Дніпрельстану мобілізувати навколо гасла: 
„Дніпрельстанівці не допустять прориву*1. 

Прорив загрожував нам, бо бракувало каменярів 
(щодня не вистачало їх на скельних роботах у се
редній копані близько 500 чол., а всього на цій діль
ниці, було каменярів 200 — 300 чол.). Будівництво 
могло не закінчити скельних робіт до наміченого 
терміну. 

Проте, недостачу каменярні надолужили і кількістю 
й енергією добровольці. Серед добровольців, що до
помогли не тільки запобігти проривові, а й перевико
нати плян, були всі, починаючи від робітників Дніп
рельстану та заводів Запоріжжя і кінчаючи партійними 
й професійними працівниками та адміністративно-тех
нічним персоналом будівництва, що в вихідні дні йшли 
на скельні роботи в середній протоці. Тільки трудовий 
героїзм трудящих Дніпрельстану та Запоріжжя дав 
змогу успішно вправитися з завданнями у середній 
протоці. 

Запропонований від технічної ради на цей рік Дні-
прельстанові плян бетонних робіт передбачав змурувати 
350 тис. ма бетону. Управа будівництва опрацювала 
плян на 427 тис. л*8. Робітники та громадські органі
зації Дніпрельстану висунули свій зустрічний плян 
на 500 тис. ма. Треба сказати, що дехто з господар
ського й технічного персоналу поставився з певним 
невір'ям до цього пляну. А американська та німецька 
консультації не тільки не вірили в реальність. вико
нання зустрічного пляну, а висловлювали навіть сум
нів щодо реальносте пляну самої управи будівництва 
(427 тис. лі8). 

І есе ж дійсність потвердила реальність зустрічного 
пляну. Будівництво виконало його так, що цього року 
темп бетонного мурування дав ряд світових рекордів, 

і добових і місячних. Добове .рекордне мурування до
ходило цього будівного сезону 5.280 л<3; місячне 
мурування в жовтні дало 110,6 тис. м*. Слід сказати, 
що Америка досі знала місячний рекорд 57 тис. лс*. 
Отже, в темпах бетонного мурування ми не тільки 
наздогнали, а й далеко випередили Америку, при чім. 
це ані трохи не пішло на шкоду якості мурування;' 
його містер Купер оцінює, як добре. 

Слід сказати правду Чро нашу американську кон
сультацію, що вона вміє одверто визнавати свої; 
помилки. Американська*консультація в день виконання 
програми, визначеної в зустрічнім пляні, надіслала: 
привітання робітникам Дніпрельстану: 

„Американська консультація вітає робітників Дні
прельстану а успішним здійсненням їхньої постанови 
змурувати в спорудах будівництва 500 тис. лі8 бетону-
за робітний сезон 1930 року. Цим досягнуто світового 
рекорду. Факт цей стане відомий всюди, його вважа
тимуть за величезну заслугу Радянських республік.' 
Честь такого великого досягнення поділяють усі, хто 
брав участь у роботах цього року, особливо ж слід 
віддати її тим, хто своїм ентузіязмом та добровільним 
поривом дав той поштовх, без якого не можна було 
обійтися, щоб цілком завершити блискуче виконану 
нині програму. З грудня 1930 р. Х'ю Л. Купер і КО,. 
Томпсон". 

4 грудня 1930 р. на першій зміні остаточно вико
нано зустрічний плян. Є, отже, всі засновки, що << 
роботою за час, який лишається до великих морозів, 
зустрічний плян буде перевиконаний на 15 — 20%. 

Закінчення цього року 'бетонних робіт у середній^ 
протоці звільняє нас од залежносте, від водяної стихії; 
Дніпра. Ми можемо, вже почати розбирати перегатки 
середньої протоки з тим, щоб до 1 березня 1931 року 
спрямувати воду Дніпра через всю гребінку греблі. 
' На ШЛЮЗІ, хоч і е окремі відставання, ми нині, теж 

з участю. добровольців, так рушили вперед роботу, 
що її можна вважати за успішно виконану. Змуровано 
близько 63 тис." л*8 бетону. 
-Плян робіт на гідроелектровні теж виконали, при 

чім закінчили монтажувати. і забетонували 4 швидкісні 
кільця та 4 спіральні 'камери турбін. Зроблене цього 
року на гідроелектровні дає змогу майбутнього року, 
розгорнутим фронтом провадити монтажні роботи на 
складанні турбін та поклі'тей самої гідроелектровні. 
Говоривши про гідроелектровню, не можна, до речі, 
не згадати загаянь, що їх наші деякі/заводи допу
скаються, виконуючи замовлення, зв'язані зі спору
дженням гідроелектровні Наприклад, Брянський завод 
„Красний Профинтерн" затягує виготування _260-тон-
ного зводу,"потрібного для монтажу аґреґатів гідро* 
електровньТаКсамо мостовий завод ім. Петровського 
в Дніпропетровськім запізнюється а виготуванням 
по клітей для, гідроелектровні та частин аванкамерного 
мосту. Конче треба ці затримки рішуче й хутко лі
квідувати. ' .;, '/.-* 

Дніпрельстанівці домоглися успіху, закінчивши раніш 
від призначеного терміну складання мостів через: 

Новий та Старий Дніпро. Тепер уся увага зосереджена 
на тім, Щоб 'закінчити насипи та інші штучні споруди 
і 1 травня 1931 року відкрити залізничний рух новими 
мостами та - почати розбирати старий Кічкаський міст. 

Загальні показники виконання найважливіших робіт 
На будівництві від початку їх такі: 

Плянове Виконано на 
«.дання^ 

М'який грувт . . . . . . . 680.259 597.290 88 
Вибирання скелі . . . . . 756.130 709.576 95 
Бетон та бутове мурований. 1.151.187 690.785 «0 



на 1 грудня здійснено далеко , більше В'Д 
: всіх на яіче іих на будівництві бетонних робіт, 

іклося, ґрунг був кращий, ніж сподівалися, 
практиці довелося менше вибирати м'якого 

Нрту та скелі, ніж намічало зазначене в таблиці 
ВШове завдання. Тож треба вважати, що плян ви-
Щавня м'якого ґрунту й скелі виконано більшим 

ткам, ніж показано в таблиці. 
аслідки роботи на спорудженні греблі, гідроелект-
" й шлюзи дають змогу поставити завдання: 

року закінчити всі масові 'будівні роботи на 
ВШйельстані 1931 року треба цілком закінчити спо-

ВпІення греблі. Загальний обсяг бетонного муру-
В р : і и 1931 рік намічено в 410 тис. мі. Мазши 
зазначені вгорі досягнення, можна сказати, що е всі 

• К змурувати цю кількість бетону за намічений ре-
НЩь- 6 всі підстави вважати, що гідроелектровня 
^На з кінчена до призначеного терміну—до 1 травня 
Мздоку. 
Нюак перебіг робіт на Дніпрельстан! можна схарак-
^•рувати, як успішний, то цього не можна сказати 
И » роботи на спорудженні Дніпрянського промисло-

комбінату. будівний сезон 1930 року для буду-
Дніпрянського комбінату фактично лишився 

ористаний достатньою мірою через запізнення, 
части й через шкідницьку тяганину в проектуванні 
иємств, що входять до промислового комбі-

зти на заводському майданчику (де будуть роз-
Зані підприємства комбінату) відбувалися цього 
його сезону переважно підготовні. Програму під

готовних ро(йт- ДО жО#тн» тільки на 674, 
бо не вистачало робочих рук і, крім того, нерегулярно 
надходили на Дніпрозаводбуд матеріяли (головно, 
риштункове залізо). За будівний сезон 1930 року 
виконано на Дніпрозаводбуді робіт на 15,5 млн. крб. 

1931 року робота на Дніпрозаводбуді проходитиме 
форсованим темпом. Програми для Дніпрозаводбуду 
остаточно ще не визначено, але можна вважати, що 
в будівній частині вона дорівнюватиме приблизно 
110 млн. крб. Ця програма величезна, і щоб забезпе
чити виконання її, треба розгорнути фронт роботи на 
всю широчінь, дійти на цій дільниці справді дніпрель-
станіаських темпів. Треба, щоб усі організаці ї 
повернулися лицем до Дніпрянського ком
бінату і в центр уваги поставили завдання: 
закінчити в основнім будівництво пром
комбінату на Дніпрі до моменту -пуску гі
дроелектровні . 

Для того, щоб не повторилися дитячі хороби Ста-
лінґрадського тракторного заводу, треба тепер же 
звернути всю увагу на своєчасне виготування устат
кований для металюрґійного та для алюмійного ком
бінату. Щоб уникнути затримок у налаї оджуванні 
виробництва на нових заводах, уперше, як алюмінійний 
завод, будованих в СРСР, треба, щоб Дніпросталь 
та Алюмінбуд уже тепер на ввесь обсяг поставили 
перед собою з івдання підготувати кадри кваліфіко
ваних робітників та інженерно-технічного персоналу. 
Треба зробити все^ щоб на момент пуску гідроелект
ровні заводи Дніпрянського промкомбінату змогли 
розгорнути роботу належним темпом. 



Зустрічані дшпрельсташвцш 
переміг 

1930 рік був на Дніпрєльстані рік більшовицьких 
темпів. Боротьба за опанування Дніпра, що почалася 
19/7 року, дала 11-30 року помітні наслідки. Волею 
та посиленою роботою пролетарів і інженерно-техніч
них працівників Дніпоо спрямований був уліворуч че
рев забетовані прогони велетенської бетонної греблі. 
С е р е д н ю протоку Дніпра, де через невив-
ченість опановувати Дніпро становило 
великі технічні труднощі, успішно завою
вали за 25 днів до терміну енергійною ро
б о т о ю роб ітник ів та інженерів під ке
рівництвом партійної організації , що зу
міла організувати робітничі маси, ком
сомольців і професійну організацію бу
дівник і в у Похід на середню протоку. 

Таємницю успішного опанування середньої протоки 
Дніпра слід шу ати в ентузіязмі робітничих мас Дніп
рянського будівництва, в потоці добровільних бриґад, 
що рушили на ліквідацію прориву в середній протоці. 

Гасло-заклик «Усі в середню протоку" народилося 
в масах так само,-як у масах народилася ідея утво
рити добровільні бриґади з робітників інших дільниць 
і відділів будівництва для ліквідації прориву в серед
ній протоці. Партійна організація пізхопила це гасло 
й організувала довкола нього широкі маси робітників. 
Два місяці (липень-серпень) впродовж цілої доби сотні 
й тисячі людей у ВИХІїНІ дні Й ПІСЛЯ 8-годинного 
свого робітного дня ішли в копань середньої протоки 
на скельні роботи. Серед них були токарі, машиністи, 
екскаваторники, теслі, мостовики, інженери й техніки, 
районний комітет партії, управа будівництва, військові 
частини,та пролетарі Запоріжжя, бюро Запорізького 
міському партії і екскурсанти, що приїздили помилу
ватися з Дніпрянського будівництва! Усі вони стали 
каменярами. Ніколи ще копань греблі не бачила такої 
жвавости й таких більшовицьких темпів, * Плинність 
робочі сили припинилася, революційний ентузіязм кад
рових робітників Дніпрянського будівництва втягнув 
у цей потік нових робітникв-сезонників. Утворення 
закритих розподільників у середній протоці й на основ
них дільницях будівництва, поліпшення я кости харчів 
на фабриці кухні багато допомогли; організувати ви
робниче піднесення. 

Число добровільців інших дільниць та' ві іділів Дніп
рянського будівництва в громадськім буксирі для 
опанування середньої протоки становить такі числа: 

За липень працювало добровільців . 8.535 чол., годин 44.570 
Вибрали скелі 4.909.32 .«' 
За серпень працювало добровільців . 6 370 чол., годин 34628 
Вибрали скелі 3.539,69 м3 

За декаду індустріялізації добровільно працювало 
12.294 чол.; по 4 годдни на день працювало Ь.928 чол. 
і по 8 годин — 6 084 чол> Усі робили в середній про
тоці. І прорив ліквідували. 

Усього з 12 липня до 1 грудня 1930 року добро
вільно запрацьовано понад 200 тис. год. (більше, як 
40 тис. чол.). 

Дальшим етапом у розвитку темпів на Дніпрян
ськім будівництві був зустрічний плян з бетону. 

Плян бетонування цього року кілька разів зміню
вано. Технічна рата Дніпрельстану визначила число 
300—350 тис. »& бетону. Управа будівництва виро
била свій перший варіянт — 417 тис. лі3 бетону, а в 
червні остаточно намітила виробничу програму му
рування бетону на цей будівний рік на всіх дільни
цях — 427 тис. мл. Робітники, інженери та техніки 
Дніпрянського будівництва висунули свій плян 500 т. "лі1 

до к нця грудня 1930 року. Зустрічний цей плян зна
чив, що 1930 року треба забетонувати середню про' 

току до відповідної '•позначки! це дало б можливість 
під весняну повідь 1931 року дніпровим водам пройти 
через бетовані частини. 

Перше, ніж висунути свГЙ зустрічний будфінплян, 
організації обговорили його по всіх ланках 1 будів** 
ництва, від бриґади до управи. Зважили на всі обста
вини для успішного здійснення пляну. Ясно було, 
основне завдання цього будівного року є насампере 
завоювати середню протоку та підготувати здоров 
скельну основу для бетовування бичків *). Тим 
всі роботи (скельнії для опанування середньої проток 
закінчені були раніш від призначеного терміну, цілке 
реальним стало числа 500 тис- м3. 

Обсяг бетонування на всіх спорудах станові 
193) року (виходив ш-и із зустрічного будфінплян) 

Гребля . 308 тис. м3 

П.іроелектроввя . . 134 „ „ 
Шлюза 58 „ . 

Разо 500 тис. м? 

Здійснення програми з бетону визначає темпи будів
ництва 1931 року та передтермінове закінчення Дні
прельстану на 1 травня і932 року, відповідно до по
станови сесії ВУЦВК'у, що відбувалася 1929 року на 
території Дніпрянського будівництва. 

Картину динаміки мурування бетону на 1 листопад 
1930 р. подають оці числа. 

' Пересічно добове мурування бетону 
1929 о. 
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Бачимо, отже, що темпи мурувачня бетону 1930 р. 
перевищили торішні дніпрельстанівські темпи і дали 
нові надсвітові рекорди місячного мурування бе
тону. Дніпрельстанівці змурували в вересні 88.500 лі*,:; 
у жовтні — 1x0.500 лі3, у листопаді — 99.300 м3 бе
тону; таких чисел мурування бетону американська, 
та європейська техніка _ще не бачили. (На будівництві! 
гідр елек гровні Вільсона і Кенсіко в ПАСШ макси
мальне місячне мурування становило 55—65 тис. лі* 
бетону). 

Питання якости посідають на Дніпрєльстані велике 
місце. За якістю будування провадить постійний і си
стематичний контроль безпосередньо виконавці робіт' 
та управа, а також і партійно-професійні органи. Ні 
будівництві функціонує спеціяльна технічна льборя*| 
торія, що вивчає та випробує всі будівні матеріали* 
складові частини бетону, а також і готовий бегон. 

Крім того, за якістю бетону наглядає америка 
ська консультація. При ній утворено спеціальна" 

*) Бички — основний опорний кістяк масивної греблі. Виставляю* 
чись із загального бетонного масиву, вони приймають на себе-
тиск щитів Стон іея, спусканих в Тхяі пази. По верхівках бич 
проклад ють мосги, переїзні шляхи через греблю; між ними ро 
ташована водозбірна частина греблі. 
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Нюту»*нн>Г»ркушів саірвльніи камер турбіяя. 

ігститут^інепехторів бетону, укомплектований від пар
тійного кодчсіу й управи 50 чол- членів і кандидатів 
пео.її, комсомольців та безпартійних спеціалістів. До 
кожне то бльоку, де провадять бетонування, е також 
до спіральних камер турбін прикріплені інспектори. 
Основне завдання їх — стежити за якістю подаваного 
бетону, за якістю виготуваних бльохів, стежити за 
тим, щоб не було заморожуваная бльокіз, з також за 
за точним додержанням інструкцій аре мурувааая Оетону. 
> Партійний комітет, професійні та господарські орга
нізації мобілізують робітничі меси й іижеверно-тех-
яічних працівників не тільки довкола темпів будування, 
а насамперед на боротьбу за кращу якість, за вико
нання робіт відповідно до всіх технічних вимог-

Якщо 1^28 року в перегатці копані гідроелектровні 
сталося просисання, і копань була ««топлена, то спо
руджена И>29-3© року перегатка середньої протоки, 
забезпечила нормальний перебіг бетонування в се
редній копані, чудово витримала напір води бав ава
рій і просисання. Це відзначала американська кон
сультація а особі Куверн. -

У процесі розгортання робота перед будівниками 
Дніпрельстану виникав ряд труднощів. 

На весні палуб бачка на греблі правого берега ві
дійшов на 14 см. Роботу негайно припинали, утво
рила бригаду з участю інженерів і техніків, щоб пе
ревіряти якість бетону. Виявлено, що відхід палубу 
міг порішити якість бетону, зробити Його пористим, 
покривати Його черепашками і утворити загрозу філь
трації вода крізь греблю. Це був би небезпечний 
чинник дя ма#бугної роботи греблі. 

Під час монтажу спіральних камер гідроелектровні 
виявлено, що ту жони — ними скрипляють частини СНІ* 
пальної камери — не відповідають техпічнам вимогам. 
Негайно утворила бригаду, щрб недовіряти. Бригада 
виявила, що в кожній з 4 турбін звгнничеиі нарізно 
гужони не відповідають розмірам. Це утворювело б 
загрозу майбутній роботі гідроелектровні. Небезпеку 
своєчасно ліквідували, г 

У лвстоиаді відійшов палуб на 14 бичку право 
берега, бо розірвалися зруби, що лучать щити. О 1 

лений бетон, що через морози ще не затужавів, об 
дався. Технічний нагляд та американська консульт 
вжили негайних заході*, щоб удруге наростити н' 
шари бетону. 

Цей випадок стався через недостатній нагляд че 
гового виконроба греблі. 

Усі такі негативні факти виживано негайно. У 
робітничих мас та ІТП в кожнім окремім випадку 
більш м білізовано на боротьбу за якість дніпрел 
станівськнх споруд. 

Погляд окремим господарників і спеці 
лістів, буцім то швидкі темпи муруванн 
бетону, о с о б л и в о реалізація зустр ічно 
пляну на 500 тис. лс3, можуть погіршит 
я к і ст ь, -*- ж кТт я цілком від кануло. ІІот у " 
ність опору та тривкість б е т о н у відпов 
дають технічним ви м о гам. 

Гасло дніпрельстанівців „Закінчити будівниц-

добре, ощадно Й передтерміново" вони з успіх 
здійснювали 1930 року. ( 

Усе ж треба сказати, що варт ість зменшен 
ще недосить, хоча проти монулого року елемент 
здешевлення безперечно в. Серйозну перешкоду д 
здешевлення вартости робіт на Дніпрі станови 
низька видатність механізмів; через недостатню ор 
нізацію праці маємо силу перестоїв електричних 
парових заводів, екскаваторів, інших дорогих імпор 
вих і радянських механізмів. 

Боротьба з утратами та мобілізація внутрішніх 
сурсів дуже відстають від темпів будування. Торіш 
настро ї—збудувати Дніпрельстан за як 
невгодно ціну—ще глибоко сидите у г 
донах окремих керівних працівників. -

Роботи на основних дільницях механізовано на 65 
руками роблять 35%. На допоміжних роботах 
співвідношення змінюється на користь ручної пра 
Тут роботу механізовано тільки на 25%,. , 



-Дніпрельстані для складних споруд уживають 
ртвого палубу; палуб розбірний, обертаєтеся 
разів. Крій палубу на муруванні бетонних 

»іа уживають вині, так званого, „озюму" (великі 
камені). „Ойюм" дає змогу здешевити вартість муру
вання бетону приблизно на 20% з 1 мя. 
дЦрІН того, він заощаджує дефіцитний цемент. 
Нранзання .озюму" далеко ще недостатнє (3-4%). 
Наша завдання — збільшити уживання „озгоМу" до 

Ндо20% обсягу муровання. 
Шцеб розвинути стандартизацію, на Дніпрельстан і 
Вюрено будівне подвір'я, де готують стандартні 
Внзобетонні деталі будівель, ірями, сходини, під 
Ншвня, плити тощо, гадають також готувати бетонні 
колони та плити і зводити залізобетонні споруби взимку 

В і тепляків. 
Вироте, раціоналізація та стандартизація процесів 
на Дніпрельстані далеко ще не дійшла потр ібно ї 

В к о т и . 
Шноро раціоналізації працює надзвичайно мляво, 

гично його немає. Дуже мляво проходять раціона-
їні заходи; робітничі пропозиції часто стикаються 

бюрократизмом та інертністю. 
На Дніпрельстані утворено осередок винахідників, 
Йлін роботи ще не розгорнув. 
Сучасна система керування роботами 
•будівництві дуже невкладиста; часто 

нив вона о б е р т а є т ь с я на силу, що гальмує 
ін роботи. Безперечно ця система за

їр і л а і ї ї требанегайно ґрунтовнореор -і н і з у в а т и. 
явлено, що брак гнучкости апарату згори донизу, 

ннина, безвідповідальність заваджають своєчасно 
івляти причини виниклих на виробництві недолад-
і тей та окремих потворних явищ. Немає ще систе-
ічної роботи партійних, професійних і господарських 

ганізацій коло рішучого перебудування системи 
|рування будівництвом. А окремі в цім напрямі заходи, 
вражаються на опір окремих господарників та ча

ви спеціалістів. 

Радикальна перебудова роботи управи могла б дати 
не тільки економічний ефект; вона могла б надати 
гнучкости керівництву всіма ланками велетенського 
будівництва. 

За 4 річне існування Дніпрельстанові 
вдалося збити міцний загін будівників — 
робітників, інженерів та техніків, госпо
дарників, а також відповідний обслуговний 
персонал. Не вважаючи на плинність ро
б о ч о ї сили —а вона дос і ще є бич для 
Дніпрельстан у,— основне ядро будівників 
Д'н іпрельстану збереглося , і це дає змогу 
при посиленій р о б о т і партійних, профе
сійних, господарських та комсомольських 
організацій переварювати робочу силу, 
що йде з села. 

Дві третини робітників, або 67,3"/о. є молодь віком 
до ЗО років, при чім робітники комсомольського віку 
(до 23 років) становлять 37°,о. Отже, основна маса 
будівників Дніпрельстану — молодь, що загартовується 
в пролетарськім казані велетенського соціалістичного 
будівництва. 

Майбутнього 1931 року за поданими кошторисами 
мають витратити: 

•) На Двіпрогідробуд 50 а » , крб., > них 
б) На лінію електро

пересилання . . . 50 м „ . т 

в) На Дніпрокомбінат 190 , . » » 

роботу 18 мла. крб. 

50 
її м • Разом на об'єднана 

будівництво . . . 290 млн. крб., а них на робснлу 78 млн. крб. 
* 

На підставі наведеного вгорі розрахунку та беручи 
до уваги характер і обсяг найголовніших робіт, об'єд
нане будівництво орієнтовно запроектувало таку кіль
кість робсили (див. табл. стор, 30). 

У зв'язку з цим закріплення робочої сили та лікві
дація плинности — о-не з найважливіших завдань, що 
стоять перед всіма організаціями напередодні розгор
тання робіт 1931 року. З 1 січня 1930 року і до 

Вигляд на одне а у ставлю ва них швидкісних коліс_турбіан. 



Мінімум Максимум П« рссічво 
за рік 

ДнітрогІ/робуд ... .. . . 
Лінії елеїлрппересилання 

Дьіпрокомбінат . . . . 

12.200 . 

2.000 
21.100 

13.960 

2.000 
46.9С0 

13.000 

2 000" 
39.800 

1 жовтня включно на будівництво прий
нято 32.5)3 нових робітників, за цей « е час 
пішло а будівництва 23.510 чол Крім тради
ційної хороби сезонників переходити з місця на місце, 
яка ще посилилася з ве/етенським зростанням будів
ництва Радянського Союзу, що утворює надзвичайний 
попит на будівників, велике значіння має для плин-
ности робочрї сили різниця розцінок на будівництвах. 
Зокрема, на Харківськім Тракторобуді всеукраїнські 
розцінки на будівні роботи зірвані і зарплату підви 
щено пересічно на 40°/0. Крім цієї причини, культурно-
побутове обслуговування ноьих кадрів, що приходять 
на будівництво (масова культробота, театр, спорт, 
кіно, житло, <] абрика-кухпя, кі операція, лаяні пралі ні, 
санітарія та гііієна», усе ще відстає бід потреб робіт
ничої маси, від технічної бази (електричні ?в<ди. ек
скаватори), від темпів будування (согзмзі ання, удар
ництво, американське устатксвания, але й... блощиці 
в бараках). 

Дані про стан та охоплення трудящих ударництвом 
на будівництві такі: 

Місяці 
Число 

ударних 
груп 

Число 
ударників 

Н до всіх 
робіїни-
ків на 
будів
ництві 

65 846 7,6 
560 8.060 44.8 
496 8.853 47,7 
472 9.660 50,8 

Серпень,.- -. у-.- . 451 10780 52,9 
Вересень . . . . 468 10927 573 
Жовтень . . . . . «575 13.079 63,7, 
Листопад . . . . 732 14.С01 61,4 

З хиб виробничо-виховної роботи треба згадати 
такі: немає достатньої організації ударництва, мало 
закріплена робота виробничих нарад, не завжди .пере
віряється, як ударники виконують взяті зобов'язаний. 
Крім того, слід сказати, що серед ударників маємо 
великий відсоток ламання трудової дисципліни. У серпні, 
наприклад, одна ламання припадало на 5 ударників, 
у вересні — на 7 ударників, у жовтні — на 6 ударників. 
Кепсько поставлений по лінії господарській облік на
слідків роботи, є фалшиаі бриґади.і фалшині ударники. 
З ними не завжди борються енергійно. '' 

Соціяльний склад будівників Дніпрельстану такий: 
робітників — 74%, селян —г24,3%, службовців — 1,7%. 

Маємо також дуже строкатий національний склад 
будівників на Дніпрєльстані: башкири, чуваші, німці, 
американці, євреї, росіяни, фіни, естонці, українці. 

Робітників-українців на будівництві 5С9*. Цей відсе 
дедалі збільп уеться, в міру припливу нсвих робітничих 
кадрів на садівництво. 

Велетенські з а в д а н ня, що с тоя ть пере 
об'єднаним Дніпрянським будівництво 
вимагають більше уваги і від місцеві 
організацій * і від центральних орган 
зацій України ЦК КП(б)У та уряду Україні 
д-о забезпечення потрібних темпів будШ 
вання Дніпрянського п р о м и с л о в о г о хо 
бінату, бо розрив між будуванням гідр 
електроцентралі і Дніпрокомбіиату ДОС 
збер і гає с в о ї загрозливі розміри. 

Дніпрельстанівсі кі темпи є наслідок того, що огтанн' 
часом чимало розгорнулися фгруи соціялістичної прау' 
Збільшилося охоплення робітників сгціялістичним зма 
ганням; вросло число ударників, особливо після міся . 
ника огляду та 16 зльотів ударників; взято шефст 
над муруванням Сетону в бичках; утворено шта 
громадського буксиру для ліквідації прориву. 

Дніпрельстан веде на буксирі Тракте ргбуд т~ 
Свірьбуд; на ці будІЕНиутра іадсилали брігади 
5 робітників і інженерів на 1-1,5 місяця. 

Дніпрельстан — < дня з ланок великої о пляну електри
фікації Радянського Сгюзу, опраці і гансго під керу* 
ваьн>м В І. Леніна. Більшовики Дніпрельстану на 
чолі будівників бгряться за здійснення цього пляну. 

„Комунізм є радянська влада плюс електрифікаці 
всієї "нашої країни" — казав Ленін. На Дніпрєльстані: 
це гасло перетворюється в життя цілий рік, удень і 
вночі, ось уже три з лишкою роки. До десяти* 
річчя дня утворення лен інського ПАЯВ' 
електрифікації нашої країни — ГОЕРЛО• 
дніпрельстанівці зможуть сказати, що за
повіти Ленінові вони виконують більшо
вицькими темпами. 

Чотири соціялістичні рекорди — на му
руванні бетону, на монтажі мост ів через 
Новий і Старий Дніпро, на нютуванні ве-
летенських спіральних камер найбільших 
у світ і г ідротурбін , на муруванні цегли' 
на б удів ництві Дні гір я н с ь к о го гіром й с лЖ 
в ого комбінату— п ока вали 1930 року про-* 
летарі Дніпрельстану; 

У відповідь шкідникам Рамзіним, Осадчим, Ґоревим 
і всій кондратьївській шатії з їхніми господарями 
Рябушинськйми, Пуанкаре та всім інтервентам дніпрель
станівці .розгортають роботу, організовують маси* 
довкола завдання, що його поставили партія й робіт
нича кляса — утворити нову енергетичну базу соціялі
стичної індустрії. 

Новий зустрічний будфінплян 1931 року для1 об'вдЧ 
наного Дніпрянського будівництва зароджується в, 
пролетарських масах нашого соціялістичного будів-'̂  
ництва. , - :і і 

У боротьбі на два фронти аа генеральну лінію 
партії під проводам ленінського ЦК дніпрельстанівці 
боролися й боротимуться проти правих та .лівих" іу-: 

особливо проти правого опортунізму, проти ЙОГО;; 
конкретного вияву на Дніпрянськім будівництві. 

Зустрічний дніпрельстанівців на 500тис.м** 
бетону переміг. . -



Фото роботи М. О. Степанова ВИГЛЯД НА РОБОТИ В СЕРЕДНІЙ ПРОТОЦІ Панорама розгортає на ввесь обсяг картину згущеної механізації робіт у середній прооці, 
що великою мірою спричинилася до олгкі .чого виконання промфінпляну на 500 тис. м ! 



Йпрбльстан на порозі 
гаваього етапу масових будівних робіт 

IV ВЕДЕНввв 

своїй статті а спеціяльнім додатку до журналу 
іяхи Індустріяліаації", що вийшов 20 листопада 

року» ми докладно схарактеризували чотири го-
ані етапи будування Дніпрянської гідроелектровні. 
повторюючи цієї докладної характеристики етапів 

удування, коротко тільки нагадаємо тут, чим вони 
ваачаються. 
Іерший етап—це період підготовних робіт, 

]іюд устаткування будівництва рухомими й стаціо-
арними механізмами, будування перегаток у лівій 

протоках Дніпра та для гідроелектровні і під-
гування основи під бетон для гребінки греблі в 

та. правій протоках Дніпра. Цей етап тривав 
березня 1927 р. до 1 квітня 1929 р. 

^Другий етап — будування гребінки греблі в 
анях лівої й правої проток, розбирання перега-
лівої протоки, будування перегаток у середній 

тоці в перепуском усієї витрати Дніпра через 
ву протоку, цілковите закі чення скельних робіг 
копані гпроелектровні та часткове в копані шлюзи, 

етап почався 1 квітня 1929 року і мав закінчитися 
квіїня 1930 року, 

ретій етап — будування гребінки в середній 
ОЦІ, розбирання перегаток у середній протоці, 

рокий р>звиток бетонних робіг на гідроелектровні 
моїтажем закладних частин (спіральних камер) 

врших 4 турбін, закінчення скзльних робіт у копані 
ілюзи, початок бетонування шлюзи, початок буду-
Іяая ліній електропересилання та знижених піделек-
зовень. 

Іетвертий етап — заповнення гребінки греблі 
їном та піднесення рівня горішнього б'єфу до гре-

греблі й повне закінчення бетонних робіт на 
5лі, закінчення всіх бетонних робіт на гідроелек-

овні, з установленням закладних частин (спіральних 
Віер) для всіх 9 турбін, розбирання перегаток гід-
оелектровні, цілковите закінчення бетонних робіт на 
Чюзі і взагалі закінчення всіх масових будівних 
Ібіт на гідротехнічних спорудах. Крім того, До цього 
гапу належить закінчення монтажу перших 3 ґенз-
горів а устаткуванням де і них і ліній пересилання 
піделектровнями. 
і • решті, останній етап-монтаж решти 6 турбін та 
араторів і електрустаткування до них, монтаж 
іг Стонея на греблі, закінчення монтажних робіт 

•шлюзі та закініення всіх дрібних будівних опоряд-
робіт. Цзй етан суто монтажний; будівні роботи 

з раватим/то тут дуже навели<у рол о. Характе-
їзуегься він ще й тим. що впродовж усього остан-

го етапу вже відбуватиметься нормальна зкеплу-
_ іія гідроелектрозні 
Свою згадану статтю ми писали наприкінці другого 
іпу будування, коли наслідки роботи давали право 
одіватися, що всі завдання другого етапу виконані Надуть своєчасно. Так воно й вийшло на ділі. Пере-

•ики середньої протоки закінчили дз повіді, і будів
ництво з 1 квітня ц>ого року ввійшло в третій етап 
Видування, закінчивши всі роботи другого етапу. 

Ікщо наслідки роїіт другого етапу дуже впливали 
час закінчення будівництва гідроелектровні, і неу-

будування гребінки в лівій протоці та перегаток 
вредній протоці міг збільшити термін закінчення 

еле а-ровні на 1 р.к, то перебіг робіт третього 
їиу мав остаточно виявити й твердо визначити час, 

закінчать буїувати гідроелектровню. Фд того 
[•'•того темпу, від успіху чи неуспіху роботи зале-

тривалість третього етапу, отже, й час закін-
ія будівництва. 
своїй торішній статті, характеризуючи завдання 

етапу, ми казали, що для того, щоб закін-
бегонні роботи на греблі на кінець 1932 року, 

треба змуровати в середній протоці, як мінімум, 
150 тис. м3 бетону і що всяке збільшення цієї кіль-
кости м8 наблизить закінчення греблі. Тим то ми вва
жали за завдання для всіх робітників і техперсоналу 
Дніпрельстану збільшити до максимуму кількість бе
тону, мурованого 1930 року в гребінку греблі. На 
торішній сесії ВУЦВК'у колектив будівників Дніпрель
стану дав зобов'язання скоротити час будування 
гідроелектровні та дати електричний струм 1 травня 
1932 року. Щоб виконати це зобов'язання, тре^а 
закінчити бетонувати греблю на кінець 1931 року, 
тобто на рік раніш від первісно наміченого в гене
ральнім пляні терміну. На цім завданні й зосереди
лася вся увага цілого колективу будівників Дніпрель
стану. Плян роботи на будівництві греблі переглянули 
заново. Ухвалено нову пропозицію американської 
консультації, що змінила характер гребінки греблі. 
Ця пропозиція дала змогу перерозподілити бетон між 
З і 4 «тапами. Якщо за попереднім проектом на че
твертий етап припадало зкуровати 240 тис. мг бетону, 
то за новою пропозицією на останній цей етап лиша
лося тільки 130 тис. лі3, тобто пропозиція американ
ської консультації сильно полегшила останній етап 
будування* греблі й збільшила кількість бетону, що 
його треба змурувати третього етапу. 

При детальнім опрацюванні пляну робіт на 1930 р. 
використали всі технічні засоби, щоб пришвидшити 
устаткування копані середньої протоки механізмами, 
залізницями, а також спорудження секційних пере
гаток. Це уможливило ще до початку сезону 1930 року 
пляново збільшити зазначену вгорі мінімальну кіль
кість бетону на бетонуванні греблі 1930 року з 150 
тис. м3 до 217 тис. лі3. Гідрологічні умови цьогоріч
ної весни, низька пові іь хуткий спад води дали змогу 
ще до виготування копані переглянути плян роботи 
та збільшити пляновим порядком кількість бетону 
на муруванні греблі до 230 тис. лі'. 

Далі, тим що вся увага робітників і техперсоналу 
зосердджена була на роботах у копані середньої 
протоки, тим що робітничі маси виявили високий ен-
тузіязм, тим що партійні та професійні організації 
мобілізували ці маси й широко розвинулося соцзма-
гання та ударництво, роботи на вибиранні скелі під 
основу греблі в середній протоці закінчили на 3 тижні 
раніш від плянового терміну, наміченого на весні, 
коли вже виявився характер та величина поводі, і на 
50 днів раніш від терміну, наміченого в пляні, .скла
денім до початку будівного сезону, коли характер 
та величини повіді були ще невідомі. Цей величез
ний успіх підніс єнтузіязм робітничих мас іще на 
вищий ступінь, і вони висунули зустрічний плян муру
вання бетону .1930 року на 500 тис. л«ч. Цей плян 
тепер і виконують з успіхом. На греблі зустрічний плян 
збільшив кількість бетону 8 230 тис. Л*3 до 300 ти
сяч л*3. 

З шурування 303 тис. л*.3 бетону на греблі 1930 р. 
дасть можливість не тільки закінчити цементацію 
основи греблі взимку 1930 р, а й цілком розібрати 
перегатки середньої протоки до повіді 1931 року, що 
надзвичайно важить для дальшого будування греблі 
та терміну закінчення її. 

Стан із роботами на греблі нині такий, що можна 
певно сказати,' що третій етап будування греблі —за
кінчення гребіжи на всім протязі греблі—закінчений 
буде до 1 липня 1931 року, і з того часу будівнійітйо 
увійде в четвертий етап—заповнення греблі бетоном 
та закінчення всіх масових будівних робіт. 

Як уже сказано, за цей останній етап на будуванні 

Йеблі треба буде змурувати ще 130 тис. л«3 бетону, 
.кім того, 1931 року до 1 липня, щоб закінчити 

гребінку, треба буде змурувати ще 130 тис. лг\ тобто. 



всього треба буде майбутнього рОку вмурувати в 
греблі 260 тис- лі3, або менше, ніж. вмуровано цього 
року- Вважаючи на те, що реченець бетонування 
греблі 1931 року буде більший, ніж 1930 року, можна 
твердо сказати, що бетонування греблі закінчать до 
кінця будівного сеаону 1931 року, тобто на рік раніше 
від первісного терміну. Інакше сказавши, наслідки 
роботи цього року утворили основний засновок для 
передтермінового закінчення будування гідроелек
тровні до 1 травня 1̂ 32 року, забезпечили закінчення 
бетонування греблі та піднесення рівня горішйього 
б'єфу до гребеня греблі на 1 грудня іуЗІ року. А для 
гідроелектровні піднесення підпору має таку саму 
вагу, як для теплової електровні спорудження паро
вичні 

Можливість піднесення підпір забезпечує також 
і стан робіт на спорудженні нових мостів через Дні
про. Обидва мости через Новий та Старий Дніпро 
закінчені були, в основнім до 13 річниці Жовтневої 
революції. На 1 травня 1932 року мають з і кінчити 
всі роботи на новій залізничній лінії Шлюзова Кан-
церівка і відкрити на ній рух поїздів. З 1 травня 
можна буде почати розбирати старий Кічкаській міст, 
Значить, і ця робота не повинна затримати піднесення 
підпору. 

Будування гідроелектровні йде обруч із будуванням 
греблі. На кінець третього етапу будування, тобто, 
як сказано вгорі, до 1 липня 1931 року, більшу 
частину бетонних робіт на гідроелектровні закінчать. 
Готова буде вся напірна частина гідроелектровні-лиши
ться тільки змурувати небагато бетону в самій турбін
ній частині, зв'язаній із монтажем спіральних камер. 

Наприкінці третього етапу починається монтаж тур
бін та генераторів і доходить повного розвитку на 
початку четвертого етапу. 

На шлюзі до кінця третього етапу теж закінчать 
більшу частину бетонних робіт. 

Отже, тепер можна вже точно зазначити час закін
чення третього етапу будування гідроелектровні. Це 
є 1 липня 1931 року. Закінчення цього етапу харак
теризується остаточно: 

Закінченням будування гребінки греблі, при чім на 
греблі змурують за цей час усього 580 тис. л«3, або 
80% від усієї кубатури бетону в гребл'. 

Закінченням найголовніших бетонних робіт на гідро
електровні при чім на гідроелектровні до цього тер
міну змурують всього 210 тис. лД або 80% від усієї 
кубатури бетону в гідроелектровні. 

Закінченням найголовніших бет->нних робіт на шлюзі, 
при чім до цього терміну змурують 110 тис. мг бетону, 
тобто 90%. 

Повним закінченням робіт на залізниці Шлюзова — 
Канцерівка з мостами через Д-нпро і розгорнутими 
роботами на розбиранні старого Кічкаського мосту. 

Час закінчення третього етапу будування гідроелек
тровні та обсяг робіт, що їх виконають до кінця цього 
етапу, дають право вже цілком певно намітити термія 
закінчення четвертого останнього будівного ета іу 
будівництва гідроелектровні та термін, коли вперше 
подадуть енергію. 

Обсяг будівних робіт четвертого' етану проти тре* 
тього невеликий. Треба буде змурувати близько 190 
тис. де8 бетону. Цю роботу закінчать до 1 грудня 
1931 року. Нд цей же час підіймуть рівень горішнього 
б'єфу та утворять підпір, потрібний для роботи 
турбін. 

Монтаж турбін і Генераторів а 1 липня 1931 року 
розвиватиметься на повний обсяг; до 1 травня 1932 року 
закінчать щонайменше 3 турбогенератори. До цього ж 
часу уставлять трансформатори та інше електричне 
устаткування для цих трьох аґреґатів. Отже 1 травня 
1932 року можна буде почати давати споживачам 
енергію щонайменше від 2 аґреґатів яри однім резер
внім. Тим що напір до 1 травня не матиме ще пов
ної величини, бо на греблі ще не закінчать уставляти 
щитів Сточея, кожний аґреґат зможе давати близько 
Зз тис квт., два—70 тис кат. і три—коли працювати 
без резерву—105 тис. кет. Пуском цих трьох агрега
тів і закінчиться четвертий етап будування, а почне
ться останній експлуатаційний монтажний період, коли 
число робочих Генераторів збільшуватиметься, а також 
збільшуватиметься й потужність кожного в них,, бо 

в міру уставлення ггвкгія Стонея не греблі З-
ватиметься напір. 

Досі ми говорили тільки про будування гідрат 
нічних споруд, певніше, гідроелектровні. З усь; 
сказаного 'бачимо, що колектив будівників Дніпрел 
стану твердо -держить курс на здійснення даної торі 
шній сесії ВУЦВК'у обіцянки передтерміново пусти 
в хід гідроелектровню. 1 можна бути певним, що сво 
обіцянку—дати струмінь від Дніпрянської гідроелек 
тровні на 1 травня 1932 року—він виконав- Але, що 
використати енергію Дніпрянської гідроелектровн 
треба мати можливість передавати її споживачам, тобт 
треба, щоб готові були лінії електропересилання : 
знижні піделектровні. Тим то, крім будування гідр-
технічиих споруд, перед Дніпрянським будівннцт--
стоїть нині завдання форсовано будувати лінії пері: 
силання та піделектровні. 

Будувати лінії електропересилання Дніпрельстан 
Дніпровське-Кам'янське почали в осени цього року. 
З весни почнуть будувати лінію на Донбас та май 
данчик Дніпрокомбінату. Будівництво певне, що нев: 
ликі будівні роботи для ліній пересилання й піделек-
тровень воно виконав своєчасно. Але більша части 
роботи на лініях пересилання та піделектровняхзал 
жить від роботи заводів, що готують щогли для лін! 

пересилання, залізні констру ції для піделектроведь, 
провід для ліній пересилання та електроустаткування 
яне мали замовити за кордоном, але ще не замовил 
Тим то, коли час закінчення гідроелектровні найбілі 
залежить від зусиль та енерґії колективу будівник5 

Дніпрельстану, то цього не можна сказати про буду 
вання ліній пересилання й піделектровень. Тут більш; 
частину роботи мають виконати заводи-постачальник* 
Треба, отже, щоб вони працювали такими сам -
темпами, якими працює колектив будівників Дніпрел:. 
стану, інакше може статися розрив між готовіс 
гідроелектровні і готовістю ліній електропересила 
та піделектровень. 

Нині, як ми бачили, вже цілком з'ясовано, що 82 
будування Дніпрянської гідроелектровні треба ( ' 
березня 1927 року) такий період часу: 

На перший підготовний етап . . 2 роки 
На другий етап 1 рік 
На третій етап 1 рік З місяці 
На четвертий етап 10 місяців 

а всього до першої видачі енерґії від трьох аґреґатів Треба 5 р.і 
ків 1 1 місяць чи кругло 5 років. 

Тривалість останнього експлуатаційно монтажно 
етапу залежатиме від попиту на енергію та відфор 
сованости пуску дальших аґреґатів. Якщо монтажні 
роботи проходитимуть нормально і своєчасно замов» 
лене буде електроустаткування для останніх 3 аґре--
ґатів другої черги, чого ще остаточно не зробили, ТО 
монтаж усіх 9 аґреґатів можна закінчити в травні 
1933 року, тобто останній етап триватиме 1 рік, отж*£ 
будування гідроелектровні першої й другої чері ВСЬОГС 
триватиме б років. 1933 року Дніпрянська г дроелек-
тровня зможе дати максимальну свою потужнієте 
600 тис. квт. 

У зв'язку з цими термінами зупинімося ще на тем
пах будування Дніпрянської гідроелектровні. 

У торішній статті ми вже зазначили, що перший 
підготовний період будування Дніпрянської гідроелек** 
тровні тривав далеко довше, ніж тривав би вій, напри
клад, в ПА ЛІ1. Ми зазн ічили й на причину цього •**-
малу індустріалізацію СРСР у період, коли починав 
лнея роботи на Дніпрелостані. Через те на у статку ван 
механізмами довелося витратити більше часу. Дні»'? 
прельетаа не міг скористуватися для роботи радянсь
кими механізмами, бо їх не було- Усі механізми на 
Дніпрєльстані. не виключаючи навіть таких стандарт*: 
них, як паротяги, нові. А на заготівлю нового устат
кування і в середині СРСР —через довгі речей 
готування його на наших заводах - і за кордоном ч„ 
рез довгочасність оформлення закордонних замовленеє 
треба було багато часу, далеко більше, ніж ід 
нариклад, в ПАСШ-

Тривалість цього першого пі".готовиого етапу* ; 
міру збільшення індустріалізації СРСР, в міру еман
сипації від закордонною ринку та ндгромадж~~:̂  
фдиду будівних машин, дедалі більше скорочуважя* 
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маться. 1 коли ми наздоженемо тут Америку, де на 
всякім новім будівництві використовують* великим 
відсотком уже вживане будівне устаткування, а на го
тування - додаткової кількости нового устатковання 
витрачають дуже не багато часу, то тривалість під
готовного періоду і в нас буде не більша, ніж у П АСШ. 
А На Дніпрельстані цей період тривав приблизно на 
1 рік довше, ніж було б нормально для ПАСШ. 

Та, як ми казали вже в торішній статті, коли й є 
причини загаяння підготовного періоду, то для •> дру
гого й третього етапів будівництва, етапів виконання ма
сових будівних робіт на базі підготовної механізації, не 
було ніяких підстав мати темп робіт нижчий,ніж у ПАСШ, 

Наслідки роботи на другім і третім етапі доводять, 
що в темпах виконання масових будівних робіт ми 
дійсно не тільки не відстали від темпів ПАСШ, а на
віть перевищили їх. На другім етапі, при бетонуванні 
греблі в лівій і правій протоках, ми дійшли макси
мальної інтенсивности мурування бетону — 57. тис м3 

за місяць. Дійшовши цієї інтенсивности, Дніпрель
стан став на один рівень із найбільшими будівниц
твами в ПАСШ,, де максимальна інтенсивність бето
нування досі не^ перевищувала 54 — 65 тис. м*, за 
місяць. У торішній своїй статті ми ставили за одне 
з основних завдань третього етапу будування переви
щити в місячній інтенсивності мурування всі дотепе

рішні світові рекорди, зазначаючи на інтенсивніс 
70—80 тис' лі8, як на завдання дАЯ 1930 року. 

Ентузіязм робітничих мас та нові методи соц 
стичнрго будівництва дали змогу виконати це за 
Дання з .великим перевищенням. 1930 року максималь 
місячна інтенсивність у жовтні дійшла ПО тис. 
тобто майже в двоє перевищила дотеперішні світ" 
рекорди інтенсивности бетонного мурування. 

Отже, на Дніпрельстані здійснили гасло „най 
нати й випередити передові капіталістичні країни", 
товото рекорду 110 тис. м3 бетону за місяць 
довго ніхто не перевищить у капіталістичних краї» 
Та ми гадаємо, коли його хто й перевищить, то зноЦ 
таки в СРСР, на дальшім великім будівництві, вя 
приклад, на Волгобуді, якщо його здійснюватимуть. 

У зв'язку з високими темпами роботи другого! 
третього етапів, будівництво Дніпрянської гідроелен 
тровні триватиме, лічивши До видачі першої енерп| 
всього 5 років, тобто тільки на '/г більше від ча 
що його визначав консультант Дніпрельстану X. Л. $ 
пер, як нормальний • для умов ПАСШ. Вважаючи; 
те, що підготовний період тривав на Дніпрельст" 
на 1 рік довше, ніж тривав би в Америці, можна 
до висновку, що на основні будівні роботи піде часу 
на півроку менше, ніж X. Л. Купер вважав за н^Г 
мальне для Америки. 
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У комплекс робіт правбго берага відповідно до 
організаційної схеми будівництва аа минулий рік вхо
дили такі елементи: 1) збудувати перегатку в середній 
протоці Дніпра, 2) вибрати наносний та скельний ґрунт 
у правій частині середньої протоки, 3) закінчити виби
рати копань гідроелектровні; 4) бетонувати праву по
ловину гйеблі, 5) бетонувати гідроелектровню. Крім 
цих' основних' робіт, слід згадати про одну дуже сут
тєву допоміжну роботу, а саме—відкрити й експлуату
вати спеціальний кар'єр, щоб- мати кам'яний матеріал. 

Уже самий цей'схематичний перелік показує, що 
в загальнім обсязі робіт на Дніпрельстані аа минулий 
рік роботи правого берега мають велику вагу і від 
успіху їх певною мірою залежить і Загальний успіх 
робіт на Дніпрельстані, Справді, успіх будування пе
регатки середньої протоки, виняткова стійкість цієї 
перегатки, що не дала скількибудь серйозного про
сисання, уможливили відразу по висмоктуванні копані 
широко розгорнути скельні роботи, а далі й бетонні, 
без затримок. Що були, приміром, у лівобережній ко
пані 1928 року і в правобережній на весні 1929 року. 
А від успіху роботи в середній копані залежить і час 
закінчення всіх основних робіт Дніпрельстану не піз
ніше від 1 травня 1932 року. 

Перегатим середньої протоки. 
За загальним пляном робіт спорудження Дніпров

ської греблі розбивається на дві основні черги: в першу 
чергу закривають перегатками праву та ліву протоки; 
коли за цими перегатками збудують дільниці греблі, 
ліву перегатку розбивають і води Дніпра перепускають 
через цей знову відкритий рукав Дніпра, де зведений 
спід греблі та бички; потім починається друга черга 
робіт—будування перегатки в середній протоці. На
турально, ця друга черга найважча й найвідповідальніша, 
бо робити доводиться уже в стиснутій річці, коли вся . 
вода проходить через саму ліву протоку. 

Своїм типом перегатка середньої протоки відмінна 
від перегаток першої черги. Останні 1— це суцільні ру
бані яЩики, завантажені каменем та обнесені зокола 
залізною Гаровою стіною для водонепропускн,ости. Пере
гатку середньої протоки довелося проектувати так, 
щоб можна було перепускати воду через неї під час 
самих робіт з найменшим-опором і.щоб на остаточне 
закриття її пішло мінімум часу. Це потрібне було На 
те, щоб мати змогу будувати перегатку ще до того; 
як відкриють ліву протоку для перепуску води. Тим 
щО будувати перегатку- мусіли закінчити' до березня 
193б* року/ до весняного кригоплаву та поводі, а Від
крити Ліву протоку Для перепуску води не можна було 
сподіватися раніш від січня 1930 року, то» природно треба 
було шукатігтакий тип перегатки, який давав би змогу 
почати роботи перше, ніж відкрита буде ліва протока, 
і за дуже короткий час Остаточно закрити цю. пере-, 
тзтку після того, як відкриють ліву протоку. Питання 
розв'язано тим, що застосували для горової перегатки 
рубаний же тип, але не як суцільну стіну, а як окремі 
зруби—'бики, Причім у проміжки між ними тимчасово 
Пропускали Воду. Б осінньо-зимові періоди на Дніпрі 
можна було додатково стиснути річище рубаними би
ками, бо витрата води під той час коливається зде
більшого близько 1—1,5 тис. л«8 і : рідко якого року. 
ДОХОДИТЬ максимуму 2 тис. л«:і за секунду. Проте, і за -
цього способу роботи' перепад води в межах перегатки 
при-Витраті ф-$і£кї.ліІ міг дійти 2,5 м. * ^ 

Після того, як* ліву протоку відкрили, проміжки 
між зрубами можна було закрити заметинами дуже 
хутко і- далі вже устаїіАЯТИ "металеву ґару та робити . 
піщані Наспи. На ці останні роботи лишалося, отже, 
близько. 2 місяців (з половини січня, до половини бе' 
реанй). Низова передатна, Яку можна будувати вже 

під захистом гбрової, мала бути звичайного руб 
типу, іти суцільною стіною. 

Підготовні роботи до будування перегатки се 
ньої протоки почали ще в серпні. Насамперед 
було зробити точні проміри два, щоб найправил 
при рису вати зруби До дна ріки. Тим що шв 
течії в середній протоці була чимала,—близько} 
За секунду, бо дно .ріки стиснули в правій і лівій 
токах перегатки,—-то довелося приміряти дно аа 
могою спеціяльно устаткованого Понтону на двох , 
понтон мав Цупку штангу, що опускається на дн 

Їез прямовисно укріплену до палубу понтона 
аке устатковання дало змогу робити проміри д-

точно в бажаній точці. Точність промірів і до 
на певній геометричній . сітці для рубаних пере 
має базове значіння; інакше зруб, коли Його ст~ 
на днО, перекоситься. Особливо це важить для 
перегатки, що його вибрали в середній прото 
перекіс зрубів, поставлених окремо один від. 
гО, міг перешкодити спустити потім заметини 
завдав би при дальшій роботі великих труднощ/ 
затримок! -

У міру того, як роблено поміри, можна було п-
вже рубати зруби. Першого періоду роботи, ко 
дували перегатки першої черги,- зруби рубали 
резі на спеціяльних примостях і звідти стягали 
в воду ручними катеринками. Операція ця Д 
важка. Для неї треба одночасно багато людей, 
із 60 чод.̂ ї більше, треба довго готуватися, уставл 
ряд катеринок на протилежнім березі тощо. Для 
дування перегатки середньої протоки цей процес 
механізували. Рубали на готовій дільниці перег 
секціями такої величини й ваги, щоб секцію най 
рові залізничні зводи могли підняти й спустити в 
після того окремі' секції зщільнювали одну 8. О." 
і виходив повномірний зруб уже і на плазі. Усе 
екання зруба в воду забирало не. більше, як півго 
часу. Зщільнивши увесь зруб, рубали його да 
плаві до такої;, висоти, щоб безпечно можна буле 
вести зруб на місце остаточного уставляння. Вив?! 
зруби на місце за допомогою ручних катеринок, 
міщених на спеціальних двох зрубах, Заздалегідь 
влених у ріці вище під горової перегатки се 
протоки. Для зрубів низової перегатки можна 
Користуватися вже' установленими зрубами-бикам 
рової перегатки. Установивши зруби на місце, пі* 
тажували їх камінням з барж і одночасно дорубу 
до проектної позначки. Перед тим, як остаточно 
дити зруб на дно, доводилося в горовій пере 
особливо пильно вивіряти правильність' розмір 
зрубів, інакше можна було побоюватися того, і 
буде можливосте потім спустити в ґари зрубів 
Нити. Щоб правильно посадити зруби на дно, заве 
Між НимИ спеціальний понтон із двома цупкими' 
мовисними рамами; рами не давали спусканому,' 
бові наблизитися до раніш • спущеного бльше, ні 
задану віддаль (6,4 лс). Та хоча: проміри робили 
старанно, все ж, коли ставили зруби на дно, "т 
лися випадки, що саджали їх не зовсім прави 
окремими- брусами днища зрубів потрапляли на 
чове каміння, і зруби трохи перехилялися набік, 
виправити зруби, звичайно висаджували "Під 
такі бруси; ~ тоді Зруби набирали правильного 
ження. \ . і : , • І\ ' 

За первісним, Проектом, розраховуючи на 'в 
витрату води, намічали мати в горовій перегатці 
ворів, щоб пропускати воду. Та витрата води* 
Ни 1929 року, була ̂ невелика -—-близько4 

отже, число отворів, можна було зменшити до 9 
заощадити витрати на готування дорогих залізо 
них заметин. ; 



У міру окремі врубе*. 
бики, прсічдо.^ мо-

|да*1№ЇЬ*̂ *Ж їв*" ;*Л%вДЛ'<г змогу укладати" на і 
залізничні колії та ~ остаточно завантажувати 

. Камінь н> завантаження доставляли по*' 
вкопані гідроелектровні, почасти спеціяльно. 

його з покидищ. Доставляли камінь поїздами, 
ми перекидними платформами-думпкарами, 
о з тим, як-рубали та установляли зруби 

березі заготовляли залізобетонні заме-
во'закривати отвори між врубами горовОЇ 

.̂ Прогін між зрубами становив 6,4 м, Висо
ту окреіпк.заметин взято за 1,0 м. Усього на 9 про

було 59 штук заметин. Важив такий трям 
ерхню частину прогонів перекривали за-
бмбініованими із залізних двотетових тря-
'я'них брусів. На" березі ааметини ванта-

6м Зводом на пульманівські .Платформи і 
., на місце уставляння, Спускати ааметини в 

'Почали за кілька день перед закриттям се
редньої Протбки. Саме спускання робили двома паро
вими явками. 

ячили спускати заметини, коли закінчили від-
•МШЛІву протоку, в половині січня. З того часу 
всю воду дніпрову спрямували з середньої протоки В 
ліву. П£сдя того, як остаточно замкнули горову пере-
гатку, уже не важко було замкнути й низову пере-
гатку, поставивши в ній останні, наперед заготовлені, 
зруби. Лишалася остання операція — уставити мета
леву ґа|у' вздовж горової й иизивої лінії зрубів. Щоб 
прискорити уставляння, його робили а двох країв 
кожної перегатки, від краю до середини. За такого 
способу^ставляти треба було затотовити спеціяльні 
обрисоЩґдрини, бо через гру в Гарах не можна при
пасувати̂  уставляння ґари так, щоб замкнути нормаль
ною ґарвнОю дві лінії ґар, що сходяться одна з од
ною. !%• то, коли лінії ґар зблизяться так, що від
даль між ними лишається \не більша, як 2—2,5 ґарини 
(<&—1Ще$к припиняють уставляти ґару, точно вимі-

" прямовиснім напрямі форму щілини і виго-
за натурою спеціальну обрисову ґарину; її 
ь в Одну з гар так, щоб віддаль, яка ли-

дорівнювала якраз нормальній ґарині. 
ґари при горовій пере гатці не справляло 

труднощів, бо ґару притискав до зрубів 
тиск всфи. Далеко серйозніше й небезпечніше було 

біля низової перегатки: тут тиск води а 
іскав ґару від зрубів. Можна було побою-

^̂Що ґара завалиться, як і трапилося біля пере-
^електровні 1928 року. Щоб запобігти цьому, 

Вся уставляти ґару почасти гребінкою, тобто 
ги деяких ґарин до дна й залишати отвори, 

"СКати воду в копані в нижній б'єф. Одно-
понтонах уставили 3 потужні смоки, діямет-

14*, щоб пустити водовідлив на момент, як 
' уставляти гару. Слід було також серйозну, 

увагу на закріплення ґари до зрубів. На 
^перегатці закріплення робили звичайним про-

до зрубів кожної шостої ґарини, але на 
«регатці закріпляти доводилося в .двох рів-

• рівні вОди і на версі перегатки, при чім за-
~ притискними брусами. Щоб ґара держалася 
щ за зовнішню лінію брусів зрубів, прогоничі, 
"Прикріпляли притискні бруси, пропускали в 

"врубів, у другий від зовнішньої грані трям. 
зїплення давало певність, що ґара не відді-
віть тоді, коли буде неабиякий підпір води 

>панІ. ; ' *~„ 
ївши уставляти ґару з горового й з низового 
Зйли землесмоками піщану наспу. Спершу по 
'норці укладати лантухи з піском, щоб за-

ливі нещільності між низом Гарової лінії і 
Для Насипання піску завели в горішній 

восени 1929 року землесмок Дніпрянський 
належить водошляхам. Цей землесмок брав 
""ТИ з лівої протоки, з наспи вздовж горо-

ш лівої протоки, почасти, від правого' бе-
ін- жб заздалегідь склав пісок На запас. 
8ЮГО боку наспу робив землесмок „Ленінград1", 
вдатність цього приладу далеко більша, ніж 
• Дніпрянського № 8, він упорався з роботою 
тно, .і його вдалося перебудувати Па.роботу 

в горішній б'єф, прОнуст'йяшИ ї^труби.'{^фуле^Н'"^^Н> 
середню копань.' Щоб- пришвидшити насипання,—а Його 
треба було закінчити до кригоплаву і в усякім разі 
до поводі, коли вода піде'через верх перегатки,—ор
ганізували возіння дрібного ґрунту ще й а берегів 
залізничними "Валками. Загальний обсяг насп уздовж 
перегаток середньої протоки становив приблизно 
150 тис. лі3. .Закінчивши наспи, закріпляли їх терасо
вими матрацами, щоб, коли проходитиме повідь, цих 
піщаних насп не розмила вода. Усі роботи на будуванні 
перегатки середньої протоки Закінчили до поводі 
1930 року. До поводі- ж устигли ще зробити в середині 
копані ряд підготовних робіт для майбутнього виби
рання та бетонування, а саме: збудували рубані опо
ри для дериків з горового боку копані та рубані би
ки для естокади з низового боку, Другої половини 
квітня вода в* ріці так піднялася, що пішла вже че
рез верх перегатки. " 

Повідь пройшла зовсім безбОлізно' для перегатки, 
ані трохи ЇЇ ие пошкодивши, Найнебезпечніші місця— 
низова; ґара та низова наспа—теж зовсім не потерпіли. 
Після спаду води в середині травня можна було по
чати відливати воду з копані середньої протоки. Водо
відливання довелося робити повільно й обережно, щоб 
не напружувати різко перегатрк, а обтискати їх по
волі. Таке повільне, водовідливання становило попер
вах не більш, як 0,5 м заввишки за добу, і набезпеку 
просисань зводило до мінімуму. 

Усього уставили 4 основні водовідливні станції, 
устатковані переважно смоками 14" та 12" діяметром. 

Водовідливні станції влаштували на понтонах. Це -
спрощує всю водовідливну операцію, бо в міру того, 
як знижується рівень.води в копані, і самі понтони 
сідають разом-із водою. Перед сіданням понтонів на 
дно, норці підводили під них клітки, щоб запобігти 
перекосові понтонів. 
' Узагалі водовідливання з копані середньої протоки / 

пройшло цілком спокійно й планово. Скількибудь 
помітного просисання не трапилося, і на початок черв
ня копань середньої протоки, крім окремих ям,' була 
зовсім суха. З цих окремих ям воду Спроваджували 
вже місцевими маленькими смоками, що висмокували 
воду до колодязів основних водовідливів. Г хоча пере
гатки середньої та правої копані, що утворили одну 
велику копань після того, як розібрали секційну пере
гуку, вийшли дуже довгі, за ввесь час роботи про
сисалася крізь них вода надзвичайно мало; регулярне 
водовідливання зовсім легко підтримували 2—3 смоки 
пох6" діяметром, при чім і ці смоки працювали з 
перервами. - - ч ' 

Вибирання в середині протоці. 
Ще до поводі цього року секційну перегатку, яка 

відокремлювала праву копань від середньої протоки, 
розібрали, залишивши праву копань під захистом пі
щаної наспи. Розібрання перегатки дало змогу роз
ширити'вийму в правій копані і тим Просунути впе
ред бетонні роботи від правого берега на один 
бичок. 

Зразу ж, як висмокували копань середньої протоки, 
почали розвивати тут вибирання ґрунту. Найглибша -
частина"копані була якраз біля Малого острова, в 
районі правобережної частини середньої копані. Тут 
лишалися ще й рештки піщаної наспи вздовж колиш% 
ньої секційної перегатки.. ' . "' 

За первісним пляном вибирати мали дериками, уста
вленими на горовій грані копані, та паровикіи зво
дами, уставленими на естокаді з низового боку копа
ні. Як ми вже казали, рубані опори під дерики та, 
естокаду майже цілком поробили ще до висмокувниня 
копані. Після, висмокування лишалося тільки оста
точно їх дорубати й закріпити. Коли висмоковували 
воду, один Із зрубів естокади впав, бо його під водою 
уставили на косогір. Цей, зруб довелося розібрати й. 
врубати заново. На' кдиець висмоковуванйя води ми 
вже мали два' змонтовані дерики зправого боку. Буду
вання естокади з низового, боку в? правобережній ча
стині трохи Затрималося, (5рі^і^тове" було прилучен
ня естокади до йаявиинявлізяиННих колій, що йдуть 
уздовж низової перегатки гідроелектровні. Тут треба" 
буДо спершу вябрн^Я^в^нвй; ґрунт, -а тоді вже ста* 
вити останні зрубиГ Поставити зру^и просто, на пісок • 



не можна було, бо потім, коли копань поглибили б, 
пісок і вкупі з ним зруб сповзли б у копань. На кі
нець червня естокаду все ж закінчили, і можна було 
вивести Туди потрібне число зводів. Естокаду зро
били двоколійною, що звід, стоячи на одній колії, 
міг вантажити ґрунт на рухому валку, 'яка стоїть на 
другій колії. А дерики з горового боку могли виван
тажувати вибраний ґрунт на колії, що проходять го-
ровою перегаткою. Розробляли ґрунт ручним спосо
бом, уживаючи перфораторного свердління та роблячи 
дрібне висаджування. Щоб заощадити вибуховий мате-
ріял, широко практикували витягання окремих намет-
нів, обсягом близько 1 м3, за допомогою клинів. Для 
цього в камені робили свердловину ЗО—40 см зав
глибшки і в неї заганяли особливої конструкції клин: 
при підійманні каменя клин розпирався в свердловині 
і надзвичайно щільно затримувався. Га*к зводу зачіп
ляли за петлю клину і так подіймали камінь на, гору. 

Тим що дно середньої копані було все чисто ук
рите наметневим шаром завгрубшки від 2 до 5—б м, 
при розмірі окремих наметнів по кілька десятків ку
бічних метрів, розробляти такий ґрунт^було досить 
важко й марудно. Тут правобережна дільниця копані 
мала найтяжчі умови, бо це було найнижче місце, 
отже, вся фільтраційна вода стікала саме сюди. 

На вибирання в середній протоці, природно, кинули 
всіх наявних каменярів і великі групи чорноробів. 
Але вже на кінець червня, тобто в самий розпал 
роботи, виявилася дуже велика плинність робочої 
сили. Завербувати нових робітників не щастило, а ті, 
що були, поволі танули. Утворювалося загрозливе 
становище. Людей не вистачало, щоб дійсно сповна" 
обтяжити механізми. Ми тоді могли вже працювати 
4. дериками з горового боку і щонайменше 4 зводами 
з низового. На кожний механізм треба 25—30* робіт
ників за зміну. Отже, коли робити на дві зміни, нам 
на самім правім березі треба було 500 чол. основних 
робітників, а лічивши дні відпочинку, хороби, прогули' 
тощо — щонайменше 600—650 чол. Тим часом на 
кінець червня було в нас не більше, як 250 чол., 
менш, ніж половина того, що нам треба. Вважаючи 
на те, що від успішности скельних робіт залежить 
успішність** бетонних робіт у середній копані, отже, 
на цім етапі розв'язується певною мірою й питання 
про час закінчення всієї споруди в цілому, треба було 
безперечно визнати становище за надзвичайно загроз
ливе. Управа будівництва, громадські та партійні 
організації так і поставилися до цього і своєчасно 
мобілізували всю суспільну увагу на прорив у серед
ній копані. 

Сюди попливли потоки добровольців не тільки з 
самого будівництва, а й з Запоріжжя, і навіть при
їжджі екскурсанти дуже часто віддавали будівництву 
свою працю в середній копані. Тільки припливом 
добровольців удалося піднести темп сезонних робіт у 
середній копані. 

Нарешті, щоб заощадити робочу силу, сюди ж 
таки, в правобережну частину копані, як найглибшу, 
ввели два екскаватори на плазуновім ході. Екскава
тори вантажили в .ковші парових зводів і дериків. 
Робота для екскаваторів була тут надзвичайно важка, 
бо утворити скількибудь задовільного вибою не було 
змоги, а робити глибокі висаджування через наметні 
теж не можна було — свідери перфораторів застрягали 

- в прошарках між наметними. Тому екскаваторам до
водилося дуже часто виривати цілі наметні. Нату
рально, це загаювало роботу й тяжко відбивалося на 
механізмі. Та, як становище було загрозливе, дове
лося йти й на це. 

Роботу в правій - частині копані ускладняло ще й 
те, що тут якраз виявилися дві дуже глибокі й вузькі 
щілини, ущерть заповнені розкладеними породами. 
Одна щілина проходила навскоси в районі від 12 
до 10 бичка, а друга в}д 17 до 15. Розчищати ці 
щілини через велику їх глибину (перша щілина зав
глибшки близько 10 м) та вузькість (завширшки та ж 
таки перша щілина вгорі не більша, як 3—4' м, а 
внизу сходить на нівець), зрозуміло, було завдання 
надзвичайно тяжке,* ускладняло його ще- й те, що 
вся вода та грязь із копані стікали саме сюди. За
кінчувати розчищати щілини довелося з Подвійним 
перекиданням: через те, що щілини вузькі, не можна 

було спускати лотоків на дно. Довелося взяти 
ціяльні маленькі лотоки, підіймати їх зі щілин 
поверхню копані, тут перевантажувати у великі лі 
і ці останні вже підіймати нагору, щоб пованта 
в рухому валку. 

Не вважаючи на дуже великі труднощі, вибирай 
ґрунту проходило в цілому успішно. До 1 вересні 
чимало ґрунту вибрали, і майже на всій площі я 
відслонилася материкова скеля. Лишалося тій 
Очистити.окремі місця на клин, знявши деякі гн 
нетривкої скелі та розчистивши щілину. НаприкЦ 
серпня екскаватори з копані вивели і можна бм 
починати частково здавати окремі дільниці під беї 
нування. Взагалі до 1 вересня по всій копані, кя 
щілин, можна вже було уставляти палуб. А роя 
щання щілин тривало ще до 15 вересня. 

У міру того, як закінчували основне скельне ви 
рання, в копані негайно розвивали цементацію осно 
Свердловини для цементації завглибшки 8 м све| 
лили перфораторами системи Чікаґо-Пневматик (СТ 
1 свердління свердловин і саму цементацію роби! 
ще тоді, коли закінчували очищати скелю на клая 
лом та уставляти форми для бетонування. Тож, 
з себе ця робота майже не вимагала часу між з 
ченням скельних робіт і Початком бетонних робітнії 

Закінчення скельних робіт на гідроелектровні 
Основну масу скельних робіт на вибиранні кодС 

гідроелектровні робили 1928-29 року. Взимку 192 
1930 року, почасти влітку 1930 року тільки закін 
вали це вибирання в південній частині гідроелектр 
та зачищали скелю в турбінній частині північної 
ловини. У південній частині екскаваторні ро' 
закінчили в сіїні 1930 року. З того часу тільки 
би рал и скелю до проектних позначок, вибирали не
тривкі гнізда та зачищали. У копані гідроелектро" 
хоча вона має велику глибину, близько 20—22 м 
скелі, виявилася все ж одна щілина, аналогічна, 
щілинами в копані греблі. Ця щілина перетин 
копань гідроелектровні в напрямі від 6 турбіни 
напірної грані до 4 турбіни в низовім боці гідроелек
тровні. Щілину дуже старанно розчистили в наґіі$ 
частині ще восени 1929 року. А в турбінній час 
щілину розчищали на весні. 1930 року. 

На кінець березня 1930 року закінчили ро̂ чища 
скелю та добирати до проектних позначок по 
південній частині копані. У північній половині, тин 
з замовленням турбін справа загаялася, а бетонува 
всисних труб не можна було, не знавши типу тур' 
довелося відкласти очищення до того, як справа б 
з'ясована- 'Проте, як тут лишалося саме очищати 
клин та лом, то це зробити можна було, не боюч" 
затримати роботи. Справа з замовленнями ст 
ясна аж на початку червня, отже, й очищати тут 
велося якраз тоді. Хоча в середній протоці не ви 
чало робсили, все ж мусіли взяти сюди одну гр 
мулярів, щоб не затягати розвитку бетонних робіт 
гідроелектровні. Взагалі до серпня всі скельні роб 
на гідроелектровні в межах бетонних' робіт "бу 
закінчені. > 

Бетонування правої половини греблі. 
Під сезон 1929 року бетонні роботи на греблі, 

дільниці правого берега, обмежені були дуже неве 
кою копанню від берега до Малого острова (до 8 бич:; 
На цім протязі скельні роботи виконали сповна, 
з технічних умов район бетонування мав відлеж 
від району висадних робіт щонайменше на ЗО 
отже, ця заборонна, зона ще більш звужувала р 
бетонних робіт, і в сезон 1929 року можна 
бетонні роботи провадити тільки до 5 бичка включ 
Це й виконано цілком. З початку сезону 1930 р~ 
коли ще не була готова основа в середній прот 
бетонні роботи на греблі обмежувалися дільни' 
де можна було закінчувати заповнювати прогони 
рівня мостів (позначка -"т 30,50). Наприкінці бер 
вже розібрали секційну перегатку, що відокремлюн 
праву копань від середньої, і Під розібраною пере 
кою та частково за рею виконали скельні роботи;' 
трохи відсунуло заборонну зону і дало можлив" 
почати бетонувати 6 бичок. Проте, до затопл" 
копані вдалося забетонувати тут тільки один шар. 





й це мало велику .вагу, -бо давало, змогу відразу, як "Як У*е .казано, '̂ дави̂ "-ві̂ і«ду /з|ір̂ дали.;;и| 
знизиться вода в копані, продовжити бетонні роботи колії*; Тож, нвли 'на одній"-|ЙйШ'"''стоіі̂ »- аводй^ 
на 6 бичку, не чекавши, дони очистять конань від .бетонних поїздів лишається теж одна колія, і рух 
намулу й грязі. Усю перш;у час*тику се№ Натурально, що йри одночї 
вину березня та квітень — бетонні роботи на греблі роботі 3 — 4 зводів'обслуговування їх поїздами Щ 
виконували парові зводи, стоячи на мостах греблі на гіршав, бо доки не .розвантажать одного по'* 
позначці -"-30,50. Тим що фронт роботи був тут дуже можна подавати дальшого, 
обмежений, природно, що й обсяг вробленого'муро
вання за той час не дуже великий. 

У травні бетонних робіт майже зовсім не було, бо 
все, що можна було геометрично на наявній дільниці 
зробити, вже зробили, а нового фронту, доки не ви-
смокують копані, не було. 

По висмокуванні копані середньої цротОкй можна мами. Перший напрям — про нього ми вже говори. 

Тільки на початку жовтня пощастило зводи 
вести на естокаду, їкх носах греблі і з того а$ 
можна було пустити поїзди коловим рухом, що 
змогу одночасно вбрати бетон не з одного поїа 
з двох і навіть з трйй 

Взагалі бетон на! греблю подавали трьома' 

напрям від бетонярні на мости по бичках греблі 
позначку 4"30,50 м." Цей напрям обслуговував з|Ґ 
що працюють піонерним Способом, а також 
стоять позаду, .тих, які роблять на заповненні, 
гонів. / -і. '; "\ " 

Піонерний спосіб роботи ми використовували/; 
бичка 9, тобто до другої половини жовтня. Аі'" 
довелося відмовитися від цього способу, бо 
стачало парових зводів,; тим паче, що решту, 
обслуговували вже дерики з горового і зводи з 

було далі бетонувати піонерним способом б бичок,, 
а потім і прогін між 5 та б бичками. Дальший розви
ток бетонування мав іти слідом за скельними робо
тами, та останні Й плановано так, щоб можливо 
швидше давати фронт для дальших бичків: 7,8 тощо. 
Для тОго, щоб бетонувати 7.бичок, треба було закін
чити вис а дні роботи до 9 бичка. Щоб. бетонувати 8, 
треба було мати закінчену копань до 10 бичка,іт.д. 
Так послідовно й розвивалися бетонні роботи, ішовши 
вперед усе тин самим піонерним способом, від бичка 
до бичка. Тим що достатнього фронту все ще не кади з низового боку, отже, без тих зводів мс 
було, не можна було в червні, липні, серпні розви- було обійтися. Одночасно район чину першого пре 
нути масових бетонних робіт на цій дільниці. Дуже бережного дерика (№ ІІ) уже дуже.звузився і лйї 
затримала розвиток бетонних робіт під цей період Його далі на цім місці було вже недоцільно. Т 
щілина, що виявилася під Малим островом в районі вирішили перенести його на верхні мости, посте 
12 бичка з горового і в районі 10 бичка з низового на зв'язних між 8 і 9 бичками, щоб вйкориеі 
боку. Доки хоча б в основнім не закінчили розчи- його для роботи на прогоні 9 —10 та на бичку/' 
щати щілини, не можна було бути певним, що тут не також для можливого нарощення бичків з низ 
будуть потрібні висадні роботи, отже, й не можна боку понад позначку-(-30,50, і тим полегшити рос 
було дозволити бетонним роботам просуватися вперед. 
Усе ж, щоб максимально можливо розвинути фронт 
бетонних робіт, зважилися здавати під бетонування 
бички не цілком, а частинами. Це можна було ро
бити, бо щілина по горовій грані греблі проходила 
в районі 12 бичка, отже, тут можна4 було дозволити 
бетонувати до 10 бичка. А на низовім боці довелося 
на цей період обмежитися 8 бичком і тільки напри
кінці серпня дозволити почати 9 бичок. 

Отож, до половини серпня бетонували лише піо
нерним способом, а з половини серпня — вже комбі
нованим, і піонерним і фронтальним, вводячи в роботу 
дерики з горового боку та парові зводи, що стоять 
на естокаді, з низового боку. До 1 вересня скельні 
робити в середній протоці закінчили. Відтоді можна 
було вже- починати бетонні роботи на широко роз- кубатури не можна було виконати за самий листе 
горнутім фронті, пустивши в роботу всі 4 правове- вважаючи на звужений фронт і неможливість -
ре ж ні дерики та потрібне число Парових зводів з ни- ну вати бльоки для безперервного обтяження 
зового боку. На жаль, і тепер незакінчене розчищання нізму бетоном. > . 4 ' 
щілин все ще звужувало фронт робіт, особливо, коли Тому в листопаді ми проклали м.ости до 13 б*$И 
згадати, що щілини перетинали по 2—3 бички і від- .включно, що дало змогу полегшити дерики МЬ12 т|д 
повідне число прогонів між ними; крім того, за ухва- Найтяжче обтяження було в .останнього правову 
леною системою розрізки муровання з перев'яззю ного дерика № 14. Кубатура бетону, що лишаї 
будівних швів не можна було підіймати кількома ша- на 1 -листопада в цього дерика, • становила близ 
рами той чи той кінець бичка або прогону, не поши- 7 тис. м3, бо бички 15,16 та 14 були ще не тої 
рюючи одночасно бетонування на всю довжину про- отже, зв'язнів/не можна було ставити тут на д 
філя. На інтенсивність бетонування впливав також могу 14 дерикові і довелося поставити паровий 
«певною мірою профіль скелі в районі Малого острова, на бичок 16, виведений до позначки -"-19,0, тобто-? 

' Тут позначки скелі цід напірною гранню доходять однім рівні з верхом естокади. Цей звід довеле 
+12,0 м. Скеля стрімко падав вниз за течією, і по-' повернути на .90° у' напрямі до колії естокади, -

ачки її під носом греблі коливаються від 4-1,0 він міг хо. 

майбутнього року. Для Цього дерик зробили рухов 
щоб можна.було пересувати його, мостовими 
нями для; нарощування бичків від 10 до 1 в» 
Але незабаром довелося облишити думку про 
щування бичків з низового боку, а навпаки, пс 
вити питання про те, щоб нарощувати бички з гос 
боку на 4 м, тобто до позначки34,50. 
вирішення давало кращі наслідки, бо дозволяло 
бутнього року провадити нарощування бичків 
розгорнутим фронтом. Крім того, бажано було5| 
низовій грані бичків; на позначці-{-30,50, проти 
можливо далі колію, висунути на цю колію звод 
цими зводами.Допомагати .бетонувати горовим де 
кам, бо кубатура бетону, що Припадала на ..них" 
листопаді, становила 5 — 6 тис. м3 на кожний. Та 

ходити колією, укладеною на поверхні бйчаді 
Щождо дерика, переставленого на міст греблі Я 

позначку.-"-30,50,- То район його роботи, через нарм 
щування бичків позад нього, природно, . обмежнво] 
самим прогоном 9 — 40 і бичком 10. 

Другий напрям бетонних* поїздів — для обслуг 

значки 
до — 2,5 м. Отже, Доки не виведуть тут на достатню 
висоту Носової частини греблі, теж не можна підій
мати бетонного муровання з горового боку. Усе це, 
звісно» обмежило трохи темпи бетонування, особливо 
першої половини вересня. Ще обмежувала масове 
бетонування неможливість обслужити паровими зво- вання дериків а горового боку греблі — іде від б | 
дами при стрілці 70, завдовжки з естокади разом із нярні берегом до "горішнього б'єфу, а звідси оДі 
дериками всього профілю греблі. За ухвалений ме- заїздон спускається на горову перегатку. Цей а 
тодом роботи треба було, закінчивши бетонувати носи двоколійний, 8 коловим рухом поїздів, порів: 
греблі, 'спорудити тут нову естокаду, рівнобіжно з дуже легкий для подавання бетону. Далеко важ' 
першою, і. на цю естокаду перевести зводи. З цієї третій напрям' подавати бетон До Зводів4, роаташова 
естокадиХзводй вкупі з дериками вже цілком пере- на низовій естокаді. 
кривають у якім^завгодно місці всю ширину, греблі. На цім шляху є три Заїзди. Цей же шлях у 
Тим що бетонування носів греблі через щілини за- вій своїй частині зливається з шляхами, що йдуть 
трималося, довелося затримати й спорудження .цієї . тїдроелвіктровню. аж до заїзду на головну естою 
естокади, отже» й Переведення сюди зводів. Затримка На всім протязі шлях Одноколійний. Через те в 
з переведенням зводів болюче позначалася також на чатковім періоді масового бетонування - туТ Трві 
русі бетонних поїздів. лися дуже великі'- затримки в русі. Тілад-и напри 



ЗАГАЛЬНА ПАНОРАМА РОБІТ ПО БЕТОНУВАННЮ ГРЕБЛІ 



жовтня пощ|»*тин»Д̂ чврев* забетонований до .'пб-
іначки вв'язати цей шлях' 
ві шляхаа^Гіда *дуть-вт^ і тям 
розділяйе̂ ааіггажений і порожній напрям, лишивши 
ванта еМЩйВімрнМ на пДм шляху; порожній , напрям 
перевели на горові шляхи. - і 

Максимальне число зводів і дериків на греблі пра-
вого̂ Ш р̂і'- доходило окремих Днів 11. Пересічне 
числ^^рЙ» тут було 8. Число поїздів на достані 
бетону доходило на всіх трьох напрямах при одно-

^Іотідо 9. Пересічно працювало 7 поїздів, 
рів з бетоном на' поїзді з двох плятферм 
полуплятформи доходило в розпал роботи 

я чистого бетону в спорудах, ми 
досить - широко почали застосовувати 

і," так знаного, „озюму", тобто- вкроплювати 
іу масу, окремі великі камені обсягом від 

З.:.*3 кожний. Мурування цих каменів мав ту 
вагу; що заощаджує кошти й натеріяли, 
цемент, як матеріал дефіцитний. Спроби 

5№і „Озюм* у бетон ми робили Й минулого 
сезону -̂вло тоді окремі камені заштроплювали лав-

Заштроплювання каменів через брак відпо-
" досвіду вабирало багато часу; опущений у 

нінь перевертався, коли витягали ланцюги, і 
•аз не так, як було треба. Цього року за
їрвсі камені попереду анкерувати, просверд-

в них свердловини завглибшки 30 — 35 см і 
чи в ці свердловини на цементі залізні 

ак зводу, зачепившись за гак каменя, може 
поклаСТИ камінь у яКе завгодно наперед призначене 
місце, на перевернувши його. Цей спосіб прискорив, Мурування „ОЗюму" і дав змогу досить успі-

розвинути, хоча заготівля „озюму" кош-
*далеко дорожче. ' - \ 

їх місяців кількість „озюму", що його вживали 
ія, давала досить помітні числа.. 

„озюму" на вартість бетону .можна- ба-
. що 1 м9 коштує 17 —18 крб. за/ наших 

з»* «озюму" — приблизно 10---12 крб. Отже, 
Кубі маємо 6 — 7 крб. заощадження. Зро

зуміло̂  що більший відсоток „озюму" укласти, то 
більп» абсолютне заощадження можна мати. Ми укла
дали Щось:із7% .іозюму", і це давало близько 50 коп. 
здешеїйквиИя вартосте бетону в цілому. 

Закінчуваного будівного сезону ми мали на греблі 
прав̂ й?оЄрега вивести все бетонне мурований бичків 
до пЩ|чкнН"30»50 і прогонів між бичками, що притикавшая до лівого берега, до позначки -|- 15,0, а до 
правог#* т̂еж до позначки + 30,50. Залишеними полу-
прогок̂ іУ -на позначці+15,0 мали пропускати воду 
майбутньої весняної поводі. 

Далі ми' мусіли наростити всі бички до позначки 
-{-ЗІЗОШорового боку, що ними можна було прокласти 
дві лійЙ- мостів, і майбутнього4 .созону з 1 березня 
поча&. нарощувати бички з низового боку. Це основне 
технічка ~ завдання поточного сезону ми вже закін-

ІШввшІ робота на гідроелектровні. 
Початі минулого будівного сезону бетонні роботи, 

як і на греблі, мали дуже невеликий фронт, бо него-
'Уля скельні роботи. Як уже. казано,-до весни 

* іу скельні роботи майже зовсім закінчили, 
разі вони вже не стояли на перешкоді роа-

ІІетОннИх робіт. До весни закінчили також і 
«і роботи:, щоб можна було пляново вико-

сновні роботи. 
іієниНі методом робіт бетонувати .гідроелек-

гь 5 Байтовими дериками, розставленими 
^«нію приблизно на подовжній осі будівлі 

Дерики розташовані так, що можуть об
кати по~~ дві турбіни, часткова перекриваючи 

один однШо» Проте,'розташовані ..на осі будівлі, нони 
не мо^Ш'^се ж охопити цілком усієї ширини бу
дівлі, |р#видатносте; Чх було;, б недосить, бо, крім 
чист̂ ,'бетонування, треба уставляти складні й важкі 
форми палубу всисних та напірних труб- Відмінно від 
греблі, тут ці операції забирають силу часу; Тому в 
пляні роб|т передбачені були шляхи 8 ГОрового боку 
на позлену Ч131,0 приблизно на рівні порогів напірних 

труб; на цім шляху можна ставити парові вводи,' що 
й повинні обслуговувати роботу в щитовім відділі. 
З низового боку, Є копані . відвідного каналу гідро
електровні, теж укладено залізницю на позначку -{-4,0м 
вздовж вихідних, отворів всисних труб, що мають 
позначку постелі 4і- 2,0 м. Рівнобіжно к цими зводовими 
шляхами йдуть шляхи, щоб подавати, бетон та інші 
матееіялн. Отже, на цих шляхах може, працювати 
яке завгодно число зводів, незалежно-один звід від 
одного. • ";^,',;::'г '\'::'ч XX 

Бетон до вантовнх дериків подають естокадою, що 
-проходить уздовж дериків, при чім позначку головки 
рейок естокади гідроелектровні вибрано таку саму, як 
і на греблі, тобто33,16 лі, щоб мати змогу зв'язати 
обидві ці естокади за північним краєм електровні і 
тим утворити коловий рух для поїздів із виходом їх 
в естокади на гребляні шляхи і поверненням до бето-
нярні прокладеними шляхами греблі. 

Ця основна естокада збудована на бутових биках. 
На бутових же биках уставлені й стоянки вантовнх 
дериків. 

Бики, викладені в копанях напірних труб і якраз 
займають дільницю4 гідроелектровні, де бетонні та 
монтажні роботи найпростіші. Тому ці роботи можна 
відкласти вже на кінець робіт. _ 

Бики" зробили бутові, бо, хоча вони й тимчасові, 
але дуже, високі—близько 20 м. Безперечно, оубані 
бики були б недосить тверді, щоб підтримувати стояк 
деряка, і раз-у-раз спричиняли б недоладності в 
роботі." • 4 

1 самі вантові дерики й естокади склали за зиму, 
а на весну вони цілком увійшли в роботу. Так само 
за зиму підготували шляхи, з боку напірних та з боку 
всисних труб, що дало змогу Вже з 15 березня роз
винути на гідроелектровні плянову роботу. 

З великих підготовних робіт, що дуже важать, для 
роботи на гідроелектровні, треба згадати про працю 
палубної та риштункової майстерень. Для механізації 
заготівлі палубу й риштунку ми вбудували яв. правім 
березі майстерні, устатковані деревообробними та 
риштунковими верстатами. 

Палубна 'майстерня готувала масовою кількістю 
стандартні щити для палубу греблі, а також форми 
всНсних та напірних труб. Остання робота—величезне 
й тяжке* завдання, бо опорні конструкції й форми дуже 
складні. -

Складність ще збільшувало те, що за гідравлічними 
умовами потрібна була велика точність цих форм при 
криволінійнім їх обрисі, Тому заготовляти форми 
бсисних труб почали ще взимку 1929-30 року. Усього 
ми ваготували 5 комплектів форм, маючи на думці, 
в разі однотиповости турбін другої черги; використати 
ці такі форми й для останніх 4 всисних труб. Щодо 
форм напірних4 труб, то їх довелося робити на всі 
9 турбін, не покладаючись на можливість обертати" 
форми. ч 

На це довелося йти, бо конструкція будівлі дозволяє 
розпалубити напірні труби аж тоді, коли щитовий 
відділ у відповідних бльоках буде майже зовсім за
кінчений. . 

Тим що цей відділ дуже високий, розділяти його 
в продовжнім напрямі бодай на дві черги затяґло б 
час повного закінчення бетонних робіт, а це затри
мало б монтаж щитів із напірного боку і могло б 
затримати остаточне закриття греблі, іти на це, звісно, 
не можна було, отже, форми для напірних труб до
велося робити на всі 9 турбін-

Готувати форми в палубній- майстерні- довелося 
великими елементами; в межах" вантажної сили наших 
зводів: це зменшувало час складання форм на місці 
роботи. Спершу окремі елементи форм у майстерні ж 
обшивали палубом.. Але незабаром довелося це обли
шити, бо при складанні форм важко було плавко 
суп рягати готові елементи. А обшиваючи форми на 
місці уставлення, порівняно легко можна було палу бом 
виправити всі неточності при готуванні та перекоси 
підчас перевозу й уставляння. 'г , 

Риштункова майстерня правого берега, обслуговуючи 
переважно гідроелектрсшню, де, натурально, найбільше 
треба риштунку (близько 3 тис. тонн), обслуговує 
також греблю та шлюзу. Майстерня устаткована вер
статами, що ріжуть і гнуть залізо з діяметром блйяь-
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ко 1,5. Риштункова майстерня по змозі теж складала 
в чсебе риштунок цілими елементами, наприклад, Трями, 
щоб зменшити час, потрібний на складання й вв'язу
вання риштунку-на місці. Але тут цей метод удавалося 
застосовувати далеко рідше через невкладистість ри-
штункових конструкцій, та недостатню цупкість самого 
з себе риштунку. Тим то здебільшого робота в май
стерні обмежувалася тільки заготівлею окремих стриж
нів, а уставляли риштунок і зв'язували його вже на 
місці. , 

Устатковані палубна та риштункові майстерні дуже 
спростили роботу на самій споруді і до мінімуму 
зменшили засміченість гідроелектровні будівними зріз
ками, що велико важило, зокрема в розумінні пожеж
ної безпеки. 

До робіт гідроелектровні за нашою структурою 
належать: власно гідроелектровня; так званий, су-
пряжний стоян — масив між північним краєм гідро
електровні і • правобережним краєм греблі — та сліпа 
гребля — злука гідроелектровні з берегом, сліпа водо-
стримна підпірна стінка. 

Бетонні роботи цього сезону почали 15 березня з 
бетонування дільниці сліпої греблі', зід грані щитового 
відділу до берега у напрямі до цементової шопи. Цю 

Поперечний розріз гідроелектровні. 

дільницю треба було забетонувати терміново і в першу 
чергу, бо тут мали проходити найголовніші шляхи, 
що ними подають бетон на щитовий відділ і на греблю. 
Бетонували цю дільницю паровими з̂водами, уставле-

"ними на перерізаних копанню транзитних бетонних 
шляхах, при чім бетон подавали у хвіст зводам. Ро
бота тут не становила ніяких труднощів, і закінчили 
її першої половини квітня. 

Другої половини березня почали роботу в щитовім 
відділі та на всисних трубах у нижній частині елек-
тровні. Перша стадія роботи в щитовім відділі теж 
не являла собою складного завдання, бо нижня Частина 
тут—звичайний масив, порізаний лише температурними 
швами. Але вже, коли довелося робити постелю на
пірної труби, робота помітно ускладнилася, бо через 
вступні шви виникла спеціяльна розрізка; тут же роб
лять випуски риштунку, щоб'утворити биЧки напірних 
труб. Нарешті, сама з себе постеля, мавши криволі
нійну форму, була досить густо зариштункована. 

Отже з цієї вже черги бетонування -щитовий відділ 
увійшов у смугу суцільних залізобетонних конструкцій 
зі складними формами, тісними й тонкими масивами. 
Щоб зводити напірні труби Далі, треба було виконати 
велику підготовну роботу—спорудити спеціяльні похилі 
дерев'яні підпірні стінки, на які б могли спиратися 
форми напірних труб, бо напірні труби мають похилу 
вісь (див. розріз), отже повинні мати спеціальну опорну 
конструкцію з івера. 

І підсобну підпірну конструкцію і самі форми на
пірних труб уставляли почасти пантовими дериками, 
почасти паровими зводами з боку напірної грані. 
Друга черга бетонування обмежувалася похилою діль-

ницею труби в прямолінійній її частині. Тут усе 
дило ДО уставлення форми, риштункування та 
нування. Становище ще дужче ускладнилося, коЯ 
перейшли до третьої черги бетонування, де робл 
уже Гари для заметинних щитів та уставляй 
закладні частини для. постійних щитів і ґрат 
Крім того, що форми складні, риштунок густий, 
треба було ще дуже старанно уставляти числе 
прогоничі, щоб потім їх забетонувати. На уставляв] 
цих прогоничів при великій висоті треба було ду 
багато часу. Особливо багато часу забирала багата 
кратна перевірка того, 'чи правильно установлю 
кожний прогонич, бо кругом усе зайняте опірниі 
конструкціями, отже, доступ до прогоничів надз 
чайно трудний. Досвід бетонування перших напірн 
труб виявив, що зовсім дарма витрачали величезні 
час на старанну перевірку: при масовім бетонував 
не Можна так закріпити всіх прогоничів і заклади 
частин, щоб вони абсолютно не зсувалися зі свої 
місць. Тим часом за технічними умовами потрібя 
була точність уставлення до 2-3 мм. Довелося, Оті 
кінець-кінцем піти на те, щоб вирізати всі заклад*! 
частини, залишивши в основнім бетоні визубні 
них, а майбутнього року, коли приберуть усі опір 
конструкції, можна буде вже дійсно точно устави 
закладні частини та якнайобережніше залити їх. 
залишені визубні зв'язати з основним масивом, Щ 
випустили спеціяльний риштунок. Для ґратниць 
кладні прогоничі довелося все ж зберегти, бо всяЯ 
виходять на надвірню закруглену грань бичків, і лЯ 
шати тут визубні неможливо. 

Вирізання закладних частин трохи полегшило Я 
пришвидшило основні роботи в щитовім відділі, даш 
змогу в листопаді йти прискореним темпом до верхнГ 
позначок. • - '. їм 

Подавали бетон у щитовий відділ пантовими дері 
ками та паровими зводами. Треба сказати, що че-з 
велику Силу риштунку й -вузькі місця здебільше 
не було змоги подавати цебри з бетоном безпос 
редньо / в бльоки, а доводилося споруджати спеціяль 
та лотоки і ними вже спускати поволі бетон у форві 
Поточного будівного сезону не закінчили ще цілкі 
бетонувати щитового відділу; закінчать його до 1 чеЯ 
вня майбутнього року, відколи й можна буде початЩ 
монтаж Зводу та самих щитів. 

Щодо турбінної частини гідроелектровні, то тут 
бетонувати почали з квітня і насамперед бетонувалі 
постелі під всисні труби. Бетонували теж з двоІ 
боків. З одного боку бетон подавали вантові дерика 
с другого, з позначки -\- 4.0 м, парові зводи. Закіа 
чивши бетонувати постелі, відразу ж почали складати 
форми всисних труб. Складання кожної труби тривале 
близько 2 тижнів. Багато часу ішло й тут на вивд 
ряння, чи правильно уставлені форми, особлив 
тому, що форми криволінійні; бетонувати ж всисні 
труби при готових формах великих труднощів не стаЯ 
новило. Коли закінчили бетонувати всисні труби 
низовий шлях на позначці -\- 4,0 для зводів позбувся 
значіння, бо з нього вже не можна було подавати 
бетону на Дальше бетонування. Треба було форсувати 
спорудження постійного службового мосту на по 
значці-{-22,5 м уздовж вихідних отворів всисних труб 
призначеного в майбутнім длд зводу,' який спуска! 
тиме та підійматиме заметини, що закривають вихідна 
отвори. Цей шлях дав змогу продовжити бетонування 
турбінної частини електровні знову з двох боків! 
Тим то, закінчивши, бетонувати всисні труби, ми зм 
бетонували до проектної позначки бички між ними 
що правлять за опори під службовий" міст. Одночасна 
бетонували з боку Залізобетонні трями, що утворюють 
прогінні будови мосту. Кожний трям важить щосЗ 
із 17 тонн. Трями уставляли на бички паровими гвод 
дами, потім укладали рейки й бетонували плиту мізі 
ними на почіпнім палубі. Споруджали міст поволі, вш 
південної половини .до північної, у лад з, перебігом 
бетонних робіт. 

У північній половині 1 турбінної частини електроЗвя 
від 5 до 9 турбіни бетонні роботи цього року обмед 
жувалися самим спорудженням всисних труб. "їим щ| 
питання про замовлення цих турбін, а вкупі й остаЙ 
точне з'ясування типу їх розв'язані були аж на почаЦ 
ток липня, натурально, довелося бетонування їх за 
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Коли одержала повідомлення, що решту—' 
|рбн*-— замовляють того самого типу, що в перші 4, 

а̂ було починати остаточно Готувати основи під 
влі всисних труб. Роботу утрудняло те, що основа 

*тут позначку 4-1,Ом, тобто найнижчу позначку в 
копані. Сюди, отже, стікала вся фільтраційна 

(а і тут же містився водовідливний колодязь. На 
ець липня закінчили очищення і можна було па
яти бетонну роботу на постелях. Як уже казано, 

еціяльних форм для решти 4 всисних труб. не ро
їли; треба було використати наявні форми для перших 
турбін. Отже, слід було спершу розпалубити перші 

' труби, а тоді вже уставляти ці форми заново, 
зпалублювали всисні труби через 21 день після 

зго, як закінчили їх бетонувати. Деякі труднощі були, 
ли -виймали елементи форм із верхньої конусної 
стани труб, бо тут труба вгору звужується. Устеляли ці форми всисних труб другої черги та бетону-
' УїХчу серпні й вересні. 

можна тільки лотоками і-потім перекидати Його руками. 
Натурально, що бетонування проходить тут повільно. 
У верхній частині бетону уставляють цілу серію дре
нажних труб, роблять уже колодязі, шахти, Галереї. 
Усе це потребує багато тесельної роботи. У всякім 
разі, на • кінець листопада всі 4 перші спіральні камери 
забетонували до позначки + 23,0, тобто до кінця ма
сивної частини будівлі. Далі лишаються вже роботи 
коло зведення колон машинової залі, опірних конст
рукцій під Генератори, поверхового покриття \та інші 
дрібні залізобетонні конструкції. Ці роботи частково 
мають виконати ще поточного будівного сезону; зо
крема треба забетонувати колони, бо це дасть змогу 
на протязі всіх перших 4 турбін складати металеву 
покліть машинової залі уже взимку, а з весни почати 
заповнювати стіни та будувати дах. 
' 3 робіт на гідроелектровні нинішнього сезону слід 
згадати ще про спорудження бльоку малої турбіни та 
водопровідного бльоку; розташованих у північнім кінці 

Спускання зводом— вантовим дериком одно! в частин швидкісного'Колеса турбіни. 

& с̂ерпня почали 'складати о̂пірні кільця, а далі 
альні камери перших 4 турбін. Ці роботи тісно 
пліталися з будівними роботами. Так, у першу 

уставляли нижній металевий патрубок і заливали 
го бетоном. Потім уставляли, так' звані, швидкісні 
" ьця, що складаються з 4 елементів, кожний вагою 

ько 18 тонн. Уставляння цих кілець треба було 
іно перевіряти, бо від нього залежала точність 

гажу всіх інших конструкцій. Після перевірки нижнє 
це заливали, бетоном. Далі складали й знютовували 

гральну камеру, на що треба було приблизно місяць 
Закінчивши нютувати камеру, можна було бе-

зати її. Металеві форми спіральних камер ми 
звали від бетону двома шарами пояркової повсті 

двома ж шарами руберойду, щоб деформації труби 
пав -Цей еластичний шар. 

етонування спіральних камер дуже важка й мно-
5на робота, особливо в нижній частині, де дово-
я бетонувати під камерою.1 Подавати туди бетон 

будівлі, безпосередньо біля першої великої турбіни, 
так званої, монтажної площинки, ще е продовження 
машинової залі в північній бік, і, нарешті, про основу 
під компресорне приміщення, розташоване в кутку між 
супряжним стояком і південним кінцем гідроелектровні, 

Усього за минулий сезон зроблено бетонних робіт 
136,5 тис. лі3, це якраз відповідає зустрічному плянові 
на даній дільниці роботи. Як виконували бетонну 
програму місяцями, показано в таблиці. 

З таблиці бачимо, що в липні та серпні змуровано 
бетону розмірно небагато. Поясняється це тим, що 
тоді не починали ще бетонувати всисних труб у пів
денній половині. 

Взагалі ж робота на гідроелектровні ввесь час 
відбувалася під знаком величезної недостачі теслів, 
що гостро негативно відбилося на роботах у щитовім 
відділі, де було; дуже багато тесельних робіт. І все ж 
гідроелектровня виконала свій зустрічний плян щодо 
обсягу бетону. 



Узимку ал гідроелектровні ііають виконувати великі 
, роботи -— перебудовувати допоміжні алагоди для робіт 

майбутнього року. Так, треба збудувати нову естокаду, 
щоб дати змогу бетонувати верхню частину щитового 
відділу. Треба розібрати два вантові дерики з п'ятьох, 
щоб з весни закінчувати дільниці нагарних труб, тим
часово залишені через бики естокади. Мостові зв'язні 
слід перекласти з бутових биків на бетонні масиви. 

Треба розібрати всі форми всисних та напірних 
труб. Майбутнього будівного сезону до зими гадають 
закінчити майже зовсім бетонні роботи на гідроелек
тровні, крім 3 напірних труб, що їх доведеться від
класти до весни 1932 року. Так само майбутнього 
сезону мають начорно закінчити будування всієї ма
нганової залі з прилежними приміщеннями для ком
пресорної, з приміщенням монтажної площинки, а 
також частину приміщень для трансформаторів. Улітку 
майбутнього року мають будувати підвищувальну під-
електровню на насипнім майданчику на березі та 
будвілю розподільчої злагоди там же. Нарешті, закін
чити сліпу греблю мусять теж на весні майбутнього 
року. 

Кар'єр заготовляти камінь 
З великих допоміжних робіт на правім березі слід 

згадати роботу кар'єру, що заготовляв камінь. 
Сумарний' обсяг бетонних робіт на правім березі 

дуже великий — близько 600 тис. лі3. Щоб забезпечити 
ці роботи щеброю, довелося відкрити' спеціяльниЙ 
кар'єр, бо' природних . копаней достатнього' обсягу 
немає. На півтора км від місця роботи,-вниз за те-
чією, на березі Старого Дніпра, знайдено дуже добрий 

(кам'яний кар'єр. . : ' 
За зиму 1929-30 року сюди проклади залізницю й 

підготували вибій ДЛЯ масового здобування гранітного 
каменю; є 

Відслонення вибою зробили почасти восени 1929 р., 
почасти на весні 1930 року за допомогою гідромриі-
тора, що вмивав верхній дрібний ґрунт сильною 
струминок) води під тиском 20 атм. Змиваний ґрунт 

-стікав'униз до спідки вибою, де утворив рівний май
данчик на позначці+ 21,0 м; цього майданчика' не 
затоплює навіть найвища вода. *^І№ч 

Увесь кар'єр розбито на 4 вибої по 80 м завдовжки 
кожний. Заввишки вибої пересічно 20 м. Свердлять 
камінь для висаджування верстатами Сандерсон, що 
дають свердловини 150 мм. На заряд для одного 

'а*вЩ!''%е^ 
обслуговунїть'великі електричні екскаватори з мШ 
кістю ковша'4 куб; ярди т а ї паровий екскаватор 
місткістю ковша 1.75 куб. ярда. Правильно експлщ 
туватй кар'єр почали а липня. З доданої табляя 
можна бачити видатність кар'єру. Увесь камінь з кар~3 
ру йде на каменедробильню, де його перероблянні 
на щебру. Возять камінь звичайно Ф-5 паротягів я 
25'думпкарів. ^

 :ї'"'"Н|| 
На кар'єрі' щ. організовано заготівлю „озюму" н 

масовім маштабі. Для цього екскаватори з вибОЯ 
у міру розроблення вибою,; відкладають великий:щ 
мінь, об'ємом 1,0 — 3,0 лї'і у бік за залізницю ЦІ 
позаду себе. . 

Уночі, коли каменю на дробильню не возять, ці .Щ 
ликі камені вантажать зводом чи тими ж таки екска 
ваторами на перекидні плятформи і везуть на склая] 
розташований зараз за кар'єром. 

Тут камені вивантажують, свердлять у них Сверщ 
ловини, заливають петлі-анкери, витримують каміні 
від 3 до 5 й, більше дніві-щоб цемент зміцнів, а̂  до 
знову Зводом вантажать уже на поїзди і останн 
везуть*1 готовий ;озюм" на", місце мурування. За аЩ 
тень, коли власне на кар'єрі тільки налагодили праї 
вильну заготівлю „озюму", заготовлено близько 2тщ 
каменів. Узимку на кар'єрі теж заготовлятимуть „озюм", 
Це річ цілком можлива, бо є великий, склад. 

Закінчуючи описувати роботи правого берега л,а̂  
поточний будівний сезон, подамо для загальної ха
рактеристики обсягу роботи правого берега та тем-» 
її такі числа. ">*̂  

На правім березі, працювало близько 4 тис. чол, 
робочої сили, адміністраТивно-технічнОго. та контору 
ського персоналу було близько 250 чол. , • '% 

Число парових зводів дійшло в листопаді 14 я"укі 
Де рик і в у розпал сезону працювало 9 штук, паро] 
тягів—33 штуки, число думпкарів доходило 40 штуі 
плятформ—60 штук та, крім того, було 27 полупля* 
форм (так званих, жучків). Верстатів Сандерсона бул^ 
14 штук, перфораторів різних систем—близько 70 шї| 
цебрів возити бетон —150 штук- У розпал сезоанм 
робіт ходило звичайно 15 поїздів, що доставляли 
бетон. Максимально за місяць мурували на всім бя 
резі 58 тис. м3 бетону. Максимально за добу—2.732 '** 
Максимально вивезли з кар'єру 'каменю за місяць 
близько 33 тис. м3. Максимально роздрібнювала ні 
дробильні каМенюУза̂ добу І̂ЗО^думпкарів. 
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Як переможено 
середою протоку Дніпра 

Інж. М. 

Гідротехнічні роботи цього сезону проходили -в 
основній під знаком боротьби за середню протоку 
Дніпра. % 

Після того, як до 7 листопада 1929 р. закінчили 
гребінку лівобережної греблі (бички 31 — 47 до по
значки + 30,50 та прогони між ними до позначки 
+ 12^00), а до січня 1930 року зацементували основу 
під нею, стало можливо закрити річище середньої 
Протоки і всю витрату Дніпра спрямувати між бичками 
лівобережної греблі. 

Підготовні роботи почали ще влітку 1929 р. Треба 
було точно проміряти глибину та нерівність' дна, щоб 
правильно нарубати рублені перегатки. По натягнутій 
між пірсами правобережних перегаток і Великим остро
вом линві ходив промірний порон і кріз укріплену на 
ній металеву трубку штанґою пробував дно ріки; 
результати промірів наносили, як профілі, на рисунки. 
Виявилося, що дно досить нерівне, укрите тонким 
шаром на 1,5-2 м намуленого піску та окремими ве
ликими наметнями. Скеля залягала на глибині 8 —" 
12 м під рівнем води в ріці. 

Одночасно з промірами рубали дерев'яні зруби. 
Спідці їх надавали форми, що відповідала обрисові 
поверхні дна та його нерівностям. 

На висоті 1,50-2,00 м між брусу ватою ґратницею 
зруба заводили суцільну деревину колодну підлогу; 
щоб завантажувати зруб каменем. Вирубаний на 2-3 м 
заввишки зруб на верховій перегатці розміром 23,70 X 
Х9.70 м і на низовій —19,20X12,80 м спускали 
40-тонним зводом на воду і вже на воді дорубали до 
граничної висоти. Потім його замалювали за роги 
Стальними линвами. Катеринки, уставлені на особливих 
рймзрубах вгорі за течією, виводили зруб з тиховоду 
на середину ріки. Такеляжні бригади підводили зруб 
до призначеного йому місця іі закріпляли линвами. 
Далі його остаточно завантажували і точно уставляли 

/на місце. Так зруб по зрубі виводили перегатки се
редньої протоки. Низові перегатки не змикали, аж 
доки не відкрили лівобережної гребінки для перепуску 
води:- горову перегатку робили зі зрубів, уставлених 
на віддалі 6,40 лі один від одного, низову — 0,80 між 
зрубами. 

Через простір між зрубами горової перегатки тим
часово перепускали воду; його.. перекривали трьома 
залізничними коліями на коротких дерев'яних мостах 
системи Лембке. 
*" У січні дано. наказ закрити середню 'протоку. У 
гари між зрубами; горової перегатки почали спускати 
важкі залізобетонні заметини, вагою від 16 до 18 тонн. 
У прогін на низовій перегатці, що ще лишався від- * 
критий, завели останній зруб. Рівень води в горішнім 
б'єфі почав підійматися і дійшов4 за 31 день січня 2 де 
7 м піднесення. Щоб перепускати воду через лівобе-" 
режну гребінку, розібрали перегатки, витягай, ґари, 
зняли мости. Але груба піщана наспа вздовж пере
гаток .не пропускала води. Довелося спеціяльно про
ривати змерзлий пісок, і тоді спершу 3 низового, а 
потім і з горового боку вода'знайшла собі шлях, 
прорвала масив наспи, що ще зоставався, перелилася 
в копань, підтопила бетонний масив і, нарешті, ринула 
поверх бетонних прогонів між бичками греблі, змиваючи 
й-виріВнюючи все _на своїм шляху. Перший етап за-
кінчили. Течію Дніпра повернули вліворуч. Далі до 
кінця будівного сезону 1930 р. стояли чотири основні 
завдання: зробити перегатки водонепропускними; ви-
смокувати копань; очистити й спровадити з дна грязь, 
намул, наметні, жорству, щілннисту скелю і відкрити 
материкову міцну Гранітну породу; звести бетонний', 
масив' греблі від 5 до 31 бичка, перекривши суцільним 
бетонним шаром усю скелю та звівши бички під один 
рівень на позначку-(-30,50. -

, Плян управи передбачав остаточно закрити середню 
протоку після поводі, тобто до липня 1930 р. Низові? 
робітники правого берега висунули свій зустрічний плян 
(тоді цього ще так не називали): закінчити укріпляти' 
перегатки середньої протоки до поводі, тобто до 
березня. 

Зруби поставили. Треба було завантажити їх ви
садженим камінням, поставити, забити та укріпити 
стальні американські ґари (системи Ьаскашаппа), а з : 

боку ріки насипати до них грубий шар піску. Уся ця 
робота виражалася такими числами. 

Рубаних перегаток 
Кам'яного засипу 
Тарованих огорож 
Піщаної наспи , . 

. 52.859,44 м3 

.36.000 м3 

. 390 подовж, м 
. 150.000 

Будівництво мало чималий досвід уставляти ґари. | 
Найважче було доставити силенну силу піску. На цк>Т 
роботу у будівництва було два землесмоки: № 8 з | 
горішнього б'єфу, видатністю за договором 400 м3 вві 
годину, та „Новий Ленінград" з машиною потужністю: 
450 мех. коней, з далекістю наспи 1.000 м3 і видат
ністю 500 м8 за годину. З горішнього б'єфу був до
статній запас піску. З нижнього б'єфу запас був обме
жений. 

Наслідком дружніх зусиль робітників і виробничого^ 
персоналу, громадських, партійних організацій таПресиЦ 
що взяла ці роботи під особливий нагляд, усі роботи 
в останнім, аж до укріплення піщаної наспи тараскою, 
закінчили на кінець березня. 

1 квітня вода підійшла до самого гребеня ґари на 
горовій перегатці і досягла позначки +18,88. Усі^| 
щілини, отвори та нетривкі місця старанно закріпили, | 
Смоки, поставлені на понтоні в копані середньої про
токи, ще підтримували невеликий перепад між нижніми 
б'єфом і рівнем води в копані. Далі підтримувати; 
його було марнО і навіть небезпечно: несподівана 
аварія, особливо вночі, могла Завдати великих утрат. ' 
Вирішили спинити смоки й дати стихії волю. Відчувши 
її, вона на короткий час показала всю свою могутність. ' 

Копань середньої протоки за 4 години стала повна;'; 
вщерть. Піщану перегатку, що відокремлювала копань \ 
від копані греблі правого берега, розмило, і вода зі 
гуготом та ревом ринула туди. На цей 'час удалося| 
забетонувати першу осаду 6 бичка та уставити палуб 
другої осади. За кілька секунд усе це опинилося під^ 
водою. < | 

З 13 травня можна було почати висмоковуватвН* 
копань. Величезна Поверхня води в копані мала площу ̂  
близько 55 тис. мі3. Н а трьох понтонах уставили три ї 
10" смоки та три 12 . Загальна видатність водовідливних 
злагод становила 5 тис. м3 за годину. Всі смоки мали'; 
електромотори. Перших днів рівень води зменшувався 
дуже мало, а інших днів, хоча без перерви працювали 
всі смоки, і зовсім не спадав. • і 

Вода в ріці по багатьох місцях перекривала піщану, 
наспу, що ще не згустіла й пропускала воду черезг̂  
перегатки в копань. Після кількох день роботи вирі-| 
шили поставити ще один додатковий аґреґат з 20' смо?* 
ком, видатністю близько 2 тис м3 за годину. Після | 
цього рівень води почав хутко падати. Перших днів 
спад лишався в межах 0,50 м, але далі поволі збіль
шувався. 

До 10 червня копань середньої протоки в,основнім-
висмокували. Сталий рівень води в спеціяльно збудо*^ 
ваних водозбірних колодязях підтримували за допо--̂  
могою двох 10* смоків! Перегатки держали воду добреТІ 
У процесі висмокування виявили окремі продухвинн> 
і на горовій і на низовій перегатці. Доводилося очв>| 
щати й доповнювати наспу, перебивати ґари, закладати 



в продз̂ винн лантухи з піском чи тирсою, засипати 
в ґари^^вздовж ґар казанову жужель тощо. 

У середині копані ще взимку поставили з води (на 
дно зруби для дериків та мостів естокади. Багато з 
них покривилося, а один високий зруб упав у воду. 
На все висмокування пішло 28 день і за цей час 
спроваджено* з копані близько 500 тис. м3 води (не 
лічивши фільтраційної). 

Цим закінчився етап підготовних робіт. Уже коли 
виконували їх, виявився ряд досягнень, як наслідок 
соцзмагання та ентузіязму робітників. Наприклад, 
И&Н теслів у соцзмаганні давала продукційність 
близько ЗО подовж, м рубання зрубу на людину за 
Ню-проти 15 — 20 подовж, м пересічно при рубанні 
зрубів 1927 то 1928 р.р. Далеко краще використали 
механізми, що були на будівництві. На рубання зрубів 
використовували пневматичні пилки, пневматичні та 
електричні свердла, пневматичні молотки. Самі зруби 
спускали в воду, як уже казано, цілком, за допомогою 
40 тонних парових зводів Маріон. 

Незалежно від великої копані, провадили з боку 
^•вкого острова роботи в малій копанні, сгбгороженій 
своїми рубаними перегатками. Ще взимку воду з неї 
висмокували і підготували скельну основу під 28 — 
•Н&КвЦ ' 

уперше виявили велику щілину зі стрімкими 
йми стінками, заповнену гЛиною та жореТвою. 

самі дві щілини потім знайшли в середній про-
І Щоб очистити їх, довелося працювати довго й 

" ієно. Це надовго затримало розгортання бетон-
біт. 

висмокування копані можна було негайно 
почати бетонувати бички з Великого острова та піо-
нерннм~~способом з 5 бичка. 

Щоб підготувати основу, треба було уставити з 
верхового боку 8 цупких дериків, а з низового укласти 
•Маду-мостів вздовж майбутньої греблі для зводових 

І те і 'те закінчили до. середини червня, 
пляном мали вибрати, близько 65 тис. м3 него-
скелі. 

цю роботу здійснити за намічений у плині 
ць (близько 2 міс), треба було мати на обох 

-щонайменше 700 — 800 каменярів. їх не було, 
ло й надії поповнити відплив з невеликих кадрів 
рів. Копань зяяла зловісною порожнею. Меха-
сто яли. На роботах у середній протоці виявився 

чшяй прорив. Його треб» було ліквідувати. У 
Ьбу за ліквідацію прориву кинулися партійні й 

ькі організації. За постановою районного пар-
комітету організований був штаб для ліквідації 
на чолі з керівними господарськими та проф-

їими працівниками. До нього почали сходитися 
зльці. Місцеві організації Провели велику під-

роботу. День-крізь-день зростало число до-
ців, охочих у вільні дні та після робітного дня 
звати на середній протоці. 'Наслідком цього 

іа* змогу щодня надсилати на середню протоку 
до 200 чол. Для вибирання скелі. Кінець-кінцем 
все вибирання скелі в середній протоці ароб-

|еила*ні ударників. ^ 
повідь' 1930) року використали і, за місяць до 

аченого в первіснім пляні терміну, на 1 вересня 
'Закінчили. 
ехнічної новини (при, відсутності вибою) вжили 
заходу: спустили споховиною 35° на допомогу 
ольцям 2 парові екскаватори, що. вантажили 
Просто на дотоки зводів. Щоб вибирати великі 

% винайшли залізні клини з петлею; за чпетлю 
іНаметень дериком або зводом витягали геть. 

Прорив на вибиранні скелі в середній протоці лік
відували силами ударництва, правильною мобілізацією 
ентузіазму мас та гнучким господарським керівництвом, 
що зу*йло стати на чолі виробничого піднесення 
20-тисячної армії трудящих Дніпрельстану. 

16 серпня здали копань лівого берега, 31 серпня — 
копань правого берега. Будівні роботи перейшли в 
вяріш^до. стадію найнапруженіших, хутких темпів 
роботиГлочали бетонувати, греблю в середній протоці. 
Бороти*», аа 500 тис. м3 бетону стало основним гаслом 
будівників Дніпрельстану. 

Первісна програмна передбачала забетонувати в 
сезоні л̂ ЗО року, на греблі від лівого берега 139 тис. зі* 

і від правого берега — 78 тис. м3, а всего на греблі —• 
217 тис лі3. Потім цю програму змінили й обчислили 
завдання для лівого берега в 130,5 тис м9, правого — 
100 тис. м3, разом 230,5 тис м3. Зустрічним пляном 
на 500 тис. м3 обидві дільниці на бетонуванні греблі 
взяли на себе нові зобов'язання, а саме: на греблі 
правого берега —134 тис м3 і лівого —158 тис м3. 
Це значить, що первісний плян бетонування греблі в 
217 тис м3, збільшений пізніше до 233.5 тис, м3, у 
.зустрічнім пляні дійшов завдання кругло 300 ліа. 

На виконання більшої частини цього пляну лиша
лося 3 місяці. Такий короткий реченець — характери
стична особливість бетонування гідротехнічних споруд. 
Повідь, морози, великі підготовні роботи звужують 
його до мінімуму. Зокрема для Дніпрельстану це 
визначало потребу розвинути надзвичайно напружені 
темпи. З 4 тис. м3 бетону за добу треба було 3 тис. м3 

мурувати тільки на бетонуванні греблі, щоб виконати 
жовтневий плян. Не дурно американський спеціялісТ 
Томпсон, у привітальній промові на зборах інженерів 
Дніпрельстану в день 13 роковин Жовтня заявив: 
.Ми спостерігали бетонування в різних частинах світу 
і довгий час, але вперше кожному з нас доводиться 
бачити бетонну лавину, Ця картина справляв вели
чезне вражіння. Найзнаменніше те, що лавина й далі 
котиться з непослабною силою, і чисто всі захоплені 
поривом, хутким поривом уперед". 

механізми, транспорт і люди за короткий час пере
шикувалися на цей темп лавини, що відразу ж по
значилося не тільки кращим використанням механізмів 
та підвищеною продукційністю праці, а й чималим 
зменшенням вартости будування. Зводи, що подають 
бетон, показали 1930 року пересічну видатність за 
зміну 37 обертів, 1930 року — близько 66 — 60. Коли 
використання механізмів 1929 року на бетонуванні не 
перевищувало 50 — 60%, то 1930 року воно не спу
скалося нижче від 70%, 1 м3 бетону греблі, що кош
тував 1929 року близько 23 крб., за даними поперед
нього обліку обходився 1930 року будівництву близько 
17 крб. Продукційність бетоннра на муруванні бетону 
підвищилася з 12 мА пересічно 1929 року до 22,4 м3 

на одного робітника за зміну в жовтні 1930 року на 
- греблі правото берега. 

Основа всіх, цих досягнень — потужний рух соц: 

змагання між обома берегами і між окремими групами 
робітників. Цьому сприяло доведення плянів роботи 
до Зміни та окремої ударної групи, а також щодня 
вивішувані показники з соцзмагання. Як на рекордні 
показники, можна зазначити на те, що група бетонярів 
Ткачейка змурувала 38,39 м на робітника за 6,5 год., 
або що звіт № 23 змурував 156 м3 бетону за 6, годин, 
і т. д. 

Треба сказати, що інженерно-технічний персонал та 
більшість робітників на греблі працювали останніх 
З місяці без вихідних днів. 

Підвищено темпи роботи не тільки тим, що краще 
використали людей і механізми в повсякденній роботі, 
а й тим, що організовували ударні дні та декади. 
Наприклад, оголошений за ударний день бетонування 
29 вересня показав рекордне не тільки для Дніирель-

' стану, а й для світової будівної практики мурування 
бетону — 5.279 м3, а них на правім березі — 2.733 м3 

і на лівім березі —2.547 л«3. Другого ударного дня 
бетонування — перед жовтневими святами — змуровано 
на лівім березі 2.789 м3. '_ 

Бетонували греблю з 7 різних напрямів, обслугову
ваних самостійним подаванням бетону залізничними 
коліями. 

На лівім березі котючий електричний де рик наро
щував бички від позначки -)- 30,50 до позначки -|- 52,00, 
одержуючи бетон на мости на позначці -{- 33,16. Він 
почав цю роботу в квітні з ЗО бичка, а розібрали 
його наприкінці листопада, коли закінчений був 44 бичок. 
Другий такий дерик почав бетонувати 29 бичок і встиг, 
ішовши в напрямі До правого берега, забетонувати 
до грудня 26 бичок. Напірну частину греблі середньої 
протоки бетонували 8 цупких дериків; з них 15, 16, 
17 та 18 діставали бетон верховою'перегаткою з лі- -
вобережної бетонярні, 11, 12, 13 та 14 —з правобе
режної. Зливну частину греблі бетонували спершу 
паровими зводами, уставленими на естокаді середньої,: 
протоки на позначці +19,87. Бетонували в досить 
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. ваажих умовах, бо мости естокади були подекуди аа 
_ Шясоїп більш, як 22 м від основи копані, Найбільшої 

глибини. вийма дійшла якраз при основі зрубів, що на 
„ Них лежали мости естокад. Отже, постійно побоюва

лися за стійкість зрубів, а а ними й усіаї естокади. 
Доводилося укріпляти їх кам'яним мурованяям, а іноді» 

, після великих дощів, припиняти роботу на них. ••••>. 
Коли забетонували носи зливної частини бичків» 

нарубали На них невеликі зруби заввишки 6 м, не 
завантажуючи' каменем, і на Них уклали зводові зв'язні. 
По лінії цих мостів самостійно з правого й лівого 
берегів завели зводи, що одержували .бетон а есто
кади. 

Починаючи від 5 бичка, в міру того, як зводили 
дальші бички, по верху їх укладали 3 лінії зв'язнів із 
залізничними коліяМи; ними рухалися, працюючи піо
нерним способом, парові зводи, дістаючи бетон на 
ці ж таки мости. 

Після того, як дерик 11 вакінчив роботу, його ро
зібрали й знову змонтували на цих мостах на котючнх 
площадках. 

З кінця жовтня він почав працювати згори над 
закінченням прогону 9-10 та бичка 10, одержуючи 
бетон то разом із верхніми зводами, то знизу з на
скрізного шляху між 8 і 9 бичками. 

До 25 листопада на греблі правого й лівого берега 
Забетонували 288.558 м? бетону, виконавши 98,82% 
пляну. До часу засідання с е с і ї ВУЦВК'а 
у в е с ь зустрічний плян 1930 року на серед
ній протоці буде виконаний і перевико
наний. 
' Яка була мета поставленого перед греблею завдання 

забетонувати майже 300 тис. л*3 бетону в сезон 
. 1930 року? 

Крім загальної по-греби цілком обтяжити 
6 АЮдей та зменшити вартість Споруд, викс 
цього року такого великого завдання В частині 
нування полегшувало надзвичайно напружену прог 

\ч роботи 1931 року: закриття гребінки греблі та п' 
води в горішнім б'єфі на 37 м. Збільшене проти 
вісиого пляну завдання з бетонних робіт *на сер; 
Протоці СХОДИЛО В ОСНОВНІМ до того, щоб звести' 
прогони між бичками до позначки-{-15,00 і вище. 

. давало змогу 1931 року після того, як пройде вес 
вода, негайно продовжити бетонування прогонів 
кривання гребінки), не висмоковуючи води з ко 
Отже, вже взимку Цього року будівництво почне 
бирати рублені перегатки греблі. 

З весни течія Дніпра дістане новий напрямі 
витрату води пропустять через гребінку Сере 
протоки, а лівобережну гребінку під захистом зал' 
щитів заповнюватимуть бетоном. 

Коли пройде повідь, з липня і до грудня 1931 
закриватимуть гребінку вздовж всієї греблі, при 

^ дніпрову течію спрямовуватимуть то в той то в ТОЙ. 
Роботи Майбутнього року провадитимуть так, 

закінчити бетонування греблі до кінця 1931 р. 
Це завдання можна було поставити тільки тому,, 

успішно докінчено роботи 1930 року. 
Виконавши зустрічний плян, показавши в 

й перемозі над середньою протокою можливість 
нечуваних перед тим темпів соціалістичного будівниц 
будівники Дніпрельстану. а насамперед його 
зіясти —ударники, переходять до останнього, 
бетонування греблі з твердим наміром З 
снити взяту на себе перед с е с і є ю ВУ 
обіцянку — закінчити Дніпрельстан 
травні 1932 року. 

Швидкісне кільце турбіни й спіральна камера. 

ш 



Верхня світляна ліворуч — проходить 
весняна вода між биками лівої протоки 
(вигляд* а низового ІВоку). 

Нижня евітлина ліворуч — прохо
дить весняна вода (вигляд а горового боку). 

Верхня світлина праворуч—вигляд 
на нарощувані бики лівого берега. 

Нижня світлина праворуч—мо
мент, коли вода пройшла у копань лівої 
яротоки після того, як тут зняли пе
регатки. 

\ 



ЛЬобережві роботи за минулий рік Ф. САЛОВ 

До району лівого берега входять; Гребля, Починаючи 
з 17 бичка і до 46, прилучення її до шлюзи, шлюза, 
гавань у горішній б'єфі та нижній вихідний канал зі 
шлюзи. 

Робота на греблі. 

Минулий рік застав роботи на греблі в такій стані. 
6 листопада 1929 року, задовго до передбаченого 
терміну, закінчили бетонне муровання, потрібне Для 
переходу через ліву протоку. Хоча погода ще півтора 
місяці Дозволяла бетонувати, але роботу припинили, 
бо треба було швидше пускати воду в ліву протоку, 
щоб хутчій закривати середню. Готування до пуску води 
забрало 2.5 місяця. Треба було: закінчити цемента
цію всіх прогонів, старанно вивірити ґари всіх щитів, 
розібрати всі мости й механізми, розібрати- величезні 
купи каменю, що лежали в копані, як результат роз
роблення копані дериками й зводами, підготувати 
основи для мостів І930 року, замурувати спускні ка
нали і, нарешті, розібрати перегатки, 

Цементувати ліву протоку було надзвичайно важко 
через надто потану якість скелі. Цією роботою мали 
забезпечити водонепропускність основи під греблю, 
для чого нагнітали під тиском цементовий чамур; 
він наповнював щілини і в них тверднув. Робили 
це так: уздовж горової грані греблі просвердлювали 
пневматичними молотками мережу неглибоких —метрів, 
на 8 —свердловин і в них під невеликим розмірно 
тиском насмокували цементове молоко. Більшого 
тиску не можна застосувати, бо чамур чинить у щі
лині, як у гііравлічнім смокові, і може відірвати 
верхній шар екелі. 

Розрахунок простий. Стовп води заввишки 10 л, 
що ві шовідае одній атмосфері, заступав собою стовп 
каменю, заввишки меншай в 2, 4 - 3, 0 разів 'питома 
вага на скелі), тобто шар скелі завгрубшки 4 м можча 
відірвати й підняти тиском і атм. Отже, щоб надійно 
процементувати верхні шари, їх треба спершу на
крить солідним шаром бетону. 

Після цього свердлові верстати ставлять на батон 
і крізь бетон у скелі висвердлюють ряд свердловин, 
діяметром ІзО мм і завглибшки в скелі 25-30 м. 
Свердловини розташовують на відділі 2, 5-4 лі одну 
від одної, залежно від ґрунту. Потім у свердловини 
вводять особливий прилад — гумову затичку на залізній 
трубі і випробують свердловину тиском повітря при 
різних положеннях приладу по висоті. К і н ї ц ь к і н ц є м 
свердловина повинна витримати, не випускаючи по
вітря, тиск на 6 атм. 37,5 м напору на Майбутній 
греблі не дають і 4 атм\, отже, запас достатній. 
Тільки щільна скеля витримує, це, звичайно ж повітря 
виходить щілинами, і тоді в них насмоковують цемен
товий чамур ущерть, Доки він твердне, м|ж Готовими 
свердловинами свердлять нові і знову випробують. 
Якщо вони знову випустять повітря, значить цемент 
пройшов не скрізь. Свердловини ще раз цементують 
і між ними свердлять нові. І так роблять доти, доки 
просвердлені свердловини не втримають повітря від
разу. Це вже значить, що всі свердловини щільно 
залиті цементом. 

Марудність ц'єї роботи може бачити навіть людина,, 
не обізнана з усіма труднощами свердління. Не менш 
морочлива робота — вивірянню ґар для щитів гре
бінки. 

Залишені спершу для перепуску 
прогони гребінки пртім бетонують 
щитами з переліжкою з ґумової трубки. Та коли ве
личезний 40-товний щит не всюди притиснутий до 
'бетону» то перевірка не пособить. Отже, всю ґару 
згори й донизу старанно вивіряють і стісують під 
'Площу з точністю до міліметрів. 

води в греблі 
за металевими 

Далі треба Пояснити, як готували основи для мос 
1930 року. Цюго року зводові злагоди та поїа 
з бетоном у нижнім* б'єфі ходили мостами, Опори яя 
стояли'вже не на дні, а на тілі греблі, на вистуа 
греблі, так званих, косах. Слідом за Цим треба бу 
водонепрохідно замурувати всі отвори в греблі̂  
оглядову ґалерію та канали спускати фільтрації 
воду, інакше в майбутнім, коли по черзі висушуй! 
тимуть прогони, їх затоплюватиме або збоку черД 

-ґалерію або знизу через фільтраційний канал. Це 
муровання зроблене так, щоб можна було розібр 
його під водою. " 

І, нарешті, останнім актом для пуску водив 
протоку було розбирання перегаток. Американці 
лять цю роботу Плавними зводами —дериками: стоя 
на понтонах та спираючись на край нерозібраної 
перегатки, вони .рвуть ґари, а потім за допомс 
хапців розривають бруси, перегатки і вибирають з 
камінь. Треба сказати, що на Дніпрі ця. робота 
прудковід надзвичайно важка Хто бачив наші 
гатки й струмину води, яка б'є через отвори 3 пе| 
гатці, Той може собі уявити силу цього Прудкої" 
отже й труднощі завдання. (До того ж тут не мс 
йти" цілим фронтом відразу, а. доводиться' проза 
роботу частками). Наша конструкція перегаток 
нам змогу зробити інакше: насамперед уставі) 
мости на суцільній перегатці, потім під тими 
тами в сухій копані насухо прорізали й розНр 
в перегатці прогони та обшили старим' деревом, ц 
захистити від криги. Далі зводи повиривали а мс 
стальні ґари. А вода все трималася за піщаною 
спою, укритою тараскою. Тоді рукопаш над водо 
і звадами під водою зняли тараску та камінь і ода 
часно проробили канали через пісчану наспу. Ви 
пішла спершу в копань, потім через копань. Усе 
закінчили 21 січня 1930 року. Далі закрили перегаткі 
середньої протоки 'див. стагтю інж. Кандалова), вс 
пішла в ліву протоку і поволі змила ввесь піе 
і решту тараски. 

За зиму в лівій протоці зробили ще одну робс 
Ні верхніх мостах на позначці -|-33,50 змонтували^ 
спеціяльних котках два дерики, фронтом один до одно 
їх призначення було нарощувати до 4-52,00 бич 
греблі, розходячись у різні боки й розбираючи; 
собою мости. 

Далі йшла вже робота в середній протоці. Наса 
перед на Великім острові збудуваїи перегатку, 
захистити вже не ліву протоку від середньої, .а 
редню від лівої. Потім у"середині великої 
середньої протоки, під захистом великих перегаі 
збудували ще внутрішню перегатку, що вигород 
дільницю бичків, починаючи від 24 бичка, бо на 
просторі була невелика глибина. її висмокували 
взимку, і це Дало змогу до весняної поводі мяі 
закінчити вибирання копані від 24 до ЗО би< 
Пізніше цю перегатку використали під залізничв 
шлях уздовж, копані. 

У районі цієї перегатки виявилася найбільша шщ 
щілин, Що перетинають основу греблі. Вона захопи 
собою райони 26 і 25 бичків. Будова скелі під 
лею така, що на всякім зниженім місці дна вияв 
лася одна велика або кілька дрібних щілин. Тс 
сказати, і знижене місце і щілина були наслідки оД 
причини — менш тривкого прошарку скелі. 

Напрям щілин був рівнобіжний по всій довжя 
греблі — від лівої" руки згори вправоруч униз» Та 
гребля обрисована дугою, то, що ближче була 
лина до правого краю Греблі, то під гострішим 
вона перетинала греблю, отже, тим більшу дільнид 
вилучалі а бетонування на час, доки не вичистяі 
усієї щілини. 

$0 
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.лівій протоці було дві такі щілини — неширбкі» 
чДуже глибокі. У лівій частині великої копані — 

Вигляд на нарощувані бики лівого берега. 
'Ф 

завширшки 3-4 м на однім кінці і 10-15 м на 
а завглибшки близько 10 м. На всій дільниці 
берега це —- єдина щілина; решта скелі нав-
у здорова й добротна. Щілини правого берега 
інж. Кандалов. 

й почала спадати весняна вода, почали укладати 
І під повідь мости через ліву протоку. їх уклали 

іою горовою перегаткою та носами *) греблі — 
двоколійні. -На низовій перегатці моста не 

довували і бички перегатки, що лишилася, коли 
мости, висадили під водою. 

мости.та колії через Великий острів ви-
ихраз своєчасно, щоб почати і бетонувати на 
м острові і розробляти скелю в середній про-
Усю скелю на дільниці лівого берега закін-
наприкінці серпня. Так само, як і на право-
Ій дільниці, на лівій працювали добровільці 

ударники. Тільки відмінно від правого берега непо-
Н к були тут екскаватори, бо скеля в цілому добра. 

Бетонували так само, як і на правім березі (див. 
статтю інж. Кандалова). Різниця лише та, що на лівім 
березі, де взагалі позначки скелі вищі, пощастило 

е вивести носи греблі до позначки -4-12 та 
Ще укласти на них мости. Огже, зводи раніш 

перейшли ближче до осі греблі і раніш звільнили для 
возіння бетону другу колію на , естокаді, де вони 
стояли до того, як закінчено носи греблі. Це дало той 
наслідок, що бетонний рух раніш унормували, а зводи 
знчлн більше кубатури з більш обтяжених дериків. 

Одночасно нарощували бички до позначки -\- 52,00 
двома дериками, що розходилися в різні боки на по
значці 30,00. Спершу ця робота йшла над про
гонами̂  що пропускали зводи. Завдання було досить 
ризиковане, бо працювати доводилося на. великій 
висоті вд а водою—37 - 33 м. Щзб зап збігти нещасним 
випадкам, між бичками натягували мотузяні сітки, як 
для акробатів у цирку, але потім робітники так 
звиклих- що сітки йе були потрібні- Кожний дерик 

березі. 

І 

нарощував Пересічно За місяць 2 бички Той, що Йшоа 
до берега, розбирав за собою торішні мости, а той, 
що йшов у середню протоку, накочувався на мости, 
новопокладені по допіру закінчених биках. 

Подавали бетон на описаній дільниці безпосередньо 
двоколійною мережею; вона великою вірою викори
стала торішні шляхи. Ця мережа перетинала греблю 
на рівні-}-30,50 у районі бичків 45 та 46 і на рівні 
-4- 19 між бичками 43 і 44. Тут ні нарощувати бичків 
45 та 46, ні замуровувати полупрогону 43 - 44 ие 
можна було, не порушивши мережі шляхів. Вихід 
знайшли такий: шляхи проклали тепер в обмий шлюзи. 
Рух від цього став трудніший, і частина бетону на 
дільницю греблі лівого берега йде а правобережної 
бетонярні, щоб полегшити бетоновізні шляхи. 

Великий інтерес мають наукові спостереження, що 
їх роблять і робитимуть на греблі В однім прогоні 
уставили трубки, щоб спостерігати потім, коли- вола 
переливатиметься через .греблю, тиск струмини води 
на тіло греблі в різних точках. Цей дослід дасть 
.-могу визначити найвигідніший для стікання стру
мини обрис зливної грані греблі 

У друїім прогоні по всім тілі греблі закладені трубки, 
щоб спостерігати фільтрацію води крізь бетон. І в 
третім уставлені прилади спостерігати процес твер
діння бетову — зміни в бетоні температури, зступу та 
напруг. -Спостереження провадитимуть кілька років. 

Дальша дільниця — притик греблі до шлюзи. При
тик складається зі стояка греблі — водостримної 
стінки і з залізобетонного на луках моста, яким 
виводиться проїзний шлях, щоб спрямувати Його на 
міст через другу камеру шлюзи. Прогони моста від
повідають прогонам греблі. Позначка його проїзної 
частини -4- 52,00. 

Нарешті, остання ще не закінчена робота на гребі, 
це —укладання колії на позначку-]-44 по горовій 
грані бичків, щоб з неї уставляти щити гребінки Цю 
колію проклали з аванкамери шлюзи і трьома мосто
вими прогонами по зрубах виводято її на 44 бичок. 
Річ у тім, що через неможливість точно розбити за
кладні частини рейок у Гарах для великих щитів 
Стонея, перше, ніж забезпечені будуть самі бички, 
залишено в готовім боці бичків там, де розташовані 

*! Ново* звуть виступ у нижній частині греблі в низового 
В бОКу.: . ^ 

Уставлення дерев'яних труб-палубів для готування бетонних 
труб денних ґалерій шлюзи. 



ці ґари, недороблений приступок. Цим приступком 
І пройде колія, а якої робитимуть перше закриття 
прогонів гребінки щитами. Мета цього закриття — 
забетонувати бодай кілька полупрогонів перед тим 
як підіймуть шляхи на -|-52,О0, і тим на половину 
звузити прогони, де нині йде Дніпро, щоб далі пра
цювати вже за щитами половинного розміру, як і на 
решті гребінки. 

Три великі щити з відповідною кількістю малих 
щитків Буле для них уже доставив завод Марті 
в Миколаїв!. Щит, це—рама без дильовання, її спу
скають у ґари бичків греблі, при чім води,вона не 
затримує; далі напірну грань щита дилюють 6 дріб
ними щитками. Буле по черзі в спеціяльні ґари у самім 
щиті, і тоді щит стає водонепрохідним. Цей щит та
кий важкий, що ним може оперувати тільки пара 
зводів. Ось чому на всій греблі (щоб користуватися 
не цілими щитами, а півщитамн) ще заздалегідь на
сухо закрили бетоном половину прогону і тільки 
в лівій протоці для перепуску всієї води в 10 отворів 
залишено їх цілими. 

На увагу заслуговує те, як розв'язано справу з ро
бітничим харчуванням на греблі. Бетонні роботи про
ходять зовсім без перерви чи з найкоротшими пере
рвами. Робітники або не можуть ніяк відходити від 
роботи, або відходять по черзі, або залишають її на 
самий короткий час. Тим то тут іще важливіше, ніж 
на інших дільницях, наблизити їдальню до місця ро
боти, їдальню збудували серед Дніпра на острові, 
що його перетинає гребля. На весні острів заливає 
водою, тому їдальня стоїть на стовпах, двоповерхова, 
при чім нижній поверх на весні теж заливає вода. 
Розташована на острові їдальня може однаково зручно 
обслуговувати роботи лівої протоки й середньої. 
Обіди підвозять до їдальні з фабрики-кухні моторним 
човном. 

Цим закінчуємо говорити про роботу на греблі 
й переходимо до шлюзи. 

Роботи на шлюзі. 
Перше на шлюзі почали мурувати тільки захисну 

стінку горішнього підходу. Один із 9 її луків закін
чили цієї весни, а далі змурували надлукове запов
нення і почасти закінчили верхнє опорядження — 
надстінок тощо. За зиму, весну й початок літа закін
чили скельні роботи в першій. камері шлюзи та 
в обох її головах. Тут на особливу увагу заслуго
вують тунелі, що ними проходять водопровідні га
лери з першої камери в Другу. Від,звичайних тунелів 
різняться вони тим, що мають спад близько 45° та 
одночасний згин і в пляні і в профілі. 

Крім тунелів вибирання шлюзи мало ще ту труд
ність, що не можна було в цій скелі одержати потріб
ної висоти прямовисної стінки через напрям шару-
ватости її: при вибухах вона давала великі надколи, 
що тільки збільшували потребу на бетон. 
'.Бетонували першу камеру шлюзи та її голови, крім 

паротягових зводів, ще Й дериками, уставленими на 
спеціальнім котючім дерев'янім порталі, що ходив 
двома коліями, укладеними на дні камери. Тонке бе
тонне личковання Гранітних стін камери укріплене 
На анкерах і дуже добре дреноване. Щоб уставляти 
відбійні бруси, в стіни камери вправлені косинці з по
лудженими виступними кінцями. У шви стінки спаду 
закладені для непрохідности мідні аркуші. Водопро
води виведені під дно камери. їх бетонували з ру
хомим палубом. 

За зустрічним пляном на 500 тис. м3 бетону до 
програми ввійшла, як обов'язкова величина, нижня 
голова, а також частина третьої камери- Скельних 
робіт не зробили тут через недостачу роб сили, і до
велося цю вийму закінчувати ударним порядком за 
допомогою добровільців та ударників. 

Слідом за вибиранням, тільки пустивши' його по
перед себе на потрібні для висадних робіт за тех
нічними умовами 30 м, ішли бетонні «роботи. Перший 
час це чимало спричиняло гармидеру, бо для скель
ного вибирання потрібні і аа пляном і за рівнем 
зовсім інші шляхи, ніж для бетонування. Природно, 
що при тісноті в камері шлюзи, де висаджують скелю, 
де працює екскаватор, різних шляхів відразу укласти 
не можна було, і довго камінь та бетон возили 

каменю на сне 

одними шляхами та ще ними ж ходили й зводи, 
брого з цього 'виходило мало, аж доки не вда 
в міру посування роботи укласти всі потрібні 
бетонування шляхи. Скельне вибирання зупинили 
раз так, щоб можна- було виконувати бетонну 
граму цього року, і почнуть його знову, як закі 
бетонувати, щоб не заваджати одне одному. 

Роботи зроблено так багато, що на весні де 
можна буде вберегти зроблене від затоплення і 
довжувати цілу весну. Не слід забувати, що т 
камеру бетонують уже нижче -від рівня' води в Дні 
Отож, у шлюзі провадять роботу в першій і в тр 
камері, при чім першу майже закінчили. Другої 
мери не починали, бо черев неї проходить міст, я 
торік і цього року возили бетон на греблю. г" 
цей міст не закінчили- скельної вийми. Тепер 
переносять *на першу камеру (вищу), бо шляхи 
греблю переносять на верхню осаду. За зиму ма 
і міст перенести і вибрати цілу шлюзу 

Досі бетон возили від бетонярні коліями зі спаді 
униз, а з майбутнього року бетон піде Вже від бет 
нярні вгору і на лівім і на правім березі. 

З усієї кількости бетону 222 тис. м3, що припаді 
цього року на лівий' беріг, на шлюзу приладі 
59,5 тис. лі3, а на греблю 162, 5 тис. м3 

Скельні роботи на Дурній. 
Тепер перейдім до робіт не бетонних. 
Найважливіша з них — ламання 

Дурній. 
На правім березі камінь здобувають з кар'єру, сщ 

ціяльно для того відкритого, а на лівім березі кар̂  
на скелі Дурній одночасно є й корисна вийма, < 
через неї проходить судновий хід. Через те ріва 
розроблення мусить бути нижчий від рівня вод 
тобто роботу треба виконувати за перегатками і 
можна вибоїв розташувати, керуючись тільки зру 
ністю самої роботи. Таке становище було й на праї 
березі, коли за кар'єр правила копань гідроелі 
тровні. їй 

Скелю Дурну розробляють трьома осадами. Одная 
на позначці -{- 22, щоб мати змогу працювати під чан 
весняного підняття води; одну — на позначці -|- 16,0И 
щоб працювати решту року, і одну — на позначД 
-\-10,00 за перегатками, щоб вибрати судновий хаГ 
Тут працює один паровий екскаватор Маріон тип 
з ковшем місткістю 1,75 ярда та 2 електричні 
ріони тип 4.160 з ковшем місткістю 4 ярди. З зиі 
стане до роботи ще один паровий звід. На жал 
один із електричних зводів через полом рами, які 
не могли виготувати в Союзі й довелося виписува 
з Америки, десь із рік простояв без діла і тілм 
оце тепер пішов у роботу. 1 

Щоб готувати „Озюм" *), відкрито ще другий и 
великий кар'єр, де вибухи роблять спеціяльно, щ< 
одержувати великі камені, і куди для вантажеві 
приходить звід, а не екскаватор. 

Щоб розробити нижню підводну осаду кар'єру 
скелі Дурній та розчистити від каміння й ґрунту Щ 
потрібної глибини вхід у шлюзу з низового боку (и 
позначки-)-10,20), довелося низовий підхід відділим 
від ріки перегатками. За перегатки правлять гаткі 
що потім відділятимуть від ріки судновий хід, щр 
забезпечити тиху. воду для суден, дарма що в рі 
від води, яка спадатиме з греблі, швидкість бу| 
величезна. 

Першу з цих гаток —горову — між шлюзою і ск 
лею Дурною робили так. Взимку з криги постава) 
двома рядами невеликі зрубики, завантажені- камене 
і на них уставили розбірні металеві мости. Робо| 
була надзвичайно важка, бо зима була м'яка і краї 
нетривка. Далі з цих мостів перекидними ваґонаи) 
думпкарами насипали понад рівень води дві забо( 
і внутрішню а них з ' річкового боку ще обсипаХ 
щеброю, щоб утворити фільтр. Улітку ввесь прост 
між гатками засипали піском за допомогою земА 
смока, орендованого на цілий рік у НКШ в Одев 
Копань добре висмокували і вона майже не дає те̂  
Смоки висмоковують переважно поверхневу воду, | 

*) „Озюмом" ввуть великі камені (блнавко 3 м*), •кроплюм 
цілими в бетоновані частини споруд. 
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Нврдйть з берега. Узимку лісок цієї гатки укриють 
•доняям 1 підіймуть гатку, над рівень високої води; 
ТИ. вона ваде правитиме не за перегатку, а за гатку, 
Вето, коли вода підійматиметься понад нормальний 
рвкь (повідь), гатка буде водонепрохідна і копань 
р'весну буде залита. 

*̂м скористуються для ремонту каменедробильні, 
..відремонтувати Гі, доки' кар'єр залитий. ЗЗв-

;и описана гатка 480 м. 
'руга гатка шлюзи нижче від скелі Дурної. Мета 
!*еж подвійна: вона править і за гатку, щоб спря-
увати дніпрову воду вздовж суднового ходу, і за 

•атку, щоб поглибити хід. Для того ії злучать із 
том тимчасовою поперечною наспою. Цю гатку 
інно від горової будували без зрубів і мостів за-

"економії каменю, через брак теслів і присутність 
' есмока. Землесмок сипав піщану наспу, а думп-
і: з колії, що її укладали на пісок слідом за зе-
мокам обсипали річкову споховину насти каменем. 
ТИ, не закінчили, провадитимуть її і взимку спо-

7см, анолоґічним з описаним вище для горової 
и̂. Потім гатку підіймуть до 4- 22. 

/За обома гатами судновий хід очищатимуть від 
•вня й поглибклюватимуть. 
тінка четвертої (нижньої) голови шлюзи супря-

буде з гаткою бетонним пірсом, 
м вичерпуються роботи минулого року на шлюзі. 

Дрібні роботи. 

ІрЬВшилася гавань у горішнім б'єфі. Через недостачу 
•кили цієї роботи не могли почати і зробили лише 
Нкртовну роботу. Уставлені компресори в одній 
•Вкованій компресорні, проведедна надземна провідня, 
•довили гідромонітор у збудованій будівлі і роблять 
Ьгнього провідню. 
Віч у тім, що за проектом гавані земляні роботи 
Еаній виконують, змиваючи землю струминою води. 
ИЕ того будівництво має смок, що дає 22 атм. 
Нвбру, та 2 і ідрсмонітори. Робота цього устатко-
В§вя на відслоненні кар'єру № 3 на правім березі 

чудові результати ефективністю й дешевиною, 
вані почнуть роботу на провесні, а коли зима 
м'яка, то й раніш 

пер лишається сказати про заводи та майстерні, 
'(лівії* березі немає риштункової майстерні. Він 

•(юнув риштунок із майстерень правого берега. 
Вдова майстерня далеко менш потужна, ніж на 
Ким березі. Це річ природна, бо на лівім березі 
•Шв таких складних робіт, як, приміром, палуб-
И$я гідроелектровні. Палублення шлюзи на правім 

' далеко простіше. 

Бетоиярня лівого берега однакової потужності» 
з бетОнарнею правого, тільки інакше розташована. 

Завод течного повітря має дві устави: одну давню 
таку, саму, як і на правім березі, на 30 кг за годину 
і одну нову на 50 кг. Узимку малу уставу перенесуть 
на правий берег, щоб вирівняти потужність устав 
обох берегів. 

Свердлова кузня лівого берега до останнього часу 
обслуговувала й кар'єр Дніпрозаводбуду. Тепер Дні-
прозаводбуд по цій лінії відокремлюється. 

Усе залізничне господарство Дніпрозаводбуду було 
цілий час у порядкуванні лівого берега гідротехніч
ного відділу, лише цього року воно відокремилося 
через те, що збільшується мережа й потреби Дніпро
заводбуду. 

На лівім березі є свої польові майстерні, а капі
тальний ремонт та великі замовлення виконують у цен
тральних майстернях на правім березі. 

Рухомі механізми поділені між берегами приблизно 
нарівно, але число це змінюється, бо залежно від мін
ливої ситуа.ії механізми передають з берега на берег. 

Екскаваторів на будівництві 11: 4 електричних, 6 па
рових Маріон та 1̂  російський путіловський. Частина 
їх працює на спорудженні мостів та на Дніпро-
комбінаті. 

Паротягових зводів ЗО. Два допіру прибули та, тим 
що вони запізнилися, заорендовано в Стальмосту два 
зводи, що працювали на складанні мостів. Один 
обслуговує господарські потреби центральних май
стерень і складів матеріяльного відділу на правім 
березі. Є ще два зводи російські 12-тонні. 

Паротягів широкої колії, не лічивши дніпрозавод-
будівських, понад 50. Частина їх працює на спору
дженні мостів. 

Думпкарів 89. Частина робить на мостах і в Дні
прозаводбуді. Різних вагонів нормальної колії 227, не 
лічивши Заводбуду. Свердлових верстатів Сандер-
сон 30. 

Дериків 'вантових 5, дериків цупких різної підій
мальної сили та різних завдовжки стріл — 13. З них 
частина парових, щоб уставляти на судна. Два 
дерики зроблені на будівництві і тільки катеринки 
американські. 

Бетонярок на кожнім березі на великих бетонярнях 
по 6 місткістю на 1,5 м3. 

Видатність заводів течного повітря 110 кг за годину. 
Видатність кожної каменедробильні 250 тонн за 

годину. 
Загальна довжина Шляхів понад 100 км. 
Ось головні технічні показники матеріяльної бази, 

що дала змогу змурувати півмільйона кубів бетону за 
сезон. 



Рік боротьби 
з а 500.000 кубометрів 

Торішня сесія ВУЦВК'у відбувалася на Дніпрель
стані. Сесія вирішила, що Дніпрельстан треба закін
чити 1 травня 1932 року, замість 1 грудня. Ця ухвала, 
наблизивши час пуску електровні на 7 місяців, змен
шила реченець для будівників не на 7 місяців, а на 
цілий будівний сезон. Замість трьох сезонів лишилося 
два. Звідси випливала потреба цілком перебудувати 
ввесь плян роботи, запровадити в новий плян більшу 
напруженість, менші запаси тривкости та більше вся
ких будівних і господарських ризиків. Цілий рік ми
нув під знаком дедалі більшої напруги всіх частин 
будівництва, дедалі тугішого підкручування всіх мутер— 
і тих, що до того трохи розкрутилися, і тих, що дер
жалися цілком міцно. У міру того, як збігав час, бу
дівництво діставало перемогу за перемогою, плян 
робіт все збільшували, завершивши, нарешті, зустріч
ним планом, що Кого висунула суспільність, зформу-
льованим надзвичайно коротко й зрозуміло для всіх: 
„даєш 500.ССО кубічних метрів бетону". У суті цілий 
рік, що минув після останньої дніпрельстанівгької сесії 
ВУЦВК'у, і є рік боротьби за цей плян. Спершу пів
року готування, а потім півроку виконання. 

За попереднім пляном, будівництво не збиралося 
ризикувати перепуском весняної поводі через щойно 
закінчену низову перегатку, і робота мала йти так. 

Закінчивши роботи в лівій протоці (до сесіїї ВУЦВК'у 
їх уже закінчили), розбирають перегатки лівої про
токи, і „Дніпро повертає вліворуч", як це, зформувала 
преса. Далі споруджують низову перегатку середньої 
протоки Дніпра, але стальної ґари та піщаної наспи 
не роблять, щоб не ризикувати розмиттям наспи та 
відірванням ґари, коли через неї пропускатимуть ве
сняну воду.' І ґару й наспу мали робити вже після 
поводі. Такий плян містив іще один елемент сумніву— 
чи можна опанувати середню протоку за один рік? 
Щоб цей елемент усунути, будівництво зважилося на 
величезний ризик — вирішило закінчити перегатку 
цілком ще до поводі. Робота ця така, що, коли б до 
поводі її не закінчити аж до останньої мутри, до остан
нього кілка в тарасках і до останнього каменя в 
завантаженні цих тарасок, то весняна повідь дощенту 
змила б незахищений пісок, а стальна ґара, втра
тивши опору порвала б, як нитки, усі прогоничі й 
лягла б на Дніпрове дно. Крім загину всієї роботи, 
це загрожувало 6 утратою щонайменше 2-3 місяців 
на залагодження аварії, бо, коли б ґара падала через 
рештки піску, її всю б зовсім погнуло, а через то не 
було б змоги розбирати її. 

Управа зважилася на цю роботу, коли стало відомо, 
що повідь 1930 року буде низька, бо снігу мало, а 
земля з осени була суха. Робітничий колектив Дні
прельстану дружньо взявся до роботи і, не зважаючи 
на надзвичайно ранню повідь всю роботу закінчив 
своєчасно. Гару забили, закріпили, засипали піском, 
пісок укрили Тарасовим матрацем, а матрац цілком 
завантажили каменем за кілька день перед тим, як 
вода полилася через перегатку. Перший бій виграли. 
І тут уперше в історії річкового будівництва в нашім 
кліматі робили землескопові роботи взимку. 

Та саме це ще не усувало всіх сумнівів і побоювань 
перед середньою протокою. Треба було вирвати в 
Дніпра частину території до строку. І зробили це так. 
У середині великих перегаток запроектували ще малі, 
що вирізняли з величезної копані середньої протоки 
одну найдрібнішу дільницю при Великім острові. Ці 
малі перегатки під прикриттям великих перегаток у 
тихій воді взимку закінчили, обшили дерев'яною ґа-
рою, засипали й висмокували. Зараз же почали скельне 
вибирання. Отже, цей додаток дав змогу почати ата
кувати середню протоку ще задовго до літа. На всій 
дільниці, що містить б бичків з 22, закінчили б скельне 

вибирання ще до весняного затоплення, якби не 
личезна щілина в скелі, виявлена буквально ост 
німи вже днями. Ко/и розробляли попереднього 
ліву протоку, вжити такого способу не можна бу 
бо там велика глибина йшла аж до самого бере 
Після весняного висмокування копані утворюва 
таким способом фронт для бетонування на гот 
виймі. 

Далі будівництво, пошукуючи нових способів п; 
швидшити роботу на середній протоці, зважилося ще 
на один не зовсім звичайний захід: усі основи п' 
дерики та під мости, які треба було уставити в 
редній < протоці, вирішили зробити взимку з 
Надзвичайно м'яка зима 1929-30 року дуже утруді 
це завдання. Крига була нетривка, робити на ній 
безпечно було. 

Глибина середньої протоки величезна--блив 
12 м. Дно — цілковитий хаос наметнів. Проте, і 
завдання виконали, і всі 100 тис. м3 зрубів уставе] 
вили на Дно та завантажили каменем. На деяких з 
цих основ удалося до поводі навіть скласти дерн*| 
(крім, звісно, катеринок, яких не можна припуск* 
до затоплювання). Після поводі можна було, отг 
уставляти мости та монтувати дерики, навіть не 
каючи, доки висмокують воду. В міру зниження 
води та висушування дна відповідні механізми нег 
починали роботу. 

Висмоковувати почали, скоро верх ґари вийшов Я 
води. Деякі понижені місця навіть закладали ланту
хами з піском поверх ґари. Рано почати висмокування 
допоміг ще й ранній спад води. Коли 1929 року гре
бінь поводі пройшов аж 19 травня, то 1930 ром 
11 травня вже почали висмоковувати. 

Не вважаючи на такий поспіх, підготували кой 
так удатно, що висмокували її без єдиного сері 
ного просисання чи іншого лиха. Це теж пришвидш 
роботу. 

Далі почали суцільне розроблення скелі. Тут вла 
було найтемніше місце всього завдання. Яка 6 
скеля? Скільки її доведеться вибрати? Чи буд 
глибокі небезпечні щілини, що надовго затрима 
вибирання? І ось до Цього і так важкого й дуже 
нівного завдання несподівано долучилося нове 
розливе явище — недостача робсили. Копань ви 
кували на місяць раніш від терміну, а робити в 
не було кому. Усі наслідки перемоги могли загину 
Дурно ризикували перегатками, марно працювали, 
попускаючи рук, півроку*—копань стоїть порожня} 

Це відразу стало зрозумілим усім і відразу ж зн 
шли спосіб зарадити справі — у копань кинулися 
1 не тільки дніпрельстанівці, а й робітники Запоріж 
школяри. червоноармійці, приїжджі екскурсанти, 
шівці. Відпрацювавши 8 годин на своїх постах, л 
бігли відпрацювати ще 4 години в копані. Камей 
змінили висококваліфіковані металісти, інженери, 
денти тощо. Це позначилося й на методах роб 
Пішли у вжиток способи, до того невживані. Дно,: 
і в лівій протоці, складалося з наметнів. Розрс 
ці наметні найгірше за все — їх треба свердлити 
жний зокрема, висаджувати і потім вантажити куска 
А тут відразу знайшли роботу спеціяльно вигото 
ним клинам. Свердлій робить неглибоку Свердлов" 
туди закладають самозаклинний клин і величез 
наметень цілком виривають з піску, намулу чи ка 
ного дріб'язку, що обліпив його. Два екскаватор 
спущені в копань крутою споховиною, зачіпали 
на зуби петлі від цих клинів і один по одному в 
вали з ґрунту наметні. 

День крізь-день голіла скеля. День-крізь-день 
яснилося найтемніше питання на Дніпрельстані-
чекав на нас у середній протоці? Цілий ряд 



скелі, але між цими щілинами скеля була 
гена, отже на 18 тис. м8 скелі довелося .вийняти 

їше, ні* намічав плян. До початку вересня все за* 
ли, — вся вийма була готова. На цім фронті по-
бетонувати. 

се тепер стало ясно, отже, будівництво знову 
Льшнло плян. Та суспільність цим не задовольни-

і висунула свій плян — „півмільйона кубів", 
шляху до виконання цього колосального пляну 

[досиленна сила перешкод. І недостача робсили, і 
стача ванарядженого цементу, і недостача завезе-
.Піску та риштункового заліза, і недостача, на-

самого місця, де мурувати Летон, не казавши 
Про труднощі самої роботи. Після довгих супе-
; та обговорень, чи можна виконати плян та 
способами цю можливість забезпечити, будів-

во півмільонний плян ухвалило, 
розорювали плян рівнобіжно трьома лініями. На 
иичих зборах по окремих дільницях робітнича 
обговорювала, чи зможуть робітники зупинити 
вість, чи зможуть забезпечити те піднесення про-
ІЙности праці, яке потрібне, щоб виконати плян, 

рніожуть машиністи дати показники роботи машин, 
^вимагають від них. Робітники руху обговорю-
и, чи дадуть вони потрібний обіг паротягів і валок 

Усі зобов'язання визнано на зборах за здій-
|ВІ І на всіх дільницях їх ухвалено, 
менерно технічні працівники обговорювали умови 
Йіічної здійсненности плгну. Загальний висновок 

Щ той, що технічна база Дніпрельстану цілком під-
НЩялена ДО цієї роботи: фронт роботи є майже 
НркКрім, шлюзи, мережа колій вистачна, кар'єри та 
Види впораються, механізмів досить, справа тільки' 
^Еробсилою. Гарячі суперечки здіймалися навколо 
питання, чи можна недостачу робсили та низьку про-
дукційність праці перемогти самсю мобілізацією внут
рішніх ресурсів — зменшенням прогулів, плинности, 
поліпшенням організації, підвищенням продукційности, 

слово, всім, що несе з собою широка хвиля 
ударництва, яка охопила ввесь колектив Дніпрель

стану, — а чи неминуче збільшувати кількість робсили 
проти попереднього пляну. 

Управі будівництва перше, ніж ухвалити новий пляц, 
треба було розв'язати багато далеко складніших пи
тань. Змінювався цілий плян постачання і без того 
напружений до краю; цемент, риштунок, вагони пере
возити морський пісок —усе це були товари гостро 
дефіцитні. Збільшити число робітників, паротягів, ва* 
ґонів, зводів на роботах, зв'язаних із бетоном, можна 
було, тільки оголивши інші дільниці, а таких дільниць 
багато, і затримка роботи на них теж тяжко відби
валася на загальнім перебігу будівництва. Щоб мати, 
нарешті, вистачний обсяг будованих споруд, що до-' 
рівнював півмільйонові кубів, треба було ввести в ро
боту нові фронти, а для них потрібні були підготовні 
роботи. Недостача робсили вже примусила була від
класти ці підготовні роботи на зиму з тим, щоб бето
нувати в весни, коли будівництво черев весняну по
відь звичайно вільніше. А тепер доводилося ці роботи 
виконувати негайно, під гарячу пору, зриваючи людей 
з інших не менш потрібних' дільниць. Усе це треба 
було пильно' зважити, капітально обміркувати перше, 
ніж пристати на новий плян. 

Річ у тім, що був тут іще технічний деталь, який 
перешкоджав ухвалити новий плян. На перший погляд 
здається, що, коли в пляні управи намічалося 427 тис. 
л«8, а в зустрічнім пляні 500 тис. лі 8 , то управа нічим 
не ризикує, коли ухвалить новий плян. Але це не так,-
Це правильно, скажім, для фабрики галош, для рейко» 
вальцівного заводу тощо, взагалі для підприємства, 
що випускав масову однотипову продукцію. І невірно 
це для будівництва У нас не всі куби рівноцінні, як, 
скажім, рівноцінні всі галоші чи всі рейки. Плян уп
рави був такий: зробити все. що треба, щоб відкрити 
взимку середню пготоку, розібрати перегатки, змон-
тажувати частини будівлі гідроелектровні з потужними 
зводами, а головно, щоб цілком і хутко розвинути всі 
роботи майбутнього року після перебудування взимку 
всіх колій на верхнім рівні та переставлення всіх ме
ханізмів. Це слід було зробити, хоч би там що. Коли б 

Вигляд не одну а бетонованих всисних труб іа на уставлюване швидкісне колесо турбіни-



же виконати це до закінчення будівного сезону, то у 
нас лишалася ще кубатура, сказати б, факультативна, 
всього близько 489 тис. м9. Якби цієї кубатури й не 
вробили через недостачу робсили, то її можна було б 
перенести на весну 1931 року, коли плян взагалі не
великий і виконати її було б легко. 

А тепер уся вона мусила ввійти в обов'язковий 
плян- Яка ж різниця? А різниця та, що за старим 
пляном ми, не вважаючи на необов'язкову кубатуру, 
гнали б наперед тільки обов'язкову. Казавши кон
кретно, наприклад, про греблю, ми, не звертаючи 
уваги на великі масиви прогонів, гнали б тонкі стінки 
бичків. І тільки дійшовши до верха бичків, заходжу
валися б коло масивів. Робота проходила б в цілому, 
звісно, трохи повільніше, але була 6 цілковита пев
ність, що, хоча загальна кубатура мурованого бетону 
зменшилася, так саме те, що абсолютне потрібне, у 
всякім разі було б зроблене. 

Ухвалюючи плян на. 500 тис. лс* і не зазначаючи, 
які це саме кубометри, ми б усі куби робили для 
себе однаково обов'язковими і щоб пришвидшити ро
боту, мусили б іти в роботі поспіль, віддаючи най
більшу увагу масивним бльокам із великою кубату
рою. Звідси виникала, небезпека, що в разі невико
нання пляну недороблені будуть якраз найпотрібніші 
місця, хоча змурована кубатура взагалі абільшиться. 
Отож, ухвала пляну, вираженого тільки обсяговим 
числом, позбавляла нас можливости технічно маневру
вати, робила для нас виконання пляну небезпечним. 
А не виконати пляну можна було хоча б через недо
стачу цементу, бо Амвросіївська цементарня, що пра
цювала на вас, була обтяжена вкрай і виходити на 
ринок серед сезону зі збільшенням вимоги річ була 
нелегка. 

Ось сумніви, які мала розвіяти для себе управа 
будівництва, ухвалюючи зустрічний плян на півміль-
йона кубів. Усе ж плян ухвалили, всі сумніви відки
нули, і вся маса робітників та ввесь інженерно тех
нічний і адміністративно-господарський персонал Дні
прельстану з надзвичайним ентузіязмом взялися до діла. 

Як уже сказано, в зв'язку з цим пляном треба було 
підготувати нові площі бетонування в шлюзі, бо без 
них не можна було досягти такої кубатури. На скельні 
роботи, щоб готувати ці площі, знову таки не було 
робсили, і знову нова хвиля добровольців-ударників 
кинулася в копань шлюзи й вирвала у скелі і цю те
риторію. 

Ухвала півмільйонного пляну зобов'язувала напру
жити в шаленім темпі всі чисто елементи будівництва. 

Добути нові наряди на цемент, і то не на будь-який 
цемент, а на цемент спеціяльної якости, вживаний на 
Дніпрєльстані, зробивши над ним ряд попередніх 
випроб. Здобули. 

Дістати додаткову кількість маршрутів, щоб пере
возити пісок а Евпаторії. Дістали. 

Одержати ввесь потрібний риштунок. Одержали. 
, Вугілля — дістали. 

Треба було вибрати з кар'єрів більше каменю, ніж 
вибирали досі. Вибрали. 

Треба було блискавичним порядком змонтувати ко
лосальні спіральні камери турбін, що надійшли з 
Америки. Змонтували. 

Але найголовніше все ще було спереду. Треба було 
побити всі дотеперішні світові рекорди мурування 
бетону; і добовий рекорд, і місячний рекорд, і сезон
ний рекорд. Побили. 

Добовий побили багатократ. Максимуму дійшли в 
5.280 лі*. Місячний побили тричі. У вересні дали 
89 тис. лі3, у жовтні 110 тис. м3, у Листопаді неві
домо ще скільки буде, але рекорд уже побили. 1 най
цікавіший тут той надзвичайно високий рівень, якого 
дійшов наш рекорд: замість 62 тис. м3 американського 
світового рекорду ми змурували 1Ю тис. лі1, тобто 
побили відразу на 77*4 Це — взагалі вперше взявшися 
до такого ділаї Як кажуть наші американці-консуль-
танти, цей стяг у світовім маштабі лишиться в наших 
руках, принаймні, років на 5. 

Коли ми пишемо ці рядки, до виконання півмільйону 
зосталося вже менше, ніж 25 тис. м3; є цілковита 
певність, що плян буде виконаний. Морози вже по
чалися,, але робота не зупинилася. Заведено підігрі

вання води і ставиться дуже суворі^вимоги до 
ратури бетону в роботі. Вона не повинна бути 
ніж 4-10° у той момент, коли свіжозмурований 
покривають згори новим шаром, і Це зменшує ін 
сивність бетонування, а тому від погоди оцих о&£1 
ніх кількох днів, що нам лишилися, залежить 
коли ми змуруємо останній програмовий куб б 
і перейдимо до надпрограмових. 

Що ж дає будівництву цей мурований півміл:. 
Які наслідки матимуть усі ці величезні зусилля? 
ший наслідок — здешевлення роботи. Що інтенси 
обтяжений увесь апарат будівництва та окремі 
нізми, то дешевше повинна коштувати одиниця ІН 
дукції. Це поперше. Подруге, закінчивши всі бет|И 
роботи на греблі за перегатками нижче від рівня в Л 
ми після поводі 1931 року не будемо відновлкмЯі 
всього нашого господарства на нижнім рівні —-
на перегатці, дериків у середній протоці, мостів тоИ 
Усе це один раз розберуть перед повіддю і біяИ 
не відновлюватимуть. 

Ми не висмоковуватимемо вдруге копані, що її за
лило б на весні 1931 року, а. навпаки, взимку р о Я 
ремо всі перегатки зовсім. Мавши тепер можливДД 
майбутнього року закінчити всі бетонні роботи 
галі, ми зможемо взимку 1931-32 року зовсім 
дувати все. наше бетонне господарство, пере/ 
його на інші будівництва. 

Програма майбутнього року нелегка — намл 

шається ще 450 тис. кубів бетону. І кубів дал 
важчих, ніж цього року, — на найвищих рівнях, з 
тунком, з закладними в бетон металевими части* 
для закривок та воріт. А уставляти їх треба як 
точніше; ця робота межує з роботою .юбілерною. 

Великих масивних бльоків уже майже немає, уеЯМ 
пороблено цього року. Навпаки, є бетонуванняД 
40-тонними металевими щітами в прогони гребїі 
при підійманні води в горішнім б'єфі. Де ж мо 
вість виконати таку важку програму, коли майже 
з нею кубатурою програму цього .року виконуеяН 
такою колосальною напругою? 

А можливість та, що перед нами немає більше тем 
них місць, схованих на дні Дніпра, перед нами недИ 
більше перегаток, крім уже випробуваної перегнВ 
гідроелектровні та неглибокої перегатки шлюзи. Щ 

Працювати на повний хід ми почнемо на всіх ЙШ 
ницях раніш, ніж цього року, бо всю підготову раН 
закінчимо. І, нарешті, у нас за спиною є ще ОДНИМ 
досвіду. 

Яких же втрат зазнали ми в цій боротьбі 8а пі 
льйона кубів? Якою ціною купили ми успіх? 

Коли говорити тільки про роботи гідротехнічіЯ 
відділу, то тим що не можна було вилучити робсв 
й механізмів, відклали зовсім роботу в гавані Днин 
заводоуду в горішнім б'єфі; з цієї ж причини не Я 
чинали вибирати суднового ходу в нижнім підхо** 
шлюзи, хоча копань і висмокували. Першого з 
відставань узимку не нагнати і ми наздоженемо, 
на весні 1931 року, а друге гадаємо ліквідувати ві 
1930-31 року. 

Взагалі цієї зими, як і торішньої, Дніпрельст: 
відпочивати не доведеться. Коли минулої зим: 
мусіли відкрити ліву протоку й закрити середи' 
.цієї зими маємо відкрити середню, розібрати 
гатки, закінчити вийму шлюзи, -перебудувати 
так, щоб їздити вже на позначці-[-52,00 по са 
верху греблі, тобто на 22 м вище, ніж цього 
і, нарешті, наготувати силу силенну каменю та 
і для Дніпрозаводбуду і собі на запас. Про 
роботи не згадуємо. 

Ця зима та дальша весна зовсім змінять ка 
Дніпрельстану. Поїзди ходитимуть на самий 
греблі. Унизу, де тепер їздять, тектиме Дніпро, 
каським мостом рух закриють, і пасажирці поїзд 
ходитимуть на Дніпрельстан з іншого боку чере 
мости. Автобуси з Запоріжжя перевозитимуть 
роні. На лівім березі кипітиме життя на Дніпро1 

буді.. 
І коли б дальшу свою зимову сесію ВУЦВК 

жав знову влаштувати на Дніпрєльстані, в ко 
приміщенні, то замість селища Кічкасу й театру; 
не горі, він знайшов би замерзлу-воду Дніпра. 





Досвід спорудження мостів м. кон 

Мостовий перехід. 
Відділ мостового переходу Дніпрельстану, що мав 

будувати новий міст через Дніпро, організовано 
в липні 1927 року, коли остаточно намітили місце пе
реходу через р. Дніпро. 

Нова лінія залізниці від розминки Шлюзової до 
ст. Канцерівка, Катерининської залізниці, перетинав 
обидві відноГи р. Дніпра і проходить через острів 
Хортицю. Місце переходу через Хортицю вибрано, 
головно, для того» щоб цей острів', площею. близько 
25 м'1, увійшов у майбутній індустріяльний центр, що 
має розвинутися біля Дніпрянської гідроелектровні 
на базі дешевої енерґії. 

У момент, коли виник відділ, вій не мав зовсім 
житлових помешкань і перше, що йому довелося ро
бити, це відремонтувати нашвидку 3 покинуті будинки 
на острові Хортиці, що лишилися після німецьких 
колоністів, а також почати будувати бараки та квар
тири. Робота на переході розгорталася в міру того, 
як готові були житлові помешкання, і в них селилися 
нові робітники. Отже, тільки в вересні 1927 р. відділ 
мостового переходу міг заходитися коло основних ро
біт: земляних для постійних і тимчасових підходів до 
моста, заготівлі бутового та личкового каменю. 

Одночасно з підготовними роботами провадили до
даткові вишуки та остаточно визначили місця пере
ходів через Новий і Старий Дніпро. 
. Але в жовтні виявилося, що асиґновання на 1927-
1928 р. будуть зменшені проти намічень управи Дніп
рельстану. Тоді ухвалили законсервувати будування 
залізниці Шлюзова Канцерівка- на 1927-28 рік і кош
том цієї роботи розвинути будування греблі та гідро-
електров і. Так само із тих же міркувань дуже змен
шили заготівлю личковання й буту для мостів через 
Новий і Старий Дніпро. Можна було тільки готувати 
копань для опор мосту, що стоятимуть на березі, 
а також дерев'яні покліті для перегаток річкових биків. 

Отже, з листопада 1927 року почали розробляти 
копані під лівобережні опори мосту через Новий 
Дніпро. 

Міст через Новий Дніпро розбито на такі прогони, 
лічивши від лівого берега до правого: 

25 Л1 + 2Х70 л + ЗХ140 лс + 56 м + 25 м. 

Як бачимо на Новім Дніпрі мали спорудити 9 кам'я
них опор загальним обсягом за первісним проектом 
60 тис. м3. При дальшім опрацюванні Проекту вда
лося зменшити цю кількість до 48 тис. ле3. 

Найвідповідальніша й найскладніша робота була го
тувати основи під річкові бики № 2, 3 та 4. Бик 
№ 2 треба було закласти на 20 л*. від лівого берега 
на глибині, УК виявило зондування близько 2-3 м. 
Свердлового струменту на Дніпрєльстані ще не було, 
отже, не можна було точно обслідувати характеру 
основи. 

Для спорудження основ бика ухвалений був най
простіший за даних умов спосіб роботи в піщаній пе-
регатці. 

Піщану перегатку зробили так. Землесмоки наси
пали пісок на місце закладення, на метр вище від 
рівня води- У піщаний засип забили дощану ґару і 
потім почали вибирати пісок за ґарою при одночасній 
роботі водовідливу. 

Коли насипний ґрунт вибрали і відслонилося дно 
ріки, виявилося, що основа являв собою не скелю, 
а нагромадження наметнів розмірами в поперечнику 
від кількох метрів до дрібної ріні. Тим що на такій 
основі биків закладати не можна, вирішили спровадити 
ці. наметні і бик Заснувати на скелі. Не мавши до
статнього устаткування, провадили роботу спершу 

тачками, пот-м. ваґонетами по нахидій площі. Це. 
загаяло роботу, і на весну 1928 року її ще -ве'-ей^ 
чили. Як потім виявилося, коли наметні прибраіЙ 
скеля залягала в цім місці на 13 м нижче відмЄжЯ 
ного рівня води в річці і на 15 л< нижче від.робочої 
рівня води. Робити у відкритій копані на такій : 

бині було явище виняткове.-
Для річкових биків № 3 та 4 вжили при глиб 

води 9 м теж піщаних пер» гаток з огорожею з деі 
в'яних стінок поклітного типу. Піщані перегатки да 
чимале заощадження проти вживаних на греблі рубЯ 

'' них перегаток і в 2,5 раза були. дешевші:„ проти п|Я 
позиції Кесонної контори зробити основу на кесонЙШ 
Кам'яного мурування биків 1928 року ие можна буЯ 
широко розгорнути через недостачу устаткованяЩ 
отже, за літній сезон 1928 року закінчили тіль 
З опори на лівім березі Нового Дніпра та 2 ойо 
на правім березі Старого Дніпра. 

Узимку 1928 29 року заклали й вивели понад нЯ 
жень бики № 2 та 3 на Новім Дніпрі, а також підгвИ 
тували основу для лукових опор Старого Дніпра./^Р 

Улітку 1929 року мостовий перехід одержав, він 
решті, устатковання з Кічкасу і всі опори на Старіш 
та на Новім Дніпрі, крім бика № 4, закінчили дЯ 

• 12 річнииі Жовтневої революції. Бик № 4 закінчила 
взимку 1928 ЗО року, на 6 місяців раніш від термін™ 
договореного з Південсталлю. ' 

З весни 1929 року почали й роботу на лінії заАіЯ 
ниці Шлюзова-Кануерівка. Умови роботи 1929 рок 
були набагато складніші, бо в зв'язку з розгортанні 
великого будівництва на всім терені Союзу давала 
ввесь час у знаки недостача робочої сили не тіль 
кваліфікованої, а навіть і чорноробів. На лінії ма4 
виконати земляних . робіт на будіве ицтві годовнді] 
тору 2.100 тис. м3 і додаткових 400 тис. л*8, штучн 
споруд — кам'яних труб 7 шт. (одна з отвором 10 
залізобетонна) та мостів 6 штук і 3 залізничні стан 
з них одну з водопостачанням. 

Первісний плян земляних робіт складений був 
припущенням, що на правім березі Старого Днин 
працюватиме екскаватор Путіловець і з ним 20 думи 
карів; на лівім березі Нового Дніпра та на остроГ 
Хортиці земляні роботи мали виконувати грабарі. Ал) 
черев недостачу грабарів земляні роботи на лівім б| 
резі довелося робити екскаватором Маріон взин 
1929-Зи року, грудень-лютий, коли екскаватор неп 
трібний був у Кічкасі, а закінчувати ручним ван 
женням у ваґони, коли ескаватор забрали назад? 
Кічкас. На острові Хортиці, коли виявилася можл 
вість закінчити міст через Старий Дніпро восе 
1930 року, вирішили робити насип обсягом 280 т. 
ваґонним возінням з правого берега Старого Дніг 
що мало заощадити близько 300 тис. крб., бо зе\ 
з в..йми правого берега Старого Дніпра однакові 
треба було вивезти на покидище. Думпкарів, хоч 
одержали з Америки для мостовопо перехоїу, нам 
дали, а використали в Кічкасі Екскаватор Путілове 
вантажив землю на звичайні плятформи, а розван 
жували їх руками. Плятформ було замало, щоб ціл 
обтяжити екскаватор, усе ж видатність екскават 
становила 800—1.200 л 3 за зміну. 

Добра робота екск ватора дала нам змогу зроб* 
безпосередній підхід до моста через Старий Дніп-
Відпала, отже, потреба будувати тимчасовий обхіднії 
рукав, щоб підвозити металеві прогінні будівлі, а це 
заощадило десь із 45 тис. крб. 

Прогінні будівлі. І 
Ескізні проекти мостів опрацьовано під керівниц

твом проф. І. Г. Алексан дрова, детальні проекти 
опрацьовано в Московськім технічнім відділі Дніп-



рельстану під керівництвом проф. Н. Стрелецького. 
па наших мостах уперше в СРСР^вжито кременястої 
сталі, що дала змогу підвищити допускні напруги 

5096 і тим заощадити близько 35% металю. 
Америці та Німеччині почали вживати цієї сталі на 

'удуванння мостів 1925 26 року. Коли замовляли мости, 
заводи СРСР ще сповна не засвоїли металюрґійного 
'процесу, отже, металь довелося замовити за кордоном. 
Тепер роблять і в нас мости зі сталі підвищеної 
якости. З весни 1929 року почали готувати прогінні 
'удівлі на заводах. 

Прогінну будівлю моста через Старий Дніпро (лу-
йвий прогін цього моста, отвором у просвіті 224 м, 
айбільший в Европі) замовили Віткої іуьксму заводові 
Чехо-Словаччині. Луковий прогін та берегові есто

кади зроблені з кременястої сталі на Вітковіуькім за-
:ді. а підхідні 25-метрові прогони і переїздову ча

стину обох осад зі сталі, 3" зроблено на заводі 
и. Петровського в Дніпропетровськім. 
Прогінку будівлю мосту через Новий Дніпро готу

вали на заводі ім. Петровського, при чім 3 лукові 
"рогови та надлукову будівлю зробили з кременястої 
Сталі, виготуваної на Вітковіцьких заводах, а берегові 
прогони та переїздову частину верхньої й нижньої 
сад—зі сталі 3" власного виробництва. З обробленням 

ї« клепанням кременястої сталі трапилися спершу 
•а заводі ім- Петровського деякі труднощі, але неза
баром їх перемогли і далі вже непорозумінь не було. 
'Треба ще сказати, що внутрішніх програмових- тер
мінів завод ім. Петровського взагалі не додержував 
і тим спричинив перебоїв в монтажі і на Новім і на 
Старім Дніпрі. Частини над илали некомплектно і не 
Там порядком, який потрібен був для монтажу, хоча 
докладну програму випуску і узгодили заздалегідь із 
заводом, 

Монтаж нрогіннцж будівель, 
Прогінні будівлі на Новім Дніпрі (довжина мосту 

ЗіЬ м, вага 8400 тонн,) монтував трест Стальміст, 

З червня 1929 року він почав підготовні роботи, а в 
грудні 1929 року і самий монтаж прогінних будівель. 
Перший прогін нерозрізного зв'язня, 56 метровий зв'я-
зень та обидві прогінні будівлі по 25 м склали на 
суцільних дерев'яних підмостках портальним заводом. 
Другий прогін нерозрізного зв'язня склали спеціяль-
ним американським електричним дериком иа залізних 
рамах піонерним способом, тобто звід ставив попе
реду себе залізну раму, потім на цю раму ставив ча
стини прогінної будівлі і їх безпосередньо після скла
дання винютовували,- звід посувався далі, знову ста
вив раму і т. д. 

Щодо трьох лукових прогонів по 140 м, розташо
ваних у річищі р. Дніпра, то геологічні умови дна 
ріки (скелясте дно з невеликою кількістю насосів, від 
півметра до 2 м, де паді не могли держатися) та 
З однакові прогони диктували думку заздалегідь скла
дати на березі, а потім наводити складені прогінні 
будівлі на місце уставляння. Проте, для складання й 
перевозу цілих прогінних будівель треба було дуже 
високих підмосток на березі і на баржах, хоча зате 
відповідало всяке будування в річищі ріки. Стальміст 
уперше в СРСР застосував складання на березі пів* 
луків та уставляння на місце теж окремих півлуків. 
Підмостки на березі й на баржах були низькі, але 
довелося в річищі ріки посередині кожного прогону 
будувати спешяльні підіймальні вежі на поклітній 
пальовій основі, а також робити пальові опори при 
биках, щоб тимчасово спирати на них прогінну будівлю 
перед уставленням на місце. Цейспосіб мав свої вартості 
й свої вади. • 

Вартості такі: мала висота підмосток та вдвоє 
менша вага перевожуваних зв'язнів. Вади: потреба 
будувати порівняно складні пристрої в річищі ріки, 
щоб підіймати півлуки, гірша якість складання в ро
зумінні додержання подовжніх осей та витрата часу 
на підіймання й адучення півлуків. 

Який спосіб економічно вигідніший, сказати нині 
важко, бо докладної аналізи не роблено. 

Спіральна камера турбіни Дніпрянської гідроелектровні. 



Початок устаеленвя спіральних камер та швидкісних коліс турбін. Праворуч на другім пляні видно аерегатку гідроелектровніі Вов] 
захищала електровню* від весняної поводі. Монтаж провадять цілий рік. 

Надлукову будівлю складали американським елек
тричним дериком піонерним способом послідовно на 
всіх лукових прогонах. Усього ж на монтажі мосту 
через Новий Дніпро працювало зводів: 

Парових Індустріяль . 40 тонн — 2 штуки 
Паровий Деиаґ • .10 тонн — 1 „ 
Американський електричннй дерик 28,8 тони — 1 „ 
Портальних зводів 18 тонн — 2 „ 

Крім того, Дніпрельстан давав для складання вже 
на ріці свій плавний дерик підіймальної сили 8 тонн 
зі стрілкою ЗО* м. Пересічна видатність складального 
зводу на робітний день '23 тонни. Пересічна видатність 
складального зводу, лічивши й перестої, 10,8 тонни. 

Пересічна видатність складання 26 тонн н кален
дарний день. 

На роботах працював такий інженерно - технічний 
персонал від Стальмосту: начальник робіт; заступник 
начальника робіт; помічник начальника робіт; 3 старші 
виконавці робіт; інженер для технічної праці; разом 
10 чоловік. Пересічне число робітників за ввесь час 
345 чол. 

Монтаж прогінної будівлі мосту через Старий 
Дніпро. 

Міст завдовжки 370 м, вага 5.300 тонн. Монтажні 
роботи Дніпрельстан провадив господарчим способом 
з участю двох інженерів та п'ятьох монтерів Вітко-
віцьких заводів. Підмостки будував виконроб иа спо
рудженні лінії Шлюзова-Канцерівка. Від конфігурації 
берегів ріки Старого Дніпра (стрімкі скелі, великі 
піщані наноси) залежав спосіб складання, а також 
конструкція підмосток. Ухвалили складати на суціль
них підмостках зводами Індустріаль піонерним спо
собом з двох боків. Почати складання мали з 1 травня 

1930 року; тому підмостки мусіли збудувати взи 
і так, щоб пропустити кригоплав. 

Щоб пропустити кригоплав, підмостки в прос~ 
мали 19 м і перекриті були дощаними зв'язнями 
стеми Лембке. Вирішення робити суцільні ПІДМОСТИ 
компенсувалося тим, що ми не набували для монтааи 
жодних нових зводів, а користувалися стандартний 
зводами Індустріаль, що вже були на Дніпрянські 
будівництві. Складати почали 10 травня 1930 ром 
від правого берега. До початку роботи прибулий 
Вітковіць 2 інженери, 2 монтери та 20 чол. хвалія 
кованих чеських робітників. З цією кількістю людЯ 
і почали складати* міст. Потім ми поволі додавадм 
своїх чорноробів; працюючи з чехами, вони кваліфіки 
валися і починали вже робити самостійно, як скли 
дальники. Складати з лівого берега мусіли почати 
1 червня та, тим що звід затримали в Кічкасі в рщ 
монті, фактично почали аж 30 червня. На цей час | 
Вітковіць закликали ще 20 чол. робітників і 2 мон" 
рів. Складали з обох берегів так. На суцільних 
мостках клали 25-метрові зв'язні вводом Індустріа> 
Після винютування цих зв'язнів на них уклали кол' 
і звід зійшов на зв'язні Далі вже без усяких підмо~ 
ків звід, посуваючись наперед, складав поперед с~ 
естокади і йшов ними далі. Нижніх рівноважників л 
нових зв'язнів вагою по 27 тонн звід не міг піднят 
мавши вистав 13 м. їх довелося підіймати з вол 
ставити на місце окремими катеринками з порталь-: 
рамою. Луки та надлукову будівлю складали т 
зводом Індустріаль піонерним, способом. Звід склад 
окремі елементи прогінної будівлі перед собою і 
складених частинах пересувався далі. 

На початку вересня нам треба було вже пил 
розвивати нютування, але скільки ми ні шукали 
тувальників, їх не було. Тож вирішили закликати 
20 чол. чехів, що й прибули 27 вересня. Вливши 
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чорноробів, ми утворили з ник 24 бригади 
иків. 

ботах мосту через Старий Дніпро взагалі 
був такий порядок, що до кожної чеської 

вливали однакове число наших чорноробів, 
{.перебирали навички та вміння від чужозем-

ків- Отже, не мавши на початку роботи 
кваліфікованого, робітника, крім чехів, ми 
,і роботи мали вже 120 кваліфікованих скла-

ів, що можуть працювати тепер і самостійно.' 
укладанні мосту через Старий Дніпро було 
зводів Індустріаль: І звід — 6 місяців, 11 звід— 

Ш звід — 2,5 місяця. Пересічна видатність 
ия на робітний день 33, 5 тонн. Пересічна 

ість складання на календарний день 28,8 тонн, 
альна видатність складання за зміну 80 тонн, 

роботах працював такий інженерно - технічний 
від Вітковіцьких заводів старший інженер; 

їОб Дніпрельстану; інженер - спеціяліст із меха-
Крім того, чверть приблизно свого часу від-

оті начальник відділу мостового переходу, 
працювали чехи на Старім Дніпрі і як пра-

Наші робітники на Новім Дніпрі? 
робили сумлінно, але ентузіязму не виявляли, 
велику увагу віддавали якості роботи. Наші 
и, особливо на Новім Дніпрі, майже поголовно 
и, останніх півтора місяці .працювали по 10-12 го
йне не користувалися вихідними днями. Тільки 
зіязмом можна пояснити, що, не вважаючи на 

Затримки та перебої в роботі, які залежали від 
ім. Петровського, міст через Новий Дніпро, 

як і через Старий Дніпро, закінчили начорно 
річниці Жовтневої революції, 

порівняти якість роботи нютувальників. ми 
и одному інженерові, що не брав участи в 
ні ні на Старім ні на Новім Дніпрі, оглянути 
обувати в присутності комісії приблизно по 

ІНБвют на кожнім мості. Нюти оглядали безпосе-
після нютування до перевірки їх браківником. 

Наслідки були такі: 

На Новім 
. Дніпрі 
Стальміст 

Слабкі нюти . 
Не доходить 

головка . . заведена 
Зарубані аркуші . ... 

•̂Зірвана головка . . . . 
Погано оформл. головка 

14,8 

1,9 
10,2 
6,1 
0,9 

На Старім 
Дніпрі Дні
прельстан 

(%%) 

5,6 

0,7 
0 

1.2 
0,75 

рт хибуємо проти настановлення: робивши швидко, 
ти добру якість. Крім того, брак при зарубанні 

ушів походить і від самого способу роботи: нюту-
Ішики Стальмосту обрубають задри, що утворю
ся при нютуванні обтискачем, при чім зарубають і 

аркуші, а нютувальники чеські й наші, щоа>цавчилися 
від них, обрубають задри після нютування півкруглим \ 
зубилом, і тому в них зовсім немає зарубів аркушів 
біля головок нют. Браковані нюти чехи розрубують 
на 4 частини пневматичним зубилом, і аркуші не 
псуються тут ніяк. Стальміст зрубує "л'іх косяком, 
б'ючи по косяку бияком, при чім обминаються окрайки, 
діри. 

Загальна обстанова роботи на мостовім переході в 
сезоні 1930 року характеризується гострою недоста
чею кваліфікованої робочої сили, головно, мулярів та 
теслів. Надолужили цю недостачу почасти працею 
некваліфікованих замість праці кваліфікованих, а го
ловно, соцзмаганням та ударництвом. Останнім, правда, 
мостовому переходові доводилося користуватися цього 
Сезону дуже мало, бо майже всі ударні добровільні 
групи пішли спочатку на скельні роботи в середнім 
проході, а потім на виконання зустрічного пляну з 
бетону на 500 тис. м?. На виконання того ж таки 
зустрічного пляну звід Індустріаль забрали зі скла
дання мосту через Старий Дніпро на місяць раніш від 
терміну, і нам довелося частини вагою по 800—1.000 кг 
ставити руками. Так само забрали туди й звоДи 
Стальмосту, хоча один із них мав по закінченні скла
дання поставити надстінкові камені вагою по 2 тонни 
на нижніх стояках та биках № 2 і 5. Ці камені нам 
теж довелося ставити руками, користуючись, де можна, 
ліварами та ломами. 

Соціялістичне змагання збільшило продукційність 
праці від 10 до 30% і подекуди у півтора рази змен
шило час роботи, бо окремі артілі й робітники були 
добре ув'язані одні з одними. 

Відкрити рух на новій лінії намічено 1-го травня 
1931 року. Цей термін подиктований і початком роз
бирання Кічкаського мосту, бо на його розбирання 
лишається після 1 травня три місяці. 

Лишилося зробити земляних робіт на острові Хор
тиці 280 тис. м*. Роблять їх від правого берега Ста
рого Дніпра. На цій роботі працює нині екскаватор 
Путіловець та 11 думпкарів при 3 паротягах, а з 
15 грудня перекинуть іще з Кічкасу екскаватор Ма-
ріон, 14 думпкарів та 2 паротяги. Цю роботу ми 
сподіваємося закінчити до половини березня. 

За зиму ж треба вивести 60 тис. м? балясту, щоб 
можна було наприкінці березня почати укладати його 
в тор. Цю роботу відклали до зими через недостачу 
залізничних валок, що всі працювали на бетонуванні 
греблі та гідроелектровні. 

Крім того, треба ще укласти 9 км станційних шля
хів, їх теж не можна укладати тепер, бо рейки на ці 
9 км дали були для тимчасового користування Дні
прозаводбудові, а він не може їх повернути, доки не 
одержить своїх рейок. 

Узимку ж треба закінчити опорядження станційних 
будівель на станції Січ та Олександрівське; начорно 
вони вже готові. 

Ми цілком певні, що й цим разом свої обіцянки-ви
конаємо і лінію на пролетарське свято — 1 травня 
1931 року — відкриємо. 
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Підсумки механізації 
робіт на Дніпрєльстані на 
кінець будівного сезону 1930 року 

Генеральний плян роботи в енерґетично-судноплав-
ній частині Дніпрянського будівництва збудований, 
як відомо, на припущенні максимальної механізації 
Окремих робочих процесів, потрібних, щоб здійснити 
проект Дніпрельстану за визначений від уряду рече
нець, тобто до 1932 року. Це ставить ряд вимог 
будівникам Дніпрельстану, і від успішного здійснення 
цих вимог переважно залежить своєчасне закінчення 
будівних робіт із найбільшим економічним ефектом. 

Найважливіші завдання в зв'язку з наміченою ме
ханізацією Дніпрельстану такі: поперше, постачання 
будівництву основних видів енерґії (електроенергії, 
води та стиснутого повітря), продукції допоміжних 
підприємств (течного повітря, щебри, бетону, пиляного 
дерева), будівних машин (свердлового струменту та 
верстатів, екскаваторів, зводів, дериків) і транспорту 
(залізничного, водного та автомобільного); подруге, 
утворення кадрів, персоналу, що обслуговує механізми, 
і потрете, організація вмілого використання численного 
різноманітного механізованого устаткований на склад
них гідротехнічних роботах. 

Минуло 3 з половиною роки рід початку роботи на 
будівництві. Зрозуміла річ, що в радянської суспіль-
ности не може не постати запитання про те, що зро
били будівники Дніпрельстану, щоб забезпечити бу
дівництво механізованими уставами й будівними ма
шинами та як використали вони механізовані способи 
роботи? Але цього ще мало. Перед Дніпрельстаном, 
як перед першим у СРСР механізованим будівництвом 
великого маштабу, можна поставити запитання над
звичайної ваги про те, якою мірою виправдує 
ебе широко розвинута механізація р о б і т 
в умовах сучасно ї д ійсности - з погляду 
організаційно-технічних переваг і економічного ефекту 
від застосування механізованих робочих процесів? 

Подані нижче дані з практики Дніпрельстану і 
мають допомогти розв'язати загальними рисами ці 
питання, бо докладно розглянути їх в межах даної 
статті немає змоги. 

Для чималої, не тільки на європейські, а й на аме
риканські маштаби, механізації робіт на Дніпрєльстані 
потрібний був довгий підготовний період. За 
цей період мали здійснити всі заходи в царині спо
рудження будівель, енерґетичних господарств та до
поміжних підприємств, уетатковання їх, придбання та 
монтажу закордонних будівних машин, прокладання 
залізничних, електричних, водопровідних та повітро
провідних ліній і постачання будівництву транспорто-
вих засобів. 

Як уже тепер свідчить досвід, цей перший пер іод 
історії Дніпрянського будівництва, що тривав від 
початку робіт (березень 1927 р.) приблизно до квітня 
1929 р., в і дограв вирішальну ролю в даль
шім ході основних робіт Від умілої бо орга
нізації механізованих будівних процесів цілком зале
жала їх ефективність, а остання визначала кінцевий 
успіх діяльної ти будівної управи. 

Досвід в організації механізованих гідротехнічних 
робіт, що його бракувало будівництву в початковий пе
ріод існування, почасти запозичено за кордоном через 
залучення на будівництво чужоземних консультацій і 
зокрема, через використання чужоземного інструктажу 
для підготування кадрів вахтового персоналу. Усе ж 
координація роботи окремих механізованих частин 
Дніпрельстану цілком лежала на відповідальності 
дніпрянських будівників, вимагала від них максималь
ної уваги до належного виконання програми механі
зації робіт та великої далекоглядцостй при здійсненні 
того чи того в цім напрямі заходу. 

Правда, дальший після підготовного, розмірно не
великий, перехідний період (квітень - липень 

1929 р.) дав деяку можливість перевірити доцільніс 
зазначених заходів. Але на початок основної 
періоду, тобто на липень 1929 р., коли заходили 
в широкім маштабі бетонувати основні споруди, Дні 
прельстан у всякім разі мусів бути мехі 
візований у межах, що їх вимагав ущільнен 
плян основних роб т. 

Перших місяц в основного періоду—1929 року—тре 
було в суті лише виявити на практиці, чи досит 
озброєне будівництво механізмами, та взаємно узго 
дити механізовані цикли роботи. Дальшого —193") р. 
кожний механізм мусів узяти вже індивідуальну участ 
не тільки в загальнім поліпшенні роботи, а й у зд 
шевленні собівартости її, бо в механізованім будці 
ництві вартість основної роботи переважно залежит 
від вартости складових її окремих робочих процесії 
виконуваних- різними будівними машинами, що безпо 
середню беруть участь в основній роботі. А вартіст 
роботи будівних машин сама чимало залежить і' 
собівартости продукції енерґетичних господарств 
допоміжних підприємств. 

Отож, щоб мати сподіваний від механізації будівне 
робіт екзномічний ефект, потрібна добра робота геї 
ус іх механізмів, що безпосередньо чи посередв 
беруть участь у будівних процесах. 

Отже, якщо друга половина 1929 року була 
Дніпрельстану періодом випробуваннл готовости 
дівництва виконувати наступні основні роботи, і 
певною мірою продовженням навчання, то 1930 рок] 
всім частинам механ і зованого будівниі 
тва довелося складати найсерйознішаі 
іспит. 

Чи добре склав Дніпрельстан цей іспит? 
Відповідь на поставлене запитання можуть дати 

вміщені нижче показники, що їх м іе нині будівництво,'! 
вони стосуються до роботи механізмів та устав пе»| 
реважно 1930 року, коли основні роботи виконувавші 
широко розгорнутим механізованим фронтом. 

Щоб краще схарактеризувати значіння роботи ме
ханізмів та устав саме цього 1930 року, подавмоз 
попереду (таблиця № 1) деякі числові дані, що вида 
значають питому вагу робіт будівного сезону цього| 
року в загальній масі основних робіт, виконаних від| 
початку будування до 15 листопада 1̂ 30 року, а також! 
тих робіт, що їх треба виконати до кінця 
вання. 

Таблиця № 1. 
Кількість робіт (на %%) 

Назва основних робіт 

Періоди 
Підгот. 

(рааон • 
перехід.! ОСНОВНИЙ 

Ляпень-Бе еч 
Лити» Жю4" 1929 р. ' 1!ДЦР 

1930 р. Після 

Вибирання м'якого ґрунту . . 
Вибиршия скельного ґрунту 

В копанях основних робіт . 
Вибирання скелі в кар'єри . . 
Бетонне (та бутове) мурування 
Монтаж устамоваяня 

6М 

52,4 
7.6 
0,2 

6,5 

13.6 
8.3 

16,2 

12.9 

27,3 
33,8 
39,0 
8,0 

12.2 

6,7 
59,3 
41,6 
92.0 

Дані таблиці показують, що для двох основних 
робіт—скельних і бет >нних— значіння сезону 1931 р» 
ДОСИТЬ велике, становить відповідно 2/ %, 34% та 39% 
від загального завдання на ввесь час роботи. 

Абсолютними числами треба 1930 року виконати' 
копанях основних робіт: 



вийми'в копанях основних робіт кругло 200 тис. м* 
вої вийми в кар'єрах кругло . . . . . . . . 300 тис. м3 

;нного мурований 500 тис. яа 

робіт на 1930 рік передбачав виконати цю 
її механізованими способами забезпосередньою 
ою будівних машин (екскаваторів, зводів, де-

та механізованих транспортових засобів, 
уміла річ, що при визначенні пляну основних 

взято до уваги не тільки наявні основні будівні 
•№вни та транспортові злагоди, а й механізовані 
Еірйіжні підприємства та енергетичні господарства, 

мав будівництво. 
показати м і р у о з б р о е н о с т и Дніпрельстану 

Н Р року.мех ан і з о в а н и м и у с т а в а м и й б у-
Ндоими м е х а н і з м а м и , подаємо далі (в табл. № 2) 
Ндоік окремих об'єктів виробничого устатковання 
Игарчаток будівного сезону цього року і зазначаємо 

що сталися впродовж року (до 15 листопада 
1930 року). 

Таблиця № 2 

виробничого устат
ковання 

Зав 
Пе, 

: р ґ е т и ч н і госпо
дарства 

рва електровня . . . . 
ховні 

«орні станції . . . -
ів'н тачіеханіами, 
без п осе р е д н ь о 

іуговують^ основ
ні роботи 

Всдробильні . . . . . 
рні . . 

5нІ майстерні . . . . 
нова майстерня . . 
течного повітря 
-кузні 

•ратори 
ги глибокого сверд-

Саніерсон . . . 
іа в а т о р и паровії 

ховський . . л . . . . 

втори електрич. (Ма-

Зводи парові: 

8 
0 21 » _ 
1 - я 8 

т 5 з г 

(цупкові та вантові): 

2 
2 
2 
1 
З 
2 

204 

20 
1 
б 

2 
З 

23 

4 
1 
1 

52 
71 
2 

15 
15 
15 
5 

7.200 квт. 
655 л « 3 / г о д . 

290 л 3 / г о д . 

500 товн/год. 
350 ис3/год. 

95 кі./год. 
125 саідерів/г 

120 НР 
240 НР 

480 НР 

200 НР 
450 НР 

5.300 НР 

420 НР 
105 НР 
150 НР 

27000 НР 

340 НР 
300 НР 
300 НР 
190 НР 
210 НР 

Прибуло 10 

Прибуло 1 

5 
4 
З 

- 14 
- 18 

Вибуло 1 

Вибуло З 

Оцього устатковання, будівництво мало власні 
Ічні Майстерні, де було 6 цехів—механічний, ли-

вй. ковадьський, казановий, модельний та елек-
Ир%ханічний, а також лісокомбінат, що складався 
з тартака, 4 американських пилок, лісосушарні. стру
гальної, деревообробної тч складальної майстерні. 

іЬцього. на початок 1930 року була в будівництва 
йоковольтова електрична мережа протягом близько 

і низьковольгова—' близько 420 км (на один 

провід), водопровідна мережа завдовжки близько 70 км. 
та повітропровідна мережа протягом близько 10 км. 

Наведені в таблиці № 2 дані дають змогу, як ска
зано, бачити озброєність Дніпрельстану механізмами, 
але не дають іще безпосере-іньої можливости прийти 
до висновку про міру механізації основних робіт — 
скельних та бетонних- Кожна з основних робіт є 
комплекс, який можна розбити на складові цикли 
робіт, а ці останні на окремі робочі процеси. З та
блиць № 3 та 4, де розбито ці основні роботи, 
наочно бачимо, як механізовані були 1930 року ви
бирання скелі-та мурування бетону в копанях ос
новних дніпрельстанівських споруд. 

Таблиця № З 
Основна 
робота 
Цикли 
робіт 

•Робочі 
процес» 

Вибирання скельного ґрунту 

Свердло-висадні 
роботи І Підіймання ґрунту 

Подавання стисну
того повітря 

Перфораторне свер 
дління 

Глибоке свердлін
ня верстатами 

Механізоване за
правляння свідерів 

Готування течного 
кисню 

Готування патро-
нів-вбирачів 

Електричне виса
джування 

Вибирання скелі 
екскаваторами 

Ручне вантажен
ня ґрунту ков
шами 

Підіймання ґрунту 
зводами 

Підіймання ґрунту 
дериками 

Транспорту
вання ґрунту 

Вивіз ґрунту за
лізничними 
валками 

Вивіз ґрунту ав
томобілями 

Механічне ви
вантаження 
ґрунту (само
перекидні за
лізничні та 
автомобільні 
плятформи) 

Таблиця № 4 
Осв вна 
роб >та 
Цикли 
робіт 

Робочі 
процеси 

Мурування бетону 

Готування палубу 
та риитунку Готування бетону 

Транспорування 
та мурування 

бетону 

Механічне оброб
лення дерева 

Механічне оброб
лення металю 

Дпстава палубу та 
риштунку заліз
ничними валками 

Уставляння палубу 
вводами та дери
ками 

Механічне дробіння 
каменю 

Механічне готуван
ня піску 

Механічне транс
портування 
Інертних матері-
ялів 

Механічне вмішу
вання маси 

Механічне ванта
ження маси на 
залізничні валки 

Достава бетону 
залізничними 
валками 

Поіавачня цеб
рів в бетоном 
зводами Та 
дериками 

Відкривання 
цебрів, роі-
рівнюванвйта 
бутинунанн я 
беТОНу 88 Д О 
П О М О Г О Ю бе
тонярів 

З переліку робочих процесів бачимо що, крім ван
таження скелі у зводові й дерикові ковші, що його 
виконували каменярі, а також, крім розрівнювання й 
бутинування бетонної маси, всі інші робочі процеси 
на основних роботах Дніарельстану механізовані. 

Відзначаючи цю велику озброєність Дніпрельстану 
механізмами і майже 100^ механізацію основних ро
біт, спинімося далі на виконанні 1930 року пляну ос
новних робіт з погляду участи м ч еханізованого 
устаткування в здійсненні плянових зав
дань. Важлива роля належить тут насаміеред основ
ним будівним механізмам — свердловим машинам екс
каваторам, зводам та дерикам: їх і передбачено в 
пляні,' як найголовніших безпосередніх виконавців 
основних робіт. 

Ущільнена в зв'язку з гаслом, що його поставила 
суспільність про передтерміновий пуск гідроелектровні, 
програма робіт на 1930 ріл вимагала ввести 
в роботу максимально можливу в межах тех
нічної доцільности к ількість основних будів
них машин. 



На рисунку (стор. 66) схематично показано иірунаси-
чености будівними машинами території основних споруд 
Дніпрельстану. Від кількости введених у роботу ос
новних будівних машин залежав і загальний харак
тер виробничої діяльности механізмів і зок
рема інтенсивність р о б о т и їх. 

Щоб виконати призначену в пляні на перші 10 .мі
сяців 1930 року кількість скельних та бетонних робіт, 
треба було 

а) На скельних роботах: 
Перфораторо-змія 21.700 при пересічній місячній ви

датності . 7,7 подовж, м. за зміну 
Верстято-змін (глибоке свердління) 21.000 при пересіч

ній міс видатності . . . 12,5 подовж, м. за зміну 
Паров. екскаваторо-змін 1.500 при пересічній місячній 

видатності . . . . . . . .90 м3 за зміну 
Електр. екскаваторо-змін 1.000 при пересічній місяч

ній видатності 91 подовж, м. за.зміну 
Зводо-змін 3.300 при пересічній місячній видатно

сті 35 подовж. за зміну 
Дерико-змін 1.200 при пересічній місячні̂  видатно

сті . . . ЗО подовж, м. за зміну 
б) На бетонних роботах: " 

Зводо-змін 3.600 при пересічній міс. видатності бб м3 за зміну 
Дерико-змін 3.300 м „ . . 52 м3 „ „ . 

Пересічномісячна кількість виконаної роботи стано
вила за сезон 1930 року 

а) На скельних роботах: 
Для перфораторів 16.600 подовж, м при пересічнім 

за місяць використанні робітного часу . . . 9Ь% 
.Для верстатів глибокого свердління 2.€00 м при пе

ресічнім за міс. використанні «робітн. часу . 42 И 
Для парових екскаваторів 9.100 м3 при пересічнім за 

місяць використанні робітного часу . . . . 38И 
Для зводів 10.400 м3 при пересічнім за місяць вико

ристанні робітного часу . . . 55 % 
Для дериків 3.700 м3 при пересічнім за місяць вико

ристанні робітного часу 45 И 
б) На бетонних роботах: 

Для зводів 22.500 м3 при пересічнім за місяць вико
ристанні робітного часу . 57 И 

Для дериків 16.800 м3 при пересічнім за місяць вико
ристанні робітного часу . .51Н 

Безпосередню участь у виконанні основних робіт 
брали, крім будівних машин, і- деякі допоміжні під
приємства; опріч палубних та риштункових майсте
рень і заводів-кузень, це були заводи течного кисню, 
а головно, каменедробильні та бетонярні. 

Значіння роботи каменод ро билень та бето
няр е н ь у комплексі всіх робіт на будуванні основ
них споруд Дніпрельстану надзвичайно велике. Усякий 
навіть незначний перебій у роботі бетонярень негайно 
позначається на загальнім ході й темпі бетонного му
рування. Ось чому бетонярні мусіли особливо регу
лярно працювати. А надто цього року, що має над
звичайну вагу для терміну закінчення будівництва. 
Каменодробільні та бетонярні Дніпрельстану іспит 
склали добре. Це доводять наслідки бетонних робіт 
цього$ сезону та експлуатаційні показники діяльности 
заводів (пересічні за місяць на обох заводах), а саме: 

К а = Г 
Використання робітного часу 48Н 53Н 
Число заводо-змін 52* 44 
Місячний виробіток . . . . 30.200 м* 49.700 лг* 
Видатність за зміну . . . . 580 л«8 604 м* 
Видатність за одну годину 

роботи • . . 132 м? 133 л** 

Роботу заводів течного кисню 1930 року харак
теризують такі пересічні місячні дані: 

Використання робітного часу 76Н 
Число заводо-змін 90 
Місячний виробіток 49.200 кг 
Видатність аа зміну 544 жі 

. . . ' <',',;"' . {*" . 

Риштунко в а та палубна майстерні, а 
кож заводи-кузні мають в суті значіння центра? 
ліаованих польових майстерень, де ручне оброблень 
металю й дерева замінено механізованим. Робота 
майстерень і заводів проходила 1930 року нормаль̂  
Експлуатаційна характеристика їх виявиться по зак 
ченнї господарського року. 

Серед використовуваних на будівництві видів тран" 
порту залізничного, водного та автомобільного чіль:; 
місце належить залізничному транспортові, що безп 
середньо обслуговує основні роботи. Правда, цю рол~ 
виконували частково Й вантажні автомобілі, але в т~ 
кій малій мірі проти залізничного транспорту, 

' вагу автомобільне возіння в транспортових робот 
мало зовсім мізерну. Водний транспорт .чер 
обмежену сферу застосування його виконував за 
Дання спеціяльні. 

Показники, що характеризують експлуатацію з 
л ізничного транспорту 1930 р. такі (пересіч.. 
за місяць): 

Використання паротягового парка . . . . 56Н 
' Місячне число паротягогодин 22.200 
Місячне подавання вагонів . . . 27.100 
Маневровий коефіцієнт » • 6,93 

«» 

Кожне будівництво, устатковане відповідно до с_; 

часних вимог техніки, є ніби складний механізм, 
окремі частини повинні працювати в цілковитій зале 
ності одна від одної (наприклад, взаємна залежніс 
при бетоннім муруванні каменедробильні, механізо 
ного цементового складу, бетонярні, залізничного трав 
порту, зводів, дериків). Але ввесь цей складний м," 
ханізм не може цровадити роботи, якщо до нього в 
буде прикладе^ та чи та рушійна сила Ролю оста 
ньої на механізованім будівництві виконують _ енеріе̂  
тичні господарства. Плянове постачання будівництв 
електричної енерґії, води та стиснутого повітря 
неодмінна умова регулярної діяльности всіх інш 
устав та механізмів. 

Коротка експлуаційна характеристика роботи тим
ч а с о в о ї те пл о вої електровні 1930 року д" 
такі пересічні за місяць Показники: 

Місячне витворення енерґії. . . . 2.770.000 квт/год. 
Місячна видача енерґії . . . . . . 2.530.000 квт/год. 
Максимальний обтяг (пересічний) . б 000 квт. 
Витрата палива (нафти) на квт/год. 0,8 кг. 

Смоковні подали до 1 листопада 1930 року п 
ресічно за місяць 240 тис. м3 води, компресорі 
станці ї за цей час щомісяця видавали пересіче 
7.250 тис. м3 стиснутого повітря. 

Усі наведені тут числові дані стосуються до робо 
устав та механізмів 1930 року. Ці дані тільки час 
ково відповідають на поставлене вгорі запитання, 
склав механізовний Дніпрельстан іспит цього рок~ 
Є повні підстави сказати, що програма основних 
біт на 1930 рік в цілому буде виконана- Здавалося 
що й механізми, отже, виконали завдані 
які стояли перед ними. Але цього все ж нг" 
сить. Відкритим лишається питання про те, чи 
кращала і якою мірою робота самих механізмів? 
посередню відповідь на це запитання- можна одержа 
зіставляючи економічні дані про роботу устав та 
ханізмів, тобто, головно, дані про собівартість їх" 
роботи. 

С о б і в а р т і с т ь роботи будівних машин 
механізованих устав визначають оці дві уу~ 

1) видатність механізму, 
2) розмір експлуатаційних витрат. 
Видатність механізму великою мірою залежить 

інтенсивности його роботи. Як інтенсивно працює 
механізми Дніпрельстану 1930 року, графічно ікг 
зано на картограмі (див. вкладку); вона подає пересй 
за місяць та максимальну цього року (до 1 листос 
1930 р.) видатність окремих механізмів і устав. 

Зіставлення даних про пересічну видатність або 
робіток* найголовніших механізми та устав за 19' 
і 1930 р.р. дає таку картину: 
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Таблиця № 1 
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Дані аа '929 р. . 
-

0.94 1,25 95 78 50 42 зо 35 
Дані аа 1930 р. . 1,10 1,30 102.5 191 43 42 18 35 
Збільшення або 
зменшення 1930р. 
на МИ +17 +4 +8 +145 -14 0 -40 0 

Таблиця № 8 

Допоміжні господарства Камене
дробильні Бетонярці 

?ачоди 
течного 
кисню 

Заліз
ничний 

транспорт 

Вимірник м3 аа 
зміну 

м3 за 
аміну 

Кг за 
1 ГОД. 
чистої 
роботи 

Подано • 
вагонів 
за добу 

Дані за 1929 р. . 
Дані за 1930 р. . . . . 

562 500 22 310 Дані за 1929 р. . 
Дані за 1930 р. . . . . 580 604 29 900 
Збільшення - або змен

шення 1930 р.па%%. \+2 +20 +31 +190 

Таблиця № 9 

Енергетичні госпо
дарства 

Вимірник 

Теплова 
електровня 

Квт/год. за 
місяць 

Дані за 1929 р. . . . . 
Дані за 1930 р. . . . . 
Збільшення або змен

шення 1930 р.яайН 

1,200.000 
2.77ОТ00О 

+127 

Смоковні 

ва місяць 

123.000 
240.000 

+95 

Компресорні 
станції 

м3 за місяць 

4.480000 
7.250.000 

+62 

Наведені порівняльні дані аа два суміжні звітні роки 
показують, щ> видатність майже всіх механізмів і 
устав цього року підвищилася. Виняток становлять 
лише зводи та дерики, де пересічні за зміну видат
ність лишилася проти минулого року без аміни, а на 
скельних роботах дещо навіть зменшилася. Поясня
ється це тим, що форсування основних робіт цього 
року мало наслідком деяку згущеність підіймальних 
механізмів у копанях основних споруд Як скааано 

вже від насиченосте основних рооїт будівними маши
нами залежала можливість виконати оптимальний плян 
робіт на ІУЗо рік, але одночасно ця ж таки причина 
обмежувала район діяльности кожного зокрема меха
нізму і дещо стіснила вводи та дерики в оперативній 
їх свободі, що й вплинуло на пересічну видатність 
цих Машин. 

Проте, в підстави сказати, що в цілому -робота 
механізованого устаткування Дніпрель
стану покращала, бо зменшення пересічної ви
датносте зводів та дериків через зазначені причини 
не показове, тим паче, що максимальні за вміну ви
датності, відмінно від пересічних, показавих̂  у таблищ, 
доходили на скельних роботах для дериків 55 підій
мань, дль зводів —6;) підіймань, а на бетоннім муру
ванні в період розпалу його: для дериків — 41 підій
мання, для зводів — 49 підіймань. 

Одночасно з загальним поліпшенням ро
боти механізмів та устав поволі, але до
сить помітно здешевлювалася одинична 
варт ість роботи будівних машин, а також енерге
тичних і допоміжних господарств. 

Ось. числові показники здешевлення вартосте ро
боти механізованого устаткування Дніпрельстану цього 
року проти попереднього: 

' - . • Таб\иця ?6 10 

Механізми та усіави 
Одиниця ро

боти 

Пересічна вар
тість одиниці 

роботи 

1929 р. 1930 р 

Перфоратори . . . . 
Верстата, глиб, свердління 
Екскаватори . . . . . . 
Зводи 
Дерики 
Каменедробильні . . . . 
Бетонярні . . '. . . . . 
Заводи течного кисню . 
Залізничний транспорт . 
Теплова електровня 
Смоковні . . . . . . 
Компресорні станції . • 

подовжинний 
метр Иіпура 

лр вибран. скелі 
година роботи 

л<3 щебри 
мг бетону 
кг течн. кисню 
паротяго-година 
квт/год. 
м3 води 
м3 стиснутого 

' пов.тря 

5-82 
23-12 
0-96 
6-92 
4 58 
2-78 

18-98 
0-47 
9-78 

0 - 7,65 
0-13.79 

= 5 

в а* 
я> 84», 

4-30 
16-50 
0—90 
5—50 
3-50 
2-14 

16-73 
0-24 
8-21 

0-3,8і 
0-5,50 

0- 1,03 0-0,80 

26 
28 
6 

20 
23 
23 
12 
49 
16 
50 
60 
22 

Для більшої наочности одиничні вартості показано 
в та ілиці без нараховань, накладних витрат та амор
тизації, тобто взято тільки безпосередні ВИТраТИ. 
Зокрема вартість 1 мг щ:бри та бетону показано 
без вартостй каменю, облічуваного за умов
ною (номенклатурною) ціною. Вартості за 1̂ 29 р. — 
звітні, за 1930 р',— оперативні. 
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Собівартість продукції устав та механізмів здешев
лено не тільки тому, жо взагалі покращала їхня ро
бота, а й тому, що обслуговувано їх уміліше, і це 
зменшило експлуатаційні витрати. Яскра
вий приклад—робота зводів та Дериків: видатність їх 
не тільки не підвищилася, а навіть трохи знизилася, 
вартість же експлуатації зменшилася, як бачимо з 
таблиці, на 20% для зводів і на 23% для дериків. 

Елементарна аналізе поданих у статті, загальних 
даних про роботу механізмів та устав дав м іжливість 
уже тепер, тобто не чекавши на закінчення будівного 
сезону 1930 р., зробити загальний висновок про ре
зультати механізації будівних робіт на Дніпрєльстані. 
А саме: через загальну напруженість, що залежала 
від обов'язковости виконати дуже серйозні плянові 
завдання на 1930 р., усі механізовані процеси впро
довж поточного будівного сезону визначаються по
мітною інтенсивністю; проте, робота механізмів»! устав 
проходила цілком регулярно, без будь яких великих 
перебоїв, і взаємно цілкої була узгоджена. Тим то 
міру озброености Дніпрельстану механізованим устат
куванням та організацію окремих механізованих ро
бочих процесів, що складають основні цикли робіт, 
греба визнати досить задовільними для широких по
треб Дні ірельстану. 

Тому вдалосяна кінець 1930 р~о к у не тільки 
взагалі поліпшити р о б о т у і механізмів і 
устав, ай здешевити с о б і в а р т і с т ь механі-
за ції, і це безпосередньо вплинуло на вартість 
бетонних робіт , що мали 1930 року особливе зна
чіння. 

На дія грамі (стор. 65) показано криву оперативної оди
ничної вар гости бетонних робіт, що з 1 січня до І лис
топада коливалася в межах від 22і крб. в липні-серпні 

до 17 крб,.у жовтні. При цьому виконані) шкі листо
пада 1930 .року: за ціну і7-19 ̂ крб..-* близько ^6з'тис 
л«3, або 61,5% всієї змурованої цього року маси бе
тону; за ціну 19-21 крб. —близько 95 тис. л*3, або 
22,3%; за ціну понад "21 крб. — близько 69 тис м9, 
або 16,2%. • \ . .. 

Пересічна аа.10 місяців 1930 року оперативна вар
тість 1 лс3 змурованого бетону (без палубу, риштунку 
та варюсти каменю) становить трохи більше від 
19 крб. проти пересічної за 1929 р. вартости 22 крб. 
50 коп. Отже с о б і в а р т і с т ь бетонних роб іт 
здешевлено на 18%. , \ 

Можна з певністю сказати, що заощаджено 3 крб. 
50 коп. на кожний 1 лі3 бетону — а їх мають змуру
вати цього року 500 тис. лс3—великою .мірою через 
участь у виконанні основних робіт механізмів та устав*. 

Здешевлено собівартість і на розробленні кар'єрів. 
Скельні роботи в кар'єрах відогравали 1930 року 

домінантну ролю, коли рівняти з вибиранням скелі з 
копаней основних споруд. За перші 10 місяців цього 
року розроблено в кар'єрах понад 250 тис. і*3 скелі. 
х Собівартість вибирання 1 лі3 кар'єрної скелі стано
вила пересічно торік 7 крб. 50 коп., цього року 4 крб. 
50 коп., тобто зменшено собівартість кожного 1 лс3 

вибраної скелі на 3 крб., або на 40%. 
Країна напружує нині всі свої сили, щоб з можливо" 

меншою витратою коштів закінчити будовані велетні. 
Досвід Дніпрельстану свідчить, що механізація ро

боти великого маштабу технічно й економічно вигідна: 
вона пришвидшує ви соніння будівних процесів і тим 
кінець-кінцем здешевлює будування. Цей ВИСНОВОК 
може бути відповіддю на поставлене з початку нашої 
статті запитання про вигідність широко застосувати 
механізацію будівних робіт за сучасних умов. 

Міра насиченосте: будівними машинами території основних споруд (див. чи̂ іі позначки). 



Зведеш показники 
перебігу основних робіт .-' 

КОНЮЧЕНКО 

^початку будування До 1 грудна 1930 року вй-
такі роботи: 

Вибрано скельного ґрунту . . 763.645,68 
' Вибрано м'якого ґрунту . . . . 596.615,77 

Насипано скельного ґрунту . . 89.717.50 
Насипано м'якого ґрунту : > . . 110.297,15 
Змуровано бетонуь . .> .' . . ".. 7 674.710,76 
Змуровано буту ; .. . . . . 16 074,87 
Зроблено псрм-аток̂  . . . . (. 256.081,87 

.; Роароблено кар'єрів: - ' - . у _ ' , л 

скельний Трумт і; , ...381434,47 
м'який ґрунт ̂ відслонення) 115,289,00 

|оаподіл всієї кількости виконаних робіт аа місцями 
тріодами наводимо»в доданій тиблиуі (стор. 72). 
ані про кілгкість вибирання скельного Ґрунту та 
бетонне муровання висвітлюють графіки № 1 

.2. • 
ззгляньмо докладніше роботи, виконані цього року, 

аивімося, як відповідав виконана робота пляновим 
б̂аченням. л . 

іервїсні виробничі пляни на 1930 рік складено в 
$Г-.1930. року; вони мали чинність до 1 червня 

року, коли їх замінили Новими плинами. Перед
ано змурувати бетону від 1 квітня до 1 грудня 

року 41/ тис, л«3, а саме: 

... " На греблі лівого берега . .139.000 
На греблі правого берега .' 78X00 _ 
На гідроелектровні . . . . 132.500 
На шлюзі 67.500 

1* 217.000 л.3 

Разом 417.000 м3 

«в'язку з раннім спадом води в Дніпрі та можли-
збільшити програму роботи на греблі, склали в 

«і 193" року замість первісних виробничих плянів 
пляни на 1930 рік. 

складанні цих плянів фактичне виконання на 
рвня взяти за плянове, при чім плянове завдання 
іону збільшено з 417 тис. лі 3 до 427 тис. м3, 
•е: 

На греблі лівого берега . 
На греблі правого берега 

.-На гідроелектровні . . . 
На шлюзі 

. до 130 500 м3 \ 

, . іоо.сор „ І 
. , 133.000 „ 
. „ 63.500 „ 

230 5С0 м3 

. до 427.000 м3 

Л 
вересні для бетонних робіт 1930 року склали 
ічний плян. Його висунули партійні та робітничі 
дські організації, як ударне завдання з бетону 
й рік. 

Стрічний плян за вихідне взяв фактичне вико
ва 1 вересня 1930 р. -і загальне завдання під-
- ф 500 тис. м3: [ 

"" ;': .... ' • . -<- : ; . -

|ЇЦгрібді лівого берега . 
греблі' право го берега 
гідроелектровні . . 

На шлюзі 

до 5̂Я00О ж3 

„ 134.000 , 
. 136000 . 
. 72.000 . 

292.000 м3 

А. Скельні роботи. " 

1. Найвідповідальніша дільниця, основних робіт 
1930 року—"це копань середньої протоки.-де своє
часне закінчення скельного вибирання дало змогу чи
мало форсувати мурування бетону в греблі. 

Ранній спад води в Дніпрі уможливив ви-
смокувати копань середньої протоки 10 червня, тобто 
на місяць з лишкою раніш проти первісних планових 
передбачень. Тоді ж таки почали розробляти скелю 
ПІД основу греблі і в основнім скельне вибирання за
кінчили до 1 вересня тобто на 2 тижні раніш від пля-
нових те рм'нів, заново переглянутих Тим що р о боти 
в середній протоці визнані були за найударніші, 
сюди кинули частину механізмів та робсили з Інших 
-дільниць роботи, менш відповідальних-доя^да ного мо
менту. У середній протоці скеля була здорова, і це 
дало змогу зменшити обсяг вибирання на 
20% (вибрано 49.875 лс3 замість пл>нових 63.600 ж8). 

2. Друга дільниця скелі ного розроблення поточного 
сезону а копань шлюзи. Тут скеля була гірша 
ВІД середніх планових передбачень, що примусило 
збільшити подекуди кубатуру вибирання та 
ретельно зауементувати основу. Більший обсяг ро
боти і одночасно перекид зі шлюзи частини механізмів 
і робітників на середню протоку загаяли темп 
розроблення шлюзи і порушили нормальне бетону
вання шлюзових сходів. 

Скельні роботи в шлюзі тривали цілий сеаон, при 
чім за даними на 1 грудня вибрано скелі 92.507 м3 

проти плянових 90.465 м3 (102,0%). 
3. У копанях гідроелг ктровні та аван

камери скельні роботи в основнім закінчили 
ц ілкому червні. 

Б. Бетонні роботи. 
1 

Мурувати бетон 1930 року почали 15-бе-
р е з н я. Первісний плян намічав всього змурувати 
бетону ці ого року 417 тис. л 8 . дальший плян — 
427 тис. м3 і, нарешті, зустрічний плян, що його а 
1 вересня висунули робітнича суспільність, п*рт- та 
профорганізації, — 500 тис. м3. На 1 грудня ми мали 
на всіх спорудах такі сумарні числа змурованого бе
тону порівняно з плинами: 

Місяці 
* я 
; З 
в І» Є 

Належало змурувати 

• 8 з О 5 Є О в т ю К А 0 ' т х и А а 

% виконання 
о в са о 
В 

X к •г 

с 
о 

£• с < 
т в в 

Березень 8.389 _ _ _ 
Квітень . ̂  25,200 ,33.700 74.8 • 

Травень . . 31Л94 * ЗІ 300 % 100,3 
.Червень . . 42428 36.600 190.500 115 і , 101,1 
Липень . . 39.246 42.700 і 91.9 
Серпень . . 46102 44.300 104,1 
Вересень 88.871 69.000 84.000 128,8 105.8 
Жовтень . . 110.643 85.600 110.500 129.2 103,1 
Листопад 99.501 81.100 105.500 1227 94,3 

•• 'Разом 491.774 424.300 -490.500 Ш,9 100.2 

Разом до 500.000 ж3 

Отже, на 1 грудня змуровано 491,774 м3 бетону, 
або 98,3% зустрічного пляну на_ 500 тис. лі8. 

Решту 8.226 м3 закінчили першими днями 
грудня (1-3 грудня).' 

Стан бетонних робіт на окремих спорудах 
такий: 



Показники ходу основних 
робіт на дніпрельставів-

ських спорудах 

{Г. Ар*/*** 

6 РОЗ*»3 

Графіки 2, З, 5. 
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1 ГРУДНЯ І 9 3 0 Р . 
ЧОРНИМ /тоямячено вагонне Ашруарння^оаедапе до 

ДАНО//Т03НАЧНН НР яеіб> ДІЛЬНИЦІ, 
РЛСПРРіМ ґммнрчено вагонне РН/ЯУРРННЯ, доведене 

ДОДРНОІ РОЗНАЧНИ НЄНР всій дмьинц/, 

г>*ф^гє виноняння еєгонних яввіг ~» 
поосновних слояудях ннсяцямм л? чяс від 6/гне 

го/гяяя /928я- до * грудня /990Я. 



На 1 грудня змуровано від початку року: 

• о 2 -*»лгжало змурувати. виконання 
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Лів*и . . . . 157 405 130500 158.000 120,6 99,8 
142347 ' 100.000 134.000 1423 106,4 

Разом . 299.752 230.500 292.000 130,0 102,6 

рсновні проектні дані на греблі: 
Довжина греблі по верху . 760,5 м 
Кількість биків . і.. . . % . .46 (49) \ 
Грубина бика . . . . . . . . . . . . 3,25 м; 
Позначка верха биків з горового боку 60,50 „ 
Ширина прогону 13,00 „ 
Довжина водозливної частини . . . 611 „ 
Позначка гребеня греблі . . . . . . . 42,25 „ 
Найбільша грубина шару переливної води 6,00 » 

З 47 биків греблі і9 виведено з боку нижнього 
б'єфу до позначки 5180 м, а з боку горішнього—-До 
позначки 42,25 м (бики №№ 26 44), .один бичок 
(№ 45) нарощено до позначки 42,00 м і дру> ий (№ 46) 
до позначки 38,50 м\ дальші бики, крім одного № 16), 
виведеного до позначки 27,00 м, дійшли в найвищих 
своїх бльоках позначки 30,50 де—рівня верха бето
нування биків, споруджених торік а б биків з напір
ного боку виведено вже до 3-*,50 м. Бетонне муру
вання півпрогонів теж для цього року майже' 
закінчене і найвищі блюки 6 правих півпрогонів (за 
течією ріки) дійшли позначки 34,50 м, праві прогони 
(21) виведено до позначки 30,50 м, решта—-4 праві 
півпрогони — в стадії бетонування від позначки 15,00 
до 30,50 м. Ліві півпрогони забетоновані до граничної 
для них позначки цього сезону —15,00 м. Це не сто
сується до прогонів, забетонованих торік у лівій про
тоці та цього року иа Великім острові: перші зали
шено на позначці 12.СО м, через них проходить нині 
вся витрата ріки: другі забетоновано до позначок 
18,50 і 22,50 м. Усі, ці відомості про позначки верха 
бетонування греблі малюють стан мурування на 
1 грудня цього року. 

і 
2. Гідроелектровна. 

На 1 грудня від початку року змуровано: 

щитового відділу 
т о 1930 р о к у р о б о т и на вс ій" площі г ід 
е л е к т р о в н і ш и р о к о р о з г о р н у л и с я . 
1 грудня, стан бетонних робіт на гідроелектровні 
такий. ' ' , ' ' ' ' ' '» 

а) У в о д о н а пі до і й ч а с т и н і (щитовий від 
забетоновано всі 9 напірних труб великих турбін; п* 
щували далі позначки бетовнсго муровання вз 
напірної грані щитового відділу по всіх бльоках, 
чім у бльоках турбін № 5 — 8 дійшли повна 
39,00—43,50 м, а в бльоках' турбін № 1 - 4 і ^ | Ш 
позначки 35,50—39—00 м. Бльок малої турбіни за7* 
тонували до позначки 49 м. 

б) В т у р б і н н і й ч а с т и н і закінчували бет̂  
вати всі 9 внсисних труб великих турбін та од 
малої турбіни; спіральні камери 4 перших турбін 
закінченні їх монтажу забетонували до позначки 23,С 
почали бетонувати стовпи під залізну поклітв бу« 
на бльоках Першої й другої турбін та стінки. ПІД? 
стовпи між тимчасовими опорами естокади на дідьн 
турбін 12 і 3-4. Уставили палуб у бльоці др; 
турбіни поверх позначки 23,00 лс (до позначки 27,С(Г 
- Крім того, забетонували стінки, колони й переркйг$ 
м о н т а ж н о ї п л о щ и н к и на позначці 29,75 м, стін 
та стовпи приміщення к о м п р е с о р и і з низово 
боку супряжного стояна, вододільну стінку (пірс) 
північного краю гідроелектровні, закінчили муруват 
бетону п і д п і р н і й с т і н ц і залізни ноі о шляхуЩ 
монтажну площинку. Запроектували залізобетон 
с л у ж б о в и й міст , щоб закривати за допомог, 
зводу вихідні отвори всисних труб заметинами на в 
значці 22 50 м. Будування цього мосту на 1 груі 
було в такій стадії: мостові трями уклали иа 14 пр 
гонах, а перекриття і шлях закінчили на 9 прого 
з усіх 19,. 

У межах а в а н к а м е р и в березні-квітні та в дпу" 
половині листопада мурували бетон у нижній підпір 
стінці аванкамери біля південного краю будівлі <ід 
електровні, у так званій, „ сл іп ій г р е б л і " . У тра 
та червні вробили бетонне бутове мурування от 
№ 1, 2 й 3 м о с т у ч е р е з а в а н к а м е р у ; у жовт 
листопаді мурували опори № 4 і 5. 

3. Шлюза 

На 1 грудня,1930 року змуровано бетону: 

Місце мурування 

- Ліне о 

Належало вму
рувати. % виконавня 

Місце мурування 
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Гідроелектровня . . . 127.933 
Сліпа гребля . . 5.622 130.200 135.000 103,6 100 
Міст через аванклмеру 1.452 

— *• 

Разом. . . 135.007 130.300 135.009 103,6 100 

Шлюзові сходи 
Горовий пірс . 

Разом 

я 
8 
в з 
Б 2 4 8. 

5М93 
1522 

57.015 

Належало вму
рувати 

і І о 
Оди 
„ З от 

т в с 

2 
о _ • - а-5 

т і й 

8Г5 

63.5С0 

63.500 

63.500 

63.500 

% виконання 

ДІЯ 
О в в 

о. 

89,3 89,8 

89,8 89,8 

Основні проектні дані на гідроелектровні. 

Загальна довжина будівлі гідроелектровні 
а монтажною площинкою . . . . . . 240,00 м 

Позначка верха щитового відділу 54.00", 
» Г підлоги машинової валі . . . . . 29,75 „ 

'Я. . 2,00 . низу всисних труб . . . . . . . 

Турбіни Системи Френсіса числом 9 по 90 тис. 
мех. нон. ножна'.'.•.'>. . ;. . . •.' •. . -—.. 

Потужність гідроелектоовні 810 тис. мех. кой. 
на валі турбін або 5ІВ0 тис. квт. на зати
скача*: Генераторів . . — 

Якщо 1929 року бетонні роботи на гідроелектровні 
обмежилися тільки зведенням до Позначки 30,50 м 

Основні проекти! дані для шлюзи:" 

"Число камер З 
< Довжина камери 120.00 л 

Ширина камери між билами . 18,00 , 
- Глибина на порозі . . 3,60 , 

Позначка два першої камери . . . . . З'',10 , 
» » Другої „ " . 21.25 , 
,. „ третьої „ 10,20 , 

Довжина горового пірса 226,00 , 

1929/ року бетонували та робили бутове" мурова 
тільки г о р о в о г о пкрса. 1930 р. п і р с аакі 
чили (крім двох бльоків, де прокладені залЬни 
колії) і р о з г о р н у л и б е т о н у в а аня ш л ю з о в 
с х о д і в . 

На 1 грудня зроблено бетонне мурування берегчг 
та річкової стінок першої голови першої камери т* 
другої голови шлюзових сходів, забетоновано стін 
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— 
Кількість шйкеианих найголовніших робіт (де3). 

Назва та місце 

Гро 6 ОТ Я 

Виконано 
від початку 

робіт до 
1 січня 
1930 р. 

Виконано з 1 січня 1930 р. до 1 грудня 193б~р. 

1 квартал 
с чень 
березень 

II квартал 

квітень — 

червень 

III квартал 
липень — 

вересень 

Жовтень' 
1930 р. 

Листопад 
1930 р. 

від поч 
робіт-і 
1 груда 
1930 р.' 

І. Вибирання в скельнім 
ґрунті. 

Гребля — ліва протока . 
- „ права, протока 

Аванкамера 
Гідроелектровня . . . . 
Шлюза ^ 
Кар'єри 

78752,49 
36779,68 
68102,19 

271040,51 
7363933 

142474̂ 27 

Рааом 

II; Вибирання в м'якім 
ґрунті. 

Гребля — ліва протока . 
„ права протока 

Аванкамера . . . . . . 
Гідроелектровня . . . . 
Шлюза . 
Кар'єри (відслонення) 

670788,47 

'49750,93 
7927,87 

65518,09 
62408.32 

330486,35 
10958,11 

Разом . . . . 

III. Насипання скельного 
ґрунту. 

Розподільча піделектровня . . • . 
Гатки нижнього ПІДХОДУ шлюзи . 

Ра з о м : 

IV. Насипання м'якого 
ґрунту. 

Розподільча ПІделекТрОВНЯ . 
Гатки нижнього підходу шлюзи 

V. Бетонне мурування 
Гребля — ліва протока . 

„ права протока 
Аванкамера 
Гідроелектровня . . . . 
Шлюза 

Разом 

VI. Бу т о в е м у р у в а н н я 

Аванкамера 
Шлюза . 

Разом; 

VII. Перегатки 

527049,67 

39672,50 

3967230 

59460,15 

59460,15 

104436,35 
43048,50 

137,56 
33384.50 
1929,68 

18293639 

1051.12 
445236 

5503,48 

24676939 

7721ДЗ 
295836 
5985,94 

19288,71 
28407,27 
44245,78 

108607,19 

114,25 

240,76 
3191.35 

40245,6 і 
7037.46 

50829,45 

2837,50 
17640.00 

2047730 

23457,00 
5558,00 

29015,00 

369.50 
3572,50 
3652,75 
542.00 
251.80 

8388,55 

419.51 

419,51 

9312,28 

7458,169 
5045,66 
1830,68 
5097.75 

20189,40 
69101.79 

108813,97 

110,60 

841,42 
619,02 

33197,97 
81442,09 

15058,76 
17096.56 

421,79 
462,54 

49222 29 
68745,00 

151006,94 

116211,10 

і 
100,00 

6890,00 
6990,00 

6219,00 
14343,00 

20562,00 

19054,75 
10275.50 
1287,00 

51281.65 
17122,57 

99021,47 

193234 
5098.83 

7031,17 

1816,21 
1595134 

17767,55 

6857,50 
12740.00 

1959730 

1162,00 

1162,00 

6796135 
49583,28 

42449,90 
14225,03 

174219,56 

36,00 

36,00 

99.69 
10.44 

219,02 
23996,46 
30153,03 

54478,64 

380,00 
2600,00 

2980,00 

47681,00 
41522,22 

211,50 
15169,00 
6059,00 

110642,72 

1084,71 

1084.71 

24760,34 
26625.00 

51385,34 

147,00 

147,00 

98 

98 

22338,00 
37338,82 
1978,20 

18490.45, 
19356,40 

99501,87 

1736,17 

1736.17 

спаду в першій і другій головах та водопровідну денну 
галерію першої Камери. Наприкінці жовтня почали му
рувати бетон у четвертій голові шлюзи, а з середини 
листопада і в третій камері на протязі бльоків № 6—16. 
До 1 грудня в четвертій голові забетонували всі ма
сиви з берегового й річкового боку до позначок 
19,50—26,00 м, Притичні до четвертої голови бльокй 
стінок третьої камери мають позначки верха бетону
вання від 12,00 до 22,00 м. Бетонування інтенсивно, 
триває далі. ' V • . • 

108991,0 
61979;9 
76351.0 

29610 
220215/ 
381434.1 

1145 

49975,1 
7927,1 

7121 
\ 

1102972 

6747 

4- Мостовий перехід. 
З реальних досягнень цього року треба окреї 

ставити з а к і н ч е н е в першій половші лисі 
с к л а д а н н я м о с т і в ч е р е з Н о в и й та Ста 
Д н і п р о . 

а) М і с т ч е р е з Н о в и й Д н і п р о . Міст 
джений на49 кам'яних опорах,, з них 5 річкових 
і 4 берегові стояни. Три середні прогони пері 
серпуватими луками. Завширшки кожний ІЗ цих 
прогонів 140 яи •< ; 



ПАНОРАМА ПЕРЕГАТОК СЕРЕДНЬОЇ ПРОТОКИ ПІДЧАС ПОВОДІ ВЕСНОЮ 1930 РОКУ 



ЛІІ 

На лівім 
атчасрЙШ 

ЛІВІМ 

де 'АуЯ^в|^Тихавться нероа Ііій̂ &̂ од по 70" «і ,н*я 
ав;яаеяь із прогоном 56 л«. Су пряжено 

тину мосту в берегами Суцільними трявт-
и а "прогонами, по 25 м. 

РСР за матеріал для найвідповідальніших 
ту — Лукщ і. надлукових будівель — правила 

кет а 'с тил ь. Це Набагато полегшило к6в> 
та зменшило вагу металю. 

а вага кременястої стелі . . . . 4.200 тонн 
ьва вага російської мостовоТ сталі 

марки „З" ... . .... . . . . . . . . .4.135 і, 

'азом 8.335 тоне 
Вжитий, с и о с і б с к л а д а т и д у _ к и б у в сміли

вим гро к о к н а п е р е д у нашім ностобудівництві: 
луки складали осторонь на берегових підмостках (пів-
луками̂  ї.далі транспортували водою напливних опо-

рах до місця уставлення, де їх підтали до 
позначки аа допомогою металевої підіймальної "вежі. 

б) М і с т ч е р е в С # * р и й Дн іп рр. Отвір міста 
перекрито одним луком прогоном 224 м. Завширшки 
це м а к с и м а л ь н и й П р о г і н металевого луку не 
тільки в нашім Союзі, а й в Е в р о п і . . Складали та 
нютувалиЦіст на постійних підмостках» «будованих 
на ріці. 

Загальна вага кременястої сталі в мості . . 4.050 тонн 
„ роаясажої сталі „З" .... . . .1.060 ,, 

Разом . . . 5.110 тонн 

По закінченні земляних робіт на острові Хортиці 
(до березня 1931 р.) м о ж н а буде п е р е в е с т и рух 
на Катерининській залізниці зі старого напряму через 
Кічкаський міст на н о в и й по л і н і ї Ш л ю з о в а -
К а н ц е р і в к а \ 



ВИТІІГі Дніпрельстану та їх потреби ' г : 

/і 
ч 

1929 року, третього року велетенського будівництва 
греблі на Дніпрі, передові робітники будівництва 
на заклик листопадового пленуму ЦК партії про 
кадри, поставили вимогу: „Даєш витш на Дніпрєль
стані". 

І ось на особливо багатій, економічно й технічно 
озброєній, базі у грудні минулого року вирішили 
утворити перший витш на виробництві. 12 грудня від
крили підготовні курси з 4, 8, 12 Та 24 місяцями нав
чання. На курси втягнули близько 600 чол. робітни
ків з Дніпрельстану. Зі слухачів, цих курсів пізніше 
зформували витш та робфак. , , , 

Уставляння одної з ланок моделів напірних ̂ руб гідроелектровні. 

У січні 1930 року оголошено конкурс для вступу 
до витшу. Надійшло понад 500 заяв - від осіб, що 
своїм клясовим складом не змогли дати здорового 
робітничого-ядра новому витшеві. Набір був зірваний. 
Але ентузіязм робітників - слухачів 4-місячних підго
товних курсів, що виявили *в навчанні ударні темпи, 
працюючи по 16 годин на добу, засинаючи на столах 
авдиторії, дав змогу вкомплектувати і відкрити витш 
1 березня. Отже, в березні 1930 року зроблено пер
ший набір на основний курс, як початок організації 
політехнічного інституту. У червні 1930 року зроблено 
другий набір. 

У жовтні на базі політехнічного інституту органі
зувалося два галузеві самостійні витші—г інженерно-
будівний та енергетичний інститути (нині інститут 
ім. т. Кагановича) з підготовними навчальними закла
дами—денними й вечірніми робфаками. 

Витші на Дніпрєльстані існують недавно. Ці школи 
надто ще молоді. Проте, навіть цей невеликий час 

існування витш і в свідчить, що перед ними стелит 
велика майбутність. Інститути за недовгий час о< 
нулися на культурний штаб Дніпрянського 
ництва; навколо них розгорнулася ціла мережа п 
готовних курсів, _робфаків, вечірніх технікумів. 

На 1 грудня цього року кснтинґент студентів в 
статутах був такий: у будівнім—студентів 741.'ч&ц 
них на основнім курсі 312 чол., на робфаках (деі 
та вечернім) — 429 чол.; в енергетичнім студе 
5о6 чол., з них на основнім курсі 240 чол., на роб' 
ках (деннім та вечернім)—316 чол. Отже, неда 
організовані витші на Дніпрєльстані охоплюють' 
1 грудня близько 1.300 чол, студентів. Укомплек' 
вані інститути в абсолютній більшості дніпропет 
ськими робітниками. Це бачимо хоча б з тою, 
основних курсах прошарок робітників доходить по 
80% пересічно (останній листопадовий набір—-85 
а на робфаках р о б і т н и к і в в ід в е р е т ату б;! 
з ь к о 97%. Партійний прошарок (члени партії та 
сомольці) на основних курсах становить щось із 6 

Основне ядро педагогічного персоналу — інжен 
будівництва, безпосередньо зв'язані з виробництв 
Навчально-виробничі пляни опрацьовують автррит 
інженери Дніпрельстану під головуванням голов 
інженера проф. Б. Є. Веденеева. 

Виробнича практика в співвідношенні 1-1 відбу 
ється на Дніпрєльстані та Дніпрозаводбуді під бе. 
середнім керівництвом інженерів і кваліфікованих 
бітників будівництва. 

Підсумки річної роботи добудованих дніпрянськ 
витшів виявляють ряд їхніх переваг проти 
4-рїчних курсів: а) реченець навчання на рік менш 
б) навчальну роботу дуже наближено до виробницт 
в) навчально-керівний персонал інститутів складает 
великою частиною 3 видатних практиків-виробничник 

ч що не залишають роботи на виробництві і ув язу 
навчання в інституті з виробництвом; г) не треба 
ликих спеціяльних витрат, як у давніх витшаіс, на, 
безпечення житловим фондом керівного персоналу 
єтуденства; I і) студент, у масі своїй мало відірве 
од виробництва і робітничого оточення. 

Як бачимо, дніпрянські інститути на сьогодні о 
візаційно зміцніли і далі безперечно зможуть віль 
розвиватися та зростати на базі такого великого 
ціялістичного будівництва, як Дніпрельстан і Ве 
Запоріжжя. ' 

Вважаючи-на всі можливості розвинути витші 
Дніпрєльстані та в майбутнім Великім Запоріжжі, 
ловпромкадр ВРНГ СРСР ухвалив організувати 
Дніпрєльстані навчально-будівний комбінат з так 
контингентом слухачів: для основного витшу 
1.500 чол., для технікуму —1.875 чол., для робфа 
(денних і вечірніх) — на 1.150 чол. , 

За постановою Союзбуду Головпромкадру В 
СРСР будівний комбінат готує інженерів оцих 
фесій: інженерів-виконробів для промбудівництва, іі 
н-»рів цивільного будівництва, інженерів механізатр 
будівництва та інженерів середзаводськогр транспор 

Для енерҐеТИЧНОГО ІНСТИТуту ухвалено КОНТИНҐ! 
на основнім курсі —1.000 чол. і на робфаках (ден 
та вечернім) — близько 1.500 чол. 

Якщо досі інститути могли вільно розвиватися, 
на 1931 рік ця можливість гостро упирається в б 
відповідних будівель для інститутів і житлових 
мешкань для студентів та професорсько-виклада 
ського персоналу (тепер інститути містяться в 
будинку з 13 навчальними авдиторіями;. крім то 
добудовують такого самого розміру другий тимч 
вий будинок, що буде~ готовий до 1 січня 1931 . 

. Ще політехнічний інститут дав .замовлення Діпр 
витшеві на проекти будівель інституту. Проекти 



•роботах рисунків для окремих будівель (роб-
^Р^^вудІввбто інституту й елекгрофакультету енер-

" • інституту) готові були ще в вересні і можна ГЄТ! 
НШаочети будування. Будування .'інститутів ВРНГ 
ИрЄР поклала на "Дніпрянське будівництво. Голов-
Вркадр ВРНГ СРСР асигнував на'будівний сезон 

•оку 4,5 млн. крб. Цих сум не можна було ви-
ати, 1Іо Діпровитш не виготував своєчасно 
їв і робочих рисунків. Дле в жовтні,, коли на 

відділи чи корпуси готові були рисунки, управа 
«мінського будівництва аа різними причіпками все. 

ІМкала підготовні роботи. До, того ж на'. початку 
інститути, одержали офіційне повідомлення про 
Дніпрянське будівництво не ' може ^взяти^ на 

будувати витші. .. 

або спізнюється або зовсім не може встигати на лек
ції за розкладом. 

. Новоприйняті студентимістяться в бараках за 5-6 км. 
від інституту і мусять пристосовувати навчання до ро
бітничого поїзда; поїзд, часто спізняється, чим лама
ється нормальний плян навчання. 

За таких обставин процюють нині молОді інститути 
Дніпрельстану. Нового року контингент слухачів 
збільшується, до інститутів ставлять нові вимоги. На 
це треіЦ зважити "і негайно реалізувати такі заходи: 

а) Тепер же почати будувати капітальний будинок 
інститути та гуртожитків студентів і професури, щоб 
закінчити їх не пізніше, як улітку 1931 року. 

б) Негайно розв'язати питання, якої будуть потуж-
ности та як устатковані лябораторії інститутів і так 

(каменедробарки, щоб сортувати щебру від ЗО мм до 90 мм. На кожній каменедробильні таких сит поставлено по 4,'Л всі «разом вони 
, можуть дати близько 2.500 м3 щебри. 

кщо Це допустять, то інститутам доведеться зали-
іся в теперішнім тяжкім стані. Тепер інститути 

ся в тимчасовім будинку контори Дніпрозавод-
& зовсім не пристосованім до вимог навчального 

Іу: немає будь-якихг лябораторій, кабінетів, мо-
в, струментів, апаратів; все, що можна дістати від 

Іівництва, використано на 100%, але в будівництві 
такого великого, запасу приладів та аппаратів, 
можна було використати їх для навчання сту-

Інститути не мають досі кабінету моделів для 
{інків та ескізних робіт; зовсім не мають рисівни-

приладдя. Бібліотека тільки в Зародку, 
цього часу інститутам Не щастило залучити 
кількох професорів чи. доцентів-методи.стів на 

едри спеціяльних дисциплін. Не вважаючи на по-
(йау ЦК КП(б)У, ухвалену кілька місяців тому, зі 

"Істів, вилучених з ВРгіГ.^дбсі не прибув ні 

"кількох професорів, керівників катедр теоретичних 
плін (фізика, математика, опір матеріялів тощо), 
іа мусіла залишити інститут, бо останній не міг 

зпечити їм мінімальних житлових умов, не казавши 
про умови їхньої роботи. 'Решта педагогів,—не-

Ц$ф»ичників. живе в Запоріжжі та в його районі і 
неяалагодженість засобів пересування завжди 

само^негайно ж почати замовляти устаткування, щоб,^-
коли закінчать будинки, можна було заходитися коло 
монтажу. 

в) Негайно вилучити (відповідно до спеціяльностей 
інститутів) дубльований фонд фундаментальних бібліо
тек давніх інститутів в-інших містах, а-також збіль
шити кількість підручників для курсового навчання 
при плановім розподілі продукції державних видав
ництв, щоб попит студентів інститутів задовольнити 
однаковою мірою з іншими інститутами. ~ 

г) Негайно доасиґнувати кошти на придбання ри-
сівничого й іншого приладдя та апаратів, щоб можна 
було провадити поточну роботу в лабораторіях і ка
бінетах. 4 

ґ) Негайно приділити фонд житлоплощі під спору
дження будинків для професорів, викладачів та відпо
відальних' співробітників інституту. 

д) Негайно, перекинути з апарату ВРНГ та з інших 
витшів групу спеціялістів, професорів чи доцентів, 
основних спеціяльних катедр (ЦЕС, електромашини, 
лінії пересилання; вимірові прилади, деталі машин) та 
теоретичних дисциплін для робфаку і курсів — керів
ників фізики, математики, хемії. 

е) Негайно дати інститутам техні.Чні. засоби пере
сування. -





ДНІПРЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

• \ . . . 



М. ЕСКІН 

йііми урядовими постановами Дніпрянський: 
пром^оав* комбінат запроектовано в' складі таких 

'І-й"-'''.Уг,.;./-Ч: ' '• ' ' ' ' : • ' ' ' ' -• ' у . 
алюрґійного ваводу — Дніпросталь —- з до-

» цеху, мартенівського та"електромартенівськОго 
" лектротопного цеху і відповідних вальцівних 

-доо*хемічиого заводу, 
врду феростопів — Дніпро'стоп. 
кюмініи ного комбінату. • 
^желецементарні. ^ ^ 

інтно-механічного заводу. _>' 
'•будування металюрґійиого заводу та заводу 
топів організовано постановою президії ВРНГ 
.3 4 грудня 1929 року спеціальну будівну 

управу,' звану нині Дніпросталь. 
•Еірудження коксо-хемічного заводу доручено Кок-
ссбутТааі» нині Союзкоксові, що теж організував для 
цьогоГвідповідну будівну управу. : * \ • 
Июкюудження адюмінійного заводу \ доручено спеці* 
яльні|[ організації Алюмінбудові, що входить до складу 
об'єднання Всекольорметзолото. 
Ию&рудження жужелецементарні доручено Укрпром-
будоіі, • . ' ,-

Спорудження ремонтно-механічного заводу доручено 
ДніпрМталі. V 

Згідаирю постановою ВРНГ СРСР з 4 грудня 
1929 .року виконання всієї підготовної роботи да спо
рудження металюргїйних заводів, будування всіх фа-
бричяо-заводських -будівель, підсобних та транспорто-
^В я̂оруд покладено на управу Дніпровського, будів-
^Квв, Тут мали на увазі, що Дніпрельстан. виконав 
И&бботи на договірних із будівною управою Дніпро-
Н ю - засадах, тобто, можна сказати, на підрядних за
садах. ' -

Отже, спорудження заводів в цілому, тобто скла-
данн* даректів, рисунків, видача замовлень на устат
кованая, монтаж устаткований тощо, покладено на бу
дівну управу, а Дніпрельстан За даними йому про
ектами та рисунками виконує лише будівні роботи, 

зобов'язання Дніпрельстану виконати будівні 
ти на заводах комбінату поширюється і на всі 
ані заводи та допоміжі для них споруди, 

ьльшою, постановою бюра, організованого при 
СРСР для нагляду за роботами иа будівництві 

Дніпрянського комбінату, визначено, що для 
робіт загальнокомбіватського характеру, тобто, робіт 

•Ш&нх спорудах, що мають обслуговувати не один 
якийсь завод, а всю групу заводів, Дніпрельстан здій-
снювіфункції управи цього будівництва. Це такі ро
боти^» будування допоміжних споруд, будування га
вані, Затальнокомбінатської залізничної мережі, спіль

на всіх заводів частини водопроводів, каналізації 
Сюди належить і таке величезне будівне за-

}Я, як спорудити потрібнХдля експлуатації заводів 
ві будинки з усіма обслуговними установами та 

юрядкуванням. 
Йовні засади, що регулюють взаємини - будівних 

із Дніпрельстаном, визначені в спеціальній 
_кції, щодї затвердила ВРНГ СРСР 14 вересня 

Кроку, За цією постановою Дніпрельстан виконує 
••тадівні роботи на спорудженні заводів Дніпроком-
бінату, відповідно до затвердження календарних плянів 
роботи та кошторисів. . . ": ,' ' ; с ;1 Г 

Пл*|іи'річн^ складають, будівні управи й узгоджують 
їх із Названим угорі бюром для нагляду за роботами 
на ДйіпрокОмбінаті; затверджує плянн президія ВРНГ. 
СРС$£> - • ': • 

ДнЙріелЬстан на основі плянів окремих будівних 
управ^ладає загальний для всього будівництва: річний 
плян іаграфіки робіт, узгоджуючи з будівними упра

вами черговість і терміни закінчення окремих споруд 
Будівні управи не мають* права безпосередньо втруча
тися ні - в організаційно-будівну роботу,, ні в адміні 
стратявно-господарську діяльність Дніпрельстану. 
\Суть взаємин Дніпрельстану з будівними управами, 

.отже, така: 
а) Проекти, рисунки, а також обсяг роботи, яку 

треба. виконати за Даний період'(річні пляни), 'Дні* 
прельстан одержує ВІД будівних управ. 

б) Черговість/ роботи та терміни закінчення окремих 
робіт у «межах річного пляну Дніпрельстан узгоджує 
з будівними управами. 

в) У суто виробничій діяльності Дніпрельстан є не--
залежна від будівних управ госпоіарська одиниця. 

Такий порядок -досить чіткий. На жаль, додержують 
його покищо кепсько, про віщо скажемо далі. 

Для виконання всього обсягу робіт на гідротехніці 
них спорудах і на залізничнім будівництві за первісним-
завдакням' Дніпрельстану, а також, на заводськім 
будівництві Дніпрельстан зберіг в цілому попередню-
організацію. Відділи ,здебільшого лишилися об'єд
наними і обслуговують увесь комплекс робіт, дору
чених Дніпрельстанові. Спільні наприклад, відділи. 

^технічний, електромеханічний, транспорт, центральні 
механічні та деревообробні майстерні, матеріальний 
відділ, відділ праці, керування справами, комунальний 
відділ тощо. 

Тільки суто виробничі, безпосередньо будівні функ
ції поділені між двома основними частинами об єдна
ного Дніпрянського будівництва: Дніпрогідробудом і 
Дніпрозаводбудом. Решта відділів, як сказано, ли
шається об'єднана. 

Відповідно до такої структури, на чолі управи Дні
прянського будівництва стоять начальник будівництва, 
його заступник і два Головні інженери для будування 
гідротехнічних споруд і для заводського будівництва. 

Усе сказане мусить допомогти ясніше уявити ролю 
об'єднаного Дніпрянського будівництва в цілому та 
Дніпрозаводбуду зокрема в спорудженні заводів Дні
прянського комбінату. Ця роля зовсім відмінна від_ 
ролі, яку відограе Дніпрельстан V. спорудженні Дні-; 

прянської гідроелектровні з греблею й шлюзами та 
в спорудженні залізниці Шлюзова Канцерівка з новими 
мостами через Дніпро. На тім будівництві Дніпрель
стан цілком об'єднує всі функції будівної управи, 
тобто-проектування, виконання самих будівних робіт, 
видачу замовлень на устаткований, монтаж устатко
ваний,'і, нарешті, пуск в експлуатацію. Зрозуміло, що 
й плянування робіт, виробниче та фінансове,— цілком 
у компетенції Дніпрельстану. 

Інша справа а заводським будівництвом; тут Дні
прельстан є тільки виконавець завдання в частині . 
виконання будівних робіт. Діяльність Дніпрельстану 
починається в основнім лише з моменту, коли він 
дістає проекти, рисунки та річне завдання. У межах 
останнього даного йому завдання він може починати 
плянувати та провадити своє виробництво. Якщо нема 
завдання й немає проектів,-—-у Дніпрозаводбуду немає 
об'єкту для діяльности. 
- Щоб ясна була вся обстанова робіт на комбінаті; 

треба ще трохи зупинитися на організації проектних 
робіт. * „ 

Жодна з перелічених будівних управ сама не складає 
проектів доручених їй для спорудження заводів. Так, 
проекти' металюрґійиого заводу (Дніпросталь), заводу 
феростопів (Дніпростоп) та ремонтно-механічного за
воду .складає Діпромез у ЛемЧаґраді. Проект алюмі-
нійного заводу складає Лішівґрадський відділ Дніпро-
кольормету. Проект коисо-хемічного заводу складає 
Дніпрококр у Харкові»' Проект жужелецементарні скла
дає УкрпромпроеКТ у. Харкові. Опрацьований ..проекту 

"те 



генерального, пляну розміщення всіх заходів Г Непо
дільно зв'язаного з ним проекту загальнокомбінатьского 
транспорту, проекту загальнокомбінатьского водопро
воду, каналізації, під'їзних шляхів тощо теж було 
покладене на Діпромез у Ленінґраі. 

Ми не говоримо про технологічну якість та повність 
проектів—це лишається поза нашою компетенцією. На 
око тільки можемо сказати що тут -у проектах є чис
ленні дані, поясняльні записки та специфікації. 

Щождо будівної частини проектів, частини, .що в ме
жах наших завдань єдино нас цікавить, то опрацювання 
її надзвичайно ескізне, певніше сказати, дає тільки 
схему споруд—габаритні розміри. Обчислення варто-
стя робіт ґрунтується лише на гаданій оцінці вартости 
куба обсягу будівлі. Найбільше це стосується до про
ектів Дніпростіж 

Як відомо, мротаким загальним проектом і проектом 
докладним із робочими рисунками, що без них не 
можна провадити роботи, лежить величезна дистанція. 

Будівні управи, що, природно, мусіли опрацювати 
докладні робочі проекти та рисунки, всі зазнали труд
нощів із виконанням цієї роботи. « 

Будівні робочі рисунки за проектами алюмінійного 
комбінату та ремонтно-хемічного заводу має скласти 
Дніпрельстан, як ні важко йому з цією роботою 
справлятися.. Робочі рисунки для коксохемічного за
воду та жужелецементарні взялися виконати органі
зації, що проектують загальні проекти, тобто Діпро-
кокс та Укрпромпроект. 

Найтяжче утворилося становище для Дніпросталі. 
Для доменних печей і мартенів є стандартні рисунки 
Діпромезу, але їх треба, особливо в частині проекту 
основ, доопрацювати, щоб пристосувати до місцевих 
умов. Дніпросталь покищо мусить звертатися до різних 
проектних організацій із дорученням опрацювати ро
бочі рисунки. V 

Перше виробниче завдання на Дніпрокомбінаті сто
сувалося переважно до робіт підготовних. Кошторис 
затверджено ЗО грудня і929 року в сумі 23 млн. крб. 
З основних робіт цей кошторис передбачав тільки 
земляні роботи для плянування майданчика заводів, 
спорудження гавані і частково спорудження залізнич
ного вузла. Кошторис передбачив також контингент 
на закупівлю устатковання для будівних робіт на 
5 млн. крб. Решта завдань стосувалася до житлобу
дівництва, спорудження шляхів, водопостачання, енерго
постачання тощо. 

На весні цього року, вважаючи на малий час для 
спорудження таких величезних заводів та в надії, що 
проекти закінчені будуть до початку літа,' призначили 
додаткові асигнований на Основні роботи. Але надії 
Не справдилися, справа з проектами затягла
ся, і це стало за головну причину неви
користання асигнованих коштів. 

Дуже неґативно вплинула на виконаних не тільки 
основних, а «й підготовних робіт відсутність генераль
ного пляну заводів. Історію цієї справи досить висві
тлювала преса. Вона відома всім.' Затверджений на 
початку квітня 1930 року генеральний плян заводів 
заперечили дальші консультації, отже, з середини 
червня він зазнав різних варіантних переробок. Варі-
янти були, а з вибором та затвердженням якогось із 
них загаялися. Для будівників заводів майданчик ли
шався неясно окресленим районом, де ніяких будівних 
робіт - провадити не можна. Брак генерального 
пляну не давав змоги не тільки виконати, а навіть 
запроектувати всього, що звичайно потрібне для устат
кування будівних площ, : особливо даного маштабу, 
вимірюваного багатьма квадратовими кілометрами. Це 
стосується, наприклад, до спорудження шляхів, заліз
ничних і звичайних,; до прокладання водопроводів, 
підведення електроенергії, будування складів, контор, 
підвезення до місця робіт таких матеріалів, як камінь, ' 
пісок, щебра тощо. Одночасно—і безперечно в зв'язку 
з цими труднощами — були труднощі з постачанням -
робсили та багатьох матеріялів для робіт. ' 

Генеральний плян заводів бюро затвердило 4 листо
пада 1930 року. Але затвердження* це не вичерпливе. 
Щодо спорудження заводу Дніпресталь — а тут головна 
маса роботи—лишилася Можливість робити деякі неве
ликі переміщення. Правда, час на остаточне вирішення 
дано двотижневий. Та. хоч відтоді минуло вже 5 тиж

нів, але зміни генерального пляну й досі 
обговорюють; вони досі не вийшли за Межі, вй8 
4 листопада, при затвержденні загального гелер 
пляну. Наприклад, намічають ґрунтовно змінити 
раЛьний іілян ремонтного зароду, Змінюють ро 
вання мартенівського цеху тощо. 

Разом* із тим уже тепер твердо визначено 
вання доменних печей і коксових. Копані для, 
тими чи тими коливаннями приблизно визначені, ї 
сподіватися, що ближчим часом закінчать с* 
й рисунки пристосованих де місцевих умов фун 
тів під доменні пені, кавпери та коксові печи 

З генеральним пляном алюмінійного комбінату 
розмірно менше пертурбацій і в середині жовтня 
точний плян складено. Є для деяких основних с 
зокрема для електролітного заводу, складені на 
прельстані робочі рисунки. 

Отже, нині маємо досить відкритий можливий 
роботи фронт і з часом він хутко розшир» 
меться. . < 

Терміни для робіт дуже короткі. Заводи 
пустити на момент, ходи готова буде ДніпряН 
гідроелектровня, тобто приблизно в середині 1932 ра| 
Якщо взяти до уваги час, потрібний на монтаж ус 
ховання, то навіть за умови — треба сказати, ції 
можливої й доцільної, — що багато монтажних 
провадитимуть одночасно а будівними роботами,' 
на виконання будівних робіт лишається рік — піат." 

Щоб уявити маштаб робіт, подамо кілька хара 
ристичних чисел. 

Земляних робіт на плянуванні майданчика, на сЛ 
рудженні залізниць, лічивши й перебудування ОТ 
ксандрівського залізничного вузла, на споруд-; 
гавані тощо, крім виконаних минулого сезону бли 
1,3 млн м3, трзба зробити щось із 11 млн. м3, об 
ляючи цей розмір за обсягом вийми. Для порівн 
нагадаймо, що на Магнетобуді цих робіт усього бли 
6 млн. лЛ 

Каменю треба видобути та змурувати блг< 
450 тисі м3, щебри—близько 250—300 тис. м3, 
щось із 950 тис- м3, лічивши і балястування шл 
цегли треба буде 250 — 300 млн., заліза сортового 
25 — ЗО тис. тонн, залізних конструкцій — 50—60 
тонн. 

Залізниць — близько 360 км. 
Робітників працюватиме 1931\.року щось.із 40 тис.*; 
Уявлення про обсяг роботи дають також наве 

далі дані про орієнтовну вартість комбінату» (пода/ 
їх за протоколом бюра нагляду за будівниці 
Дніпрокомбінату з 26 листопада): 

Промбудівництво . . . . 
Загальнокомбінатське будівництво-. 

. 421.500.000 крб. 

. 190.100.000 „ 

. 611.600.000 крб. 
На 1931 рік асигновано всього 125 млн. крб. і, 

свідчить той таки протокол з 26 листопада, за 
клопотання про те, щоб доповнити це "асиґну-

на 34 млн. крб Якщо клопотання бюра буде за/" 
леие, загальне асигнований становитиме 1з9 млн. 
Більша частина асигнований — розподілу ще ней~ 
призначена буде на будівні роботи. 

Для порівнняння нагадаймо, що Дніпрельстан 
колишніх своїх завдань з гідробудівництва викову 
щороку робіт приблизно на 45—50 млн. крб. 

Труднощі форсувати роботу ще збільшує пізнє 
твердження генпляну та неясності, що лишають» 
генпляні і до сьогодні. Тепер виходить так, що 
часно фіксують розташування якоїсь споруди і да 
основні проекти, щоб починати будувати її. Та 
які короткі реченці для основних робіт, доводит 
все ж починати з підготовних робіт: прокласти 
підвести воду, енерґію, збудувати ряд тимчас 
споруд, склади, добрати та уставитк будівне уста 
вання тощо, тобто виконати роботи, які треба б'-
коли б генеральний плян існував своєчасно, по 
далеко раніше, і тим полегшити пришвидшене 
нання основних робіт. 

Перелічені підготовні роботи досить важко 
нуватгі взимку. Під цей період доводиться ус*г 
для робіт огрівні та підігрівні устави, а на те 
додаткового устатковання, робсили й часу. 



{подолати труднощі, які стоять на шляху фор-
• робіт на Дніпрокомбінаті, неминуче слід здійс-
д заходів. . 
•••"угорі розмірно коротких і далеко не ви-

" описом усієї обстанови роботи та дієвих ор-
' ми мали на думці ясніше показати конечну 

"найголовніших заходів, до яких і переходимо, 
еба рішуче покласти край пересуванню споруд 

ральнім пляні і визначити генплян в остаточній 
^Зрозуміло, що змінити ширину або довжину 
у̂ мсремої споруди в невеликих розмірно межах, 

-£уть, залежати від зміни Габаритних розмГрів 
~ванИя, завжди можна. Те саме слід сказати й 

"Які. інші дрібні переробки. Але ні в якім разі 
.далі допускати великих пересувань, коли очі-

7 остаточного визначення Перешкоджає викону-
я̂д підготовних робіт, або таких пересувань, що 
Зи мають перебудування вже збудованих шля-

депроводів тощо, як це іноді вже траплялося. 
:м ненормальне те, що досі проектні організа-
зв'язані як слід із будівними управами. Здава-
І що вже в процесі проектних робіт (наприклад, 
--у), будівна управа (наприклад, Дніпросталь) 
б тримати постійний. контакт із проектною 

заціею, щоб не виходило такого, що проектна 
^•ція. закінчує проект, а інша, будівна, починає 
^ього критику та узгоджування, 
.̂ "авня Дніпрозаводбуду — якнайшвидше запро
ти й виконати усі допоміжні споруди, в районі 

З, а визначення остаточного генерального пляну 
ввий для того засновок, 
питань, що стосуються генерального пляну, слід 
ти й розв'язання справи з проектом геребуду-

' залізничного вузла. Тут вирішальна інстанція 
але вш не взяв на себе складати проект; 

це Дніпрельстан. Один час брав участь у 
"*ні проекту й Діпромез. Тим що за останнім 
"льним пляном завод Дніпросталь кількома своїми 
дами — заводоуправою та лабораторією — вийшов 

і південної границі ділянки, приділеної в попе-
; генеральнім пляні, а до цієї ж границі прити-

ься залізничні споруди .вузла, то виникли додат-
зв'язки, що обмежують свободу проектування тих 
%оруд.-
Вже казали, що НКШ* сам не проектує вузла, 
упі з тим він далеко не завжди пристає на ви-

"я, запропоновані від проектнрї організації і 
товані на міркуваннях, що виникли у проєкту-
^ків при вивченні справи. 
* саме, разом з іншими причинами (змінами в 
'*ьнім пляні), призвело до того, що й для про-
вузла немає остаточної ухвали, 

питання треба розв'язати негайно. 
... визначенням твердого генерального пляну 
поєднане складання та затвердження загальних 
'в для кожного заводу і обслуговяих його спо-

Такі проекти треба якнайшвидше передати Дні-
ВОдбудові. 

не', думаємо, що ~можна говорити про робочі 
ІЦл, Ясна річ, що це нам над силу та й нема 
' в на початок робіт виготовляти цілу масу ро-
. рисунків, тим паче, що пізніше, коли відомі 

остаточні Габарити устаткований, їх, певно, 
ся б перескладати. ' . 

рібен, на нашу думку, лише такий проект, що 
загальне уявлення про кожну окрему споруду, 
в би обсяг роб^ти на головніших спорудах, 

; уявлення про характер роботи на кожній спо-
а про, рід і кількість потрібних матеріялів. Об-
'.„ обсяг роботи та кількість матеріялів можна 
Щ або на основі хоча б спрощених статичних 
*увків найголовніших конструкцій, як того ви
ть відповідні інструкції ВРНГ СРСР, або на 
, зіставлення з подібними вже. виконаними спо

єні потрібні для дв$х вельми суттєвих момен-
чВа те, щоб скласти проект виконання робіт, 

„проект механізації робіт, устаткування їх 
том, складами, скласти плян переміщення та 

, теріялів на площі і т. д.; б> щоб скласти та 
уваги вимоги на матеріяли,' специфікувати їх,, 
плян завезення матеріялів тощо. 

Для таких величезних будівних обектів, як будів
ництво Дніпрокомбіиату, безперечно треба складати 
добре опрацьовані проекти' виконання самих робіт. 
Таку практику застосовано на Дніпрєльстані, тут, як 
знаємо, проектуванняметодів виконання робіт само 
стало за об'єкт великого вивчання, де брали участь 
і закордонні консультації. Те, що Дніпрельстан зазда
легідь зважив на всі потреби для виконання робіт, 
запроектував і пляново здійснив усі підготовні спо
руди, обчислив _ рід та кількість потрібних механізмів 
тощо дало свої* плодотворні наслідки. 

Заводське будівництво не має, звісно, тих специ
фічних труднощів, що бувають на великих гідротех
нічних спорудах взагалі і на Дніпрєльстані зокрема, 
але обсяг роботи в данім разі- теж надзвичайно ве
ликий, великі, отже й обсяг та різноманітність підго
товних і допоміжних споруд. , 

Щоб правильно визначити, обчислити й запроекту
вати всі потрібні споруди, щоб виконати їх- заздале
гідь, щоб утримати їх на рівні доконечности, не за
знавати недостачі різних злагод і устатковання, але й 
не мати зайвини, треба ясно уявляти-характер, обсяг 
та рід робіт на кожній більш-менш великій споруді. 
Потрібен, тобто, загальний проект, зокрема для будів
ної ̂ частини проекту недосить визначити самі Габари
тові розміри будівель і їхній обсяг. Треба певною 
мірою доопрацювати будівну частину проекту. Будівні 
управи мусять негайно це зробити. * 

Тільки на основі зазначених технічних даних за
гальних проектів, достатньою мірою опрацьованих, 
Дніпрозаводбуд зможе запровадити виробничу паяно--" 
вість у свою роботу. 

3. На базі обрисованих у попередніх двох точках 
технічних матеріялів треба скласти генеральний плян 
робіт на Дніпрокомбінаті і, як підподіли генпляну, 
річні й квартальні пляни робіт із дальшим календар
ним їх виточненням. На сьогодні такого пляну ще 
нема, принаймні, він невідомий Дніпрозаводбудові. 
Особливо це стосується до спорудження металюрґій-
ного заводу. 

Для алюмінійного заводу такий плян, хоч і дуже 
загальний, є і складено його за згодою Алюмінбуду 
з Дніпрозаводбудом. 

Коли ми кажемо про плян робіт, то маємо на думці 
плян, що визначив би та поєднав би терміни вико
нання будівних робіт із термінами виготування й мон
тажу устатковання, дав би картину, як здійснити пуск 
заводу, тим паче, що через утворені обставини пус
кати доведеться завод не ввесь відразу, а частинами. 

Ми також гадаємо що плян треба скласти на під
ставі досить опрацьованих виробничих даних; він 
зовсім не повинен являти собою тільки механічного 
розкладу „відсотків" виконання за бажаним календа
рем. Тому перелічені в перших двох точках телнічні 
дані мусять становити базу цього пляну. 

З описаної вище ролі Дніпрозаводбуду в загальнім 
будівництві Дніпрокомбіиату ясно бачимо, що най
більшу вагу в даванні та складанні пляну мають 
будівні управи. Покищо справа стоїть так, що Дні
прозаводбуд не має ще завдання на 1931 рік, навіть 
схарактеризованого тільки в грошовім виразі. Аси
гнований для'будівних управ нещодавно лише затвер
джені загальними сумами, але не приділено ще сум 
для робіт, цдоїх виконує Дніпрозаводбуд. 
~ Угорі ми вже казали, що для ряду. робіт, досить 
суттєвих у житті комбінату, Дніпрозаводбуд виконує 
функції комерційної управи, одержуючи на них кре
дити безпосередньо, так звані, „знеособлені" кредити, 
що їх призначають на роботи -загальнокомбінатського 
характеру. 

На ці роботи асигновано на 1931 рік 23 млн. крб-
(загальний обсяг робіт — 190 млн. крб.), а треба аси
гнувати на роботи 50 млн. крб.,'як виявлено иа засі
данні бюра а 26 листопада цього року. Питання про 
те, чи затверджений буде додатковий обсяг робіт на 
27 млн. крб., лишається відкрите. 

Цілий ряд підготовних заходів залежить від обсягу 
робіт на 1931 рік. Тому . невідкладне завдання — як
найшвидше визначити цей обсяг та плян робіт на 
1931 рік. , 

4. Постачання- теж / треба упорядкувати. Тут маємо 
різноманітні труднощі. - ' . 



*3а; минулі півроку в #рт^»аці ї постачання були 
хитання: то ухвалювали, фодбати: аа- постачання 
будівник, роботам мав тільки Дніпрельстан, ^то ухва* 
лювали, то постач^ня^наліявн^до обов'язків будів
них управ, головні, в тім, розумінні, щ8 будівні 
управи самі подають вимоги на потрібні матеріяли, 
самі одержують фонди, приділені 7м від відповідних 
об'єднань, до складу яких входять ш управи, а реалі
зує приділені фонди Дніпрельстан. Останнього поста
новою ухвалено, що потрібні контингенти будівних 
матеріялів визначав Дніпрозаводбуд у порозумінні з 
будівними управами. -1 

Та на кого б ні покЛасти забезпечення постачання 
матеріялів будівним роботам, здійснити це завданий 

• можна, тільки мавши тверді, своєчасно складеш, пляни 
робіт, реально забезпечені проектами й фінансуванням. 
Проекти мають бути досить опрацьовані, щоб на під
ставі їх можна було обчислити кількість, потрібних 
матеріялів і специфікувати їх. 

Отже, 8 для даної галузі діяльносте Дніпрозавод
буду вирішальну має вагу визначити основну базу: 
остаточні проекти-та генеральний Плян робіт. 

Друга серйозна трудність у роботі — недостатнє 
задоволення матеріалами від постачальних організа
цій. Про це останнім часом вищі органи зробили ряд 
постанов. Дніпрозавотбуд сподівається, що зуміє реа
лізувати їх. Але покищо осінній період пройшов під 
знаком недостачі матеріялів. Особливо давалися в 
знаки брак рейок та риштункового заліза і недостача 
транспортових засобів — паротягів та плятфОрм. 

4 5. Як сказано, вже, підготовні роботи минулого 
сезену не набрали достатнього розвитку. Причин тому 
було багато: і відсутність генерального пляну, і го
стра недостача робсили, і недостача матеріалів і т. Д. 
Кожної з цих причин самої було б досить, щоб за
гальмувати- роботу. Тепер сила не в, тім, щоб розгля
нути та проаналізувати причини малого 'розвитку 
робіт у.минулім. Важливо ясно визначити, що завдання 
Дніпрозаводбуду є виконати ще неЗроблені підготовні 
роботи впродовж зимового періоду. Було б дуже 
важко широко розгорнути фронт основних робіт, коли 
не закінчені підготовні роботи. Одна з наЙневідкла-
дніших і одночасно найтрудоемніших робіт є спору
дження житла для робітників — тимчасових чи напів-
капітальних бараків з відповідними обслуговними 
будівлями: кухнями, їдальнями, крамницями ЦРК, ла
знями, медпунктами тощо. 

Усіх житлобудівель треба збудувати стільки, щоб 
розмістити- Ще' 25-30 тис. робітників. Вирішальне зна
чіння для цієї роботи "мав забезпечити будівництво 
теслями та деревом. Проте, ,теслів Дніпроааводбуд 
має надто мало-0-близько *7» потреби. Тим часом Не
достача цієї категорії, обмежуючи будівництво житлом, 
обмежує можливість притягти й інші "категорії робіт
ників. . " V 

Так само треба посилити доставу дерева й інших 
дрібніших матеріялів, потрібних для цього будівни-' 
цтва. Ь -

Друга важлива категорія підготовних робіт є спо
рудження всяких шляхів, особливо залізничних; 

Крім забезпечення району робіт шляхами, щоб 
підвозити матеріяли до численних споруд "комбінату 
(треба длй цього щосьіз 150 км шляхів), досить гостро 
стоїть справа а тим, щоб забезпечити перепуск по
трібного обсягу перевозів через найближчий залізнич
ний, вузол загального користування. Справу вивчала 
спеціальна комісія і прийшла до висновку, що заліз
ничний, вузол в сучасному стані .не може забезпечити 
транспортових потреб будівництва,. 

Треба, отже, до весни забезпечити вихід на Со-
фІївКу, забезпечити подання вантажів на майданчик 
безпосередньо від Південних залізниць. 

* Спорудження рукава на Софіївку, завдовжки 
близько 18 км, входить дО програми перебудування 
вузла, Так само ;й спорудження відповідно^ приймала 
ної станції. Треба тільки форсувати ці роботи 4 вико; 
иати їх під зимовий період, для таких робіт яесніриЯт̂  
ливий. Тут назустріч Дніпрозаводбудові мусить піти 
НКШ і, тим що сам цих робіт не виконує, повинен 
дати Дніпрозаводбудові потрібні для роботи платформи, 
рейки, а також екскаватори: біля Софіївки в вийма 
Завдовжки близько 2 км. 

Трете. сутт»а« наданії » л й у » і пі, 
в постачання будівного устатковання •• для р 
прозавод буду» Без належного' устатковання' не^ 
виконати такого величезного обсягу^. робЬти£ 
земляних робіт — мільйонів кубічних метрів, ̂ дЛЩзЖ 

"рвання каменю •—сотень .тисяч кубічних метрів —по
трібні екскаватори та велика рухома Валка, щоб 
вивозити ґрунт і камінь, потрібні - зводи, підойми різно

манітні, великі бетономішалки тощо. 
Роботи на Дніпрогідробуді і на Дніпрозаводбу 

збігаються в часі, тобто проходять рівнобіжно/зГ 
об'єднане Дніпрянське будівництво не може тіст, 
приділити для робіт на комбінаті. Шебру гпіщ 
одержувати переважно з каменедробилеиьДніпрельстану 
ліву каменедробильню з серпня І 931 року, ~ЩШ 
цілком можна буде передати на обслугування Дніпро-
комбінатських робіт. Це зровуміло, буде серйозною 
підтримкою для робіт Дніпрозаводбуду. Щоб 
анти цієї зими щебру з правого берега на лі 
майданчик Дніпрокомбінату, Дніпрельстан дає $ 
форм. Крім того, він дав кілька дерикових 
5 6 штук, 2-3 паротягові зводи, перфоратори,; 
рухомих компресорів і деяке інше устатковання. 

Те все це далеко не покриє потреби, коли 
наберуть незалежно розвитку. 

Декотрі механізми Дніпроааводбуд виготої 
своїх майстернях: невеликі катеринки, бетономіщ] 
повідиеві верстати гнути риштунок, тощо. Але 
зуміло, цим способом не можна ґрунтовно роза' 
справи з забезпеченням механізмами Даного 
робГт. Треба форсувати реалізацію замовлень / 
ааводбуду на будівне устатковання. N 

6. Болюче місце для х Дніпрозаводбуду, як 
багатьох! інших великих будівництв, в кадри., 
на увазі і робітничі кадри і кадри технічні. Уві 
ну лий період роботи пройшов під знаком гострої 
сТачі робсили: у самий розпал сезону —̂  в липні-
та вересні -^-її було близько 40% потреби. БудІвв 
дбав про те, щоб самому підготувати робсилу 
таких численних кадрів, яких потребують роботи 
маштабу, зрозуміло, ва короткий час не підгот 
Задовольняти потреби на робсилу ̂ в основнім 
нуче доведеться через вербування робітників 
тобто по лінії НКПраці. Але досі наслідків мал 
заходів,'що їх органи НКПраці здійснюють. Тут' 
мав вагу додержати певної пляновости. Робітник^ 
трібні в певнім співвідношенні різних кваліфік; 
і в певній ступневості в часі. Часто цей при 
рушують, що загрожує серйозними труднощ 
належнім використанні робсили. 

Питання про технічні кадри стоїть не менш г 
На -момент певного розвитку робіт, тобто на в 
1931 року, Дніпрельстан мусить притягти 
женерно-технічнйх4 працівників. На „внутрішні ре 
Дніпрельстану багато сподіватися не доводить 
ще недавно 20 співробітників вилучено для М. 
горська. 

Дуже перешкоджає притягненню кваліфікова 
бітників недостача житла. Для таких великих будівн 
як об'єднане Дніпрянське'будівництво, житлове піп 
виростає на колосальну проблему. Треба не за 
що, крім забезпечення житлом' працівників самого* 
дівницТва, доводиться давати помешкання і для 
обслуговних закладів. Житлові потреби ЦРК, шкі 
працівників, медично-санітарних, витшу та бат 
інших категорій доводиться великою мірою зад" 
няти самому будівництву. А що єдиний житлофр 
той, який споруджує будівництво, то ясно, яке 
чезне місце житлова проблема посідає в житті 
ництва, що перетворюється на велике комуні 

. підприємство. Уже Тепер будівництво обслуговує 
Н|сть, число 50-60 тис. чол., мавши загальне 
робітників і службовців близько 25 ТИС. ЧОЛ. 

Тож, треба гадати, що до майбутнього літа ,л 
ність приблизно подвоїться. Ясна річ, що нотрі 
величезна обережність у всіх заходах, які мають 
слідком, збільшення числа Притягнутих у район 

'ництва працівників та їхніх родин. 
Колись Дніпрельстанові при Його виникненні 

довелося, опинитися в подібних умовах.? Дніпрельсті 
треба було багато висококваліо^кеваних і 
проектувальників, а квартир, щоб розселити ці 

ево-



замало. Хоча, безперечно, зручніше, коли 
•П$тнІ кадри перебувають на самім будівництві, але 
довелося помиритися а тим, щоб проекти складали 

ІМора:Дніпрельстану в Ленінграді та Москві. 
•Щншої лінії дотримуються в цім питанні перелічені 
вгорі будівні управи. Вони намагаються формовані 
апарати відразу розмістити на території будівництва. 
У принципі це було б правильно, але житло для^пер-

Ивалу цих управ, так само й конторські приміщення, 
Дуеить дати Дніпрельстан,— інших у районі нема. Тут 

речнО, багато важить те, що будівні управи самі 
робіт не виконують, тож і потреб цих робіт 

'лому зважити Й оцінити не можуть, а бачать пе-
собою лише частину завдання, саме: забезпечити 
-гнення на роботи кадрів проектувальників (що, 
шу думку, могли б міститися в іншім пункті) та 
в для керуванням майбутнім монтажем заводів 

рібних, на наш погляд аж через 6-8 місяців чи й 
ц). Таке становище дуже ускладняв можливості 

7ЯГТИ кадри будівників, хоча ці кадки потрібні не-
0 і на весну треба.цілком укомплектувати належні 

Отож, на нашу думку, становище а житловим пи-
ям вимагає, щоб будівні управи приблизно до 

іви літа 1931 року не перекидали на територію 
'вництва скільки-будь численних кадрів своїх спів-
'тників. Інакше станеться те, що для працівників 
гоГчерги (за календарем робіт), тобто для будів-

не буде місця на будівництві, 
.розуміло, що одночасно треба форсувати капіта-

1 житлобудівництво .Дніпрозаводбуд свідомий цього 
•аввя, але стан із робсилою і деякими матеріалами 
лого сезону був, як сказано, такий, що й про-

ми будівництва 1930 року не вдалося виконати 
вна, не казавши вже про поширення її. Отже, на 
ьшення житлового фонду в будинках старого типу, 
;рх будованих для потреб Дніпрозаводбуду, тобто 

ом нового будівництва, можна сподіватися аж у 
єні літа 1931 року-

-Певну вагу для успішного спорудження Дніпро-
Іїнату в цілому і для Дніпрозаводбуду зокрема 
налагодження належних взаємин із будівними 
вами. Дніпрельстанові доводиться мати діло з 

кома будівними управами заразом. Становище 
нть складне й важке. 
"йогляду настанов тут усе гаразд. Вище ми пода-

суть реґляментації взаємин , будівних управ із 
рельстаном. Реґляментовано їх досить виразно, 

тільки здійснити ці взаємини на практиці, 
зо, що Дніпрельстан не є підрядне підприємство, 

^формою, як не госпрозрахунковий заклад, ні хара- • 
ром організації. Швидше можна говорити тут про 
•діл функцій між Дніпрельстаном і будівними 

і. І тим що ходить про будівніроботИ) цілком 
Ш, як функції треба розподілити., Будівні управи 

ЯЬвинні давати проекти та робочі рисунки; вони цілком 
^Повідають за своєчасність завдання їх та за пра-
НрЬність. Річні пляни роботи теж визначають бу-
рвві управи, але з затвердженням вищих органів, 

звуе будівні роботи в зазначених вище межах 
;прельстан. Він має цілковиту автономію в організації 
онания робіт, у запровадженні послідовности, тобто 
кових графіків роботи в межах визначених річних 
їв та узгоджених в терміні закінчення окремих спо-
і, зрозуміло, цілком відповідає за виконання покла-

на нього обов'язків. Цих засад, на жаль, ще добре 
засвоєно. Характеристично, що, свого часу одна 
удівних управ формулювала бажані взаємини Так: 
іпрельстан виконує будівні роботи « а загад будівної 

ви і під технічним її наглядом. Ця формула, запо

зичена з передвоєнних підрядних взаємин, коли я під
рядник" був тільки постачальником робсили, ставлячи 
її на „загад" замовця, визначає, що організація, яка 
виконує будівні роботи, в данім разі Дніпрельстан, 
позбавлена була б змоги скласти будь-який плян робіт, 
позбавлена була б взагалі всякої ініціитиви й вироб
ничої .самостійносте. 

Ухвалений від ВРНГ СРСР порядок, що реґлямен-
туе взаємини Дніпрельстану з будівними управами, 
зрозуміло, трактує питання з погляду зовсім іншої 
принципіяльної настанови і цілком відповідає інтересам 
справи. 

На жаль, ота „загадова" система знайшла тепер собі 
здійснення іишим шляхом. Робочі рисунки покищо 
видають так, що Дніпрельстан дістає часткові, роз
різнені завдання, і, це не дає збудувати'такий вироб
ничий плян, що мав би достатню перспективу наперед. 
Приміром, дають рисунок самої копані під споруду 
і то з неостаточними розмірами. Потім виточнюють 
розміри копані. Ще через досить великий промежок 
часу — до речі сказати, не дуже твердо наперед ви
значений—дають рисунок самого фундаменту,} виходить, 
отже, що доводиться працювати на часткові окремі 
доручення, тобто в суті за тими Ж таки, окремими 
загадами. 

Пояснюється це, зрозуміло, тим, що триває первіс
ний період робіт, коли не все ще усталене, не все ще 
технічно завершене й опрацьоване. 

Але слід заздалегідь підкреслити всю Небезпеку 
такого стану, щоб якнайшвидше його вижити. Усякий 
виробничий плян (якщо ближчим часом його визначать) 
буде зламаний, коли несвоєчасно й безпляново надхо-
дитимуть рисунки, або, коли несвоєчасно будуть скла
дені недосить повно й точно. Налагодженню проектної 
роботи треба віддати ту увагу, на яку заслуговує Ця 
серйозна справа. 

З усього сказаного випливають такі висновки. Про
ектування величезного обсягом і складного своїм тех
нічним змістом об'єкту, що сукупно становить Дні
прянський промисловий комбінат, забрало багато часу, 
проходило з ваганнями й сумнівами і залишило дуже 
обмежений час для здійснення його. Так мало лиши
лося часу,' що найголовніше завдання ближчого пері
оду—одного-двох місяців—є остаточно завершити всі 
технічні розроблення, скласти твердий генеральний 
плян виконання всіх робіт в цілому, і на 1931 рік 
зокрема, та енерґійно здійснити визначені пляни. 

На всі численні, ув'язані в справі, установи спадає 
відповідальне завдання дружньою узгодженою роботою 
спорудити заводи-комбінати до часу пуску Дніпрян
ської гідроелектровні, тобто приблизно до середини 
1932 року. ' 
* Попередній період був мало, сприятливий для того, 
щоб притягти увагу всієї рядянської суспільносте, 
і дніпрельстанівської зокрема, до потреб виконання 
робіт на Дніпрозаводбуді. Ця увага зосереджувалася 
на просуванні проектів та розв язанні принципіяльних 
технічно - економічних проблем Дніпрокомбіиату, бо 
вони були найактуальніші. 

Тепер становище змінилося. Роботи на основних 
спорудах Дніпрокомбіиату почато і їх треба розгор
нути на широкім фронті та належним темпом. 

Суспільність Дніпрельстану, який допіру успішно 
завершив виконанння зустрічного промфінпляну на 
Дніпрогідробуді, давши світовий рекорд продукційно-
сти, з такою самою енергією повернулася в бік Дні
прозаводбуду. Поставлене гасло „Лицем до Дніпро
заводбуду" підхопить уся суспільність Союзу, і це 
буде запорукою перемоги в боротьбі за здійснення 
плину 1931 року на Дніпрозаводбуді. 



Індустріалізація Радянського Союзу і насамперед 
машинобудівництво, що інтенсивно розвивається, ви
магав чимало збільшити виробництво якісного металю. 

У той час, як на готування нескладного рільничо го 
знараддя звичайних будівних конструкцій, невеликих 
залізничник мостів тощо потрібен рядовий, так званий, 
сортовий металь, то з переходом країни На готування 
складніших знарядь виробництва й механізмів, як от: 
автомобілів, тракторів, залізничних мостів великої 
довжини, верстатів та потрібних для них струментів, 
нестримно зростав споживання якісного . металю, що 
допускає великі обтяги і дозволяв при зменшенні 
ваги самого металю виготовлюваних виробів та устат
кування чимало збільшувати потужність його й витри
валість у роботі. 

Передвоєнна Росія, зовсім не мавши власного від
повідального машинобудівництва (турбіни, автомобілі, 
трактори, складні верстати тощо), фактично не мала 
в себе виробництва якісної та високоякісної сталі. 
Розвиток машинобудівництва, здійснюваний нині в 
Союзі, вимагав від нас насамперед утворити базу 
цієї галузі виробництва, завод-виробник якісного ме
талю-

'Теперішні невеликі цехи, що готують цей металь 
на окремих заводах у Ленінграді (ПутілоВський, 
Іжорський), під Москвою (Електросталь) та новоре-
конструйовувані заводи, як Стйлінтрадський .Красний 
Октябрь" та Московський .Серп и Молот", далеко 
не можуть задовольнити величезної потреби на якіс
ний металь, що її ставить металюрґії радянське ма
шинобудівництво. За постановою уряду, основним , 

заводом, ЛкиЙ готуватиме якісну сталь, мусить 
завод Дніпросталь у Запоріжжі. Географічне с 
вище його дає заводові всі переваги бути вироб 
відповідального металю, такого потрібного - Р 
ському Союзові. 

Процес виробництва якісної сталі вимагає не її 
особливої пильности в самій роботі, не тільки 
ливо чистих вихідних матеріялів. Для топлення, 
повідальних сортів продукції треба й чимало елє 
енергії. 

Якраз тому, що Дніпросталь розташована" 
Дніпрельстану, цього велетенського витворця де 
електроенергії, вона зможе, користуючись стр 
Дніпрельстану, виробляти досить дешевий 
металь. . 

Розташований на березі Дніпра, на віддалі блі 
200 км від вугілля і 150 клі від руди, завод 
сталь своїми транспортовими показниками тіл 
набагато поступається перед заводами' центраШ; 
Донбасу. Коли ж зважити на сприятливе роз 
вання його щодо води —а недостача води, як 
є бич для Донбасу,— то стане ясно, що саме цьому 
заводові судилося стати центром радянського якіс
ного металю. 

Завод Дніпросталь, що його фактично почали І̂ И 
будуваТи, потужністю не матиме рівного з с6б$Щ 
Европі належатиме до найбільших металюрґ 
аґреґатів у світі. Призначений готувати тільки 
коякісиу сталь, завод Дніпросталь мусить за зат 
женою від уряду програмою виробляти 400 тис. 
тонких аркушів, 300 тис. тонн середніх 
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близько 350 тис. тонн високоякісної сталі 
близько 150 тис. тонн струментальної сталі за рік. 

нний цех заводу складатиметься з 4 доменних 
видатність 800 тонн за добу кожна. Рідкий ча-

з цього цеху передаватимуть до двох мартенів-
цехів: одного, що виробляв зливки, для аркуше
вого цеху і складається з дванадцяти 150-тонних 
гарних мартенівських печей, і другого, що виро-

ірІЛйвНи для цеху конструкційної стелі і - скла-
ИКгься з 7100-тонних хитких мартенівських печей та 

онвих електричних печей, 
іуше-ваїьцівний цех матиме 44" обтискний вер-
(слябінґ), грубоаркушевий верстат видатністю 

тис. Тонн за рік, середнєаркушевий верстат ви-
ю 100 тис. тонн та безперервний" аркуше
вий верстат для тонких аркушів —останнє слово 
енської техніки — видатністю близько 400 тис 
ркушів за рік. , -

ИВільцівний цех конструкційної сталі матиме 40" 
Нвекний стан (блюмінґ), 2 заготівні безперервні вер-

та 3 сортові верстати, що даватимуть 350 тис. 
тонн вальцьований. 
Ншрументальну сталь виготовлятимуть в б еле
ктричних печах, з них 3 будуть 10-тонні, 2 — 4-тонні 
НШцюватимуть на 3 дрібносортих верстатах, валь-
Иврго цеху струментальву сталь. І своєю видат-

А-потужністю окремих аґреґатів завод Дніпрель-
стальі" не .поступатиметься, як уже сказано, перед 
найпотужнішими світовими заводами чорної мет'а-
люріЩ .Розташований супроти Дніпрельстану, він 
використовуватиме понад ПОЛОВИНИ ВСІЄЇ енерґії Дні
прянської гідроелектровні і за її допомогою зможе да
вати країні металь, для найвідповідальніших галузей 
радянського машинобудівництва. 

За иостановою уряду першу чергу заводу •тгустити 
в роботу другої половини 1932 року, при чім будів
ництв^ коштуватиме близько 400 мли. крб. (вкупі з. 
житлобудівництвом). Вважаючи на такі короткі реченці, 
треба вже тепер здійснити ряд дуже суттєвих заходив, 
бо без них не можна збудувати своєчасно цього ве
летня чорної металюрґії. К> 

Такі заходи в: забезпечити завод. кадрами техніч
ного Персоналу, кадрами кваліфікованих робітників-

монтаЖистів та робітників-казанярів, забезпечити бу
дівництво залізними конструкціями й вогнетривкою 
цеглою, потрібною вже під початку будування, а та
кож своєчасно реалізувати на машинобудівних заво
дах узяте зобов'язання виготувати устатковання, бо 
на монтаж його за графіком будівництва лишається 
надзвичайно невеликий час. 

Спірні питання в самім проекті щодо потужносте 
окремих аґреґатів (доменні' печі, мартенівські печі), 
а також методу виробництва якісної сталі нині по
становою управи Сталі розв'язані. Отже, всі сили 
апарату Дніпросталі концентруються иа своєчаснім 
виготуванні та ув'язаині одержуваних зовні робочих 
рисунків окремих цехів і аґреґатів, а також на керів
ництві уже початими на майданчику будівництва зем
ляними роботами під копань фундаменту доменних та 
мартенівських печей. 

Нині управа будівництва Дніпросталі перебував вже 
в Запоріжжі, де й провадять основні земляні роботи 
та підготівлю до закладення фундаментів головних 
аґреґатів. Але стан із проектом, що його виготовляє 
Діпромез у Ленінґраді, породжує серйозні побоювання 
за безперебійність' початої роботи. Досі управа бу
дівництва не одержала ряду суттєвих робочих рисун
ків, потрібних на самім початку роботи; не виготу
вані специфікації на залізо, а їх треба заздалегідь пе
редати вальцівним заводам, бо без того не можна 
видати замовлень на залізні конструкції. 

- Хоча генеральний плян заводу офіційно затверджено, 
але досі Дніпросталь не має детальних проектів 
окремих цехів, і це затримує видачу замовлень на 
робочі рисунки окремих аґреґатів, а також на потрібні 
матері яли й устатковання. 

Якщо неясності в проекті впливають на роботу уже 
тепер, то стан „будівного апарату Дніпрозаводбуду, 
що має виковувати суто ^будівні роботи на Дніпро-' 
сталі, породжує серйозні побоювання. У той час, як 
будівництво' Магнетснрорськогої Заводу, більше від 
Дніпросталі обсягом в швтора рази, має на майдан
чику 16 екскаваторів* ідап'рельстан.приділив Дніпро-, 
заводбудові^-ллше І іадиннЙ екскаватор і ним дово
диться унравдотаея на 12 км3 площі заводу Дніпро
сталь. • 



Замість 15 тис. робітників, потрібних за найскром-
нішими підрахунками Дніпрозаводбудові, щоб' прова
дити поточну роботу на" майданчику, в лише близько 
5 тис. Зобов'язання, що його взяв на себе^ НКПраці 
на початку жовтня збільшити цей кадр До 1 листо
пада до 15 тис. досі не виконане. 

Постачання імпортного устатковання для механі
зації стоїть на мертвій точці: вимоги видані, але досі 
на реалізовані. 

Так само неясне питання, звідки управа будівниц
тва одержить кваліфіковані кадри робітників монта
жистів устатковання. 

Особливо гостра справа з залізними конструкціями. 
Заводові треба десь із 70 тис. тонн залізних кон
струкцій, замовлень на них досі не розміщено, а тям 
часом залізні конструкції повинні б надходити вже 
з лютого 1931 року, коли вийдуть з-під землі перші 
фундаменти доменних- та мартенівських печей* 

Управа будівництва, що на ній лежить обов'язок, 
подбати про складання/ й монтаж, залізних конструкцій, 
і окремих аґреґатів і цехів заводу, вживає заходів 
до того, щоб одержати на будівництво один ізк скла
дальних цехів залізних конструкцій з будівництв, що 
закінчують роботу. Єдино цим способом, можна буде 
укомплектувати, кадри монтажних робітників, зовсім 

відсутніх на майданчику і потрібних будівництву 
з січня 1931 року. • 

Так само гостро стоїть справа з механізацією і 
заново-монтажного діла. На ринку майже зовсім не 
кваліфікованих казанярів-монтажистів. Отже, тілью 
максимально механізувавши всі казаново-складальн 
роботи, можна буде своєчасно Закінчити величезні за 
лізоробні роботи, покладені на Дніпросталь. 

Із потрібних близько 150 чол. вищого й середньої 
технічного персоналу є щось із 15 працівників. З по 
трібних близько 200 чол. середнього та нижчого теж 
нічного персоналу (здебідьіного молоді інженери, ма| 
стрі та бригадири монтажу) в управі будівництва^ 
щось із 25 чол. 

Усі спроби одержати додаткових працівників тех' 
'нічного персоналу досі наслідків не дали. 1 Щ 

Вважаючи на надзвичайну складність окремих цехів 
що виготовляють якісний металь, на зовсім нові на 
тоди роботи, уперше вживані' на цім заводі, відміни 
від усіх "інших- будованих металюрґійних заводів, па$ 
тійна та радянська суспільність повинні віддати осо 
бливу увагу будування) заводу Дніпросталь, щоб свог 
часно виконати дане нам від партії й уряду завдання-* 
пустити першу частину заводу до вересня 1932 року 
а цілий завод — на кінець того таки року. 



алюмінійний комбінат А. БвЛЯКОВ 

летаріят Радянського Союзу під проводом партії 
ду почав 1927 р. на берегах Дніпра Грандіозну 
|Г. Трохи більше, ніж за рік (у травні 1932 р.), 
ють в основнім та здають в експлуатацію ча-
енерґії гідроелектровні потужністю близько 

с. квт. Щороку і гідроелектровня витворюватиме 
2,5 млрд. квт. — год. дешевої енерґії (собі-

тю 0,8—1,0 коп.). Цю енерґію треба як слід 
встати. Задля цього поблизу гідроелектровні, на 

їрезі Дніпра, будують потужний промисловий 
ат. До складу його входять алюмінійні заводи, 

"ма річ, що для виробництва алюмінію треба 
силенної дешевої енерґії. Тільки тоді вигідно 
ги алюмінійне виробництво великого маштабу. 
риятливіші умови в Радянськім Союзі важко 

а алюмінію в нашім житті величезна. Алюміній— 
ь майбутнього, тяеталь, що має виняткові власти-
Висока електропровідність, легкість оброблення, 

сть давати стопи, які тривкістю не поступаються 
сталлю, а, найголовніше, мала питома вага, що 
зе 2,7 (в 2,9 раза легше від заліза), роблять 

ній зовсім незамінним у цілім ряді виробництва 
"рукцІЙ,̂ особливо в нашім віці високо розвиненої 
ки. Каблі високої напруги з алюмінію легші, ніж 

інших металів, менше нагріваються, більшу до-
ють перенапругу, менші мають утрати, Сучасна 
та автопромисловість неможлива без уживання 
иію і його стопів. Великий ужиток має алюміній 
нічній промисловості, де він іде на конструкції 
тури, а також править за складовий елемент при 
анні деяких продуктів. Мають широке розповсю-
я вироби з алюмінію для потреб хатнього вжитку— 

і тощо. А про вжиток алюмінію в військовій справі 
казати. 

іак, не вважаючи на таку вагу алюмінію, не 
ючи на те, що він переможно входить у сучасне 

у нас, в СРСР, досі алюмінію не виробляли 
потребу на цей металь покривали тільки імпор-

>:за кордону. 
треба СРСР на алюміній поточного п'ятиріччя 
військової промисловости становить за даними 
окольормету: 1928*29 р. —6.530 тонн, 1929-30 р.— 

тонн, 1930-31 р.—18.940 тонн, 1931-32 року — 
тонн, 1932-33 р.—72.800 тонн. Ці числа потреби 

(іній мінімальні, бо складали їх, керуючись 
дією заощаджувати кольорові металі. Звідси 
на побачити, яке велике значіння має розвиток 
алюмійнійного виробництва. 

Достатній розвиток., власного виробництва алю-
досі упирався найбільше в брак власної сиро-

— бокситів та неможливість мати потрібну кіль-
дешевої електроенергії, бо виробництво алюмінію 
енергоємне і не витримує ціни, дорожчої від 

\8 коп. за 1 квт. 
ше питання більш-менш розв'язане відкриттям 
-ких бокситів у Ленінградській області. Друге 

'язувться утворенням потужних гідроелектровень. 
обидва ці моменти ще не все для алюмінійної 

ч'словости. Вона потребує складного закордонного 
овання і методів оброблення бокситів, мало 
званих у СРСР, а за кордоном здебільшого 
иених. 

сит — це особлива глина, що утворилася від 
ння гірської породи. Колір різноманітний, від 

білого до темночервоного. Червоне забарвлення 
яеться домішкою заліз'і-оксиду. Уживають боксит}-
виробництва металевого алюмінію, для добування 
"" '/алюмінійних солей. 
'чішй склад А120з,2 НгО з присутністю крем'янки 
•̂та залізі-оксиду (Ре 0 8 ) . Уміст А 1 2 0 3 алюміній-

оксиду коливається від 40% до 76%. Питома вага-т-
від ІУг до 2. 

Найголовніші родовища світових запасів бокситу 
містяться на півдні Франції та в Північній Америці. Хе-

ш 
• ч 

Пні 

Перші камені в будівлі закладеного на Дніпрокомбінаті 
Алюмінійного заводу. 

• / 

мічний склад закордонних і наших бокситів бачимо 
з оцієї таблиці. 

Назва А12 0 3 Ге203 Зі 0 3 Ті О, 

Південна, Франція 
76,90 0,10 2,20 4,00 

Південна Франція 
69,30 22,90 0,30 3,40 

Північна Америка. . . 62,46 0,81 4,72 0,23 
50,61 26,89 10,29 -

Тіхвінські боксити 
Кращий сорт . . . . . . . 54,4 ' — 6,84 — 
Перший „ . . . . . . . 59,95 - — 11.15 . т-

44,80 — 1*,04 — 

Як бачимо з таблиці, тіхвінські боксити своїм скла
дом дуже різноманітні. 

Боксит вважають за придатну алюмінійну руду, якщо 
він містить не більше від 5—7 % крем янки. Уміст 
крем'янки (особлива відміна піску) понад 10—12% ро
бить нерентабельним виробництво алюмінію відкритими 
й відомими методами.'." 

Наші боксити з тіхвіяських зложищ містять крем'янки 
близько 10 — 15%. Це спонукало науково-.технічну 



і.і. 

д | ^ у Союзу РСР шукати.'р^й'о^ШжгаГбоксЩ 
і д а н т х від ухшваішх"**і кордоном способів Байвра. ІМЬ*«ит^ М Т ^ і 0 л % ^ т і 0 ^ Ш ^ » Ш > А у дорів-
та Дівель-Пещіне. їхній спосіб допускав обробляти нговатиме, отже» 32.240 тонн алюмівіїа-оксяду (глинки), 
боксити аі вмістом крем'янкИ максимум 796, а їхні Схема вирсгбяицтва головними ^ 
стандартні сорти мають 4—5*$. Інститут кольорової разом, із барій-сульфатозгїа барій-карбрия* 
металюрґії ̂  зупинився; на способі Кувнецова-Жуков- хемічний елемент4, сполучений із сірчаною 
ського ; його й покладено в о с н о в у при опрацюванні вуглекислотою він мав ^Г^сталічгаи^:^^^; 
проекту Дніпрянсь/сого алюмінійного комбінату. За- с т р у ж к о ю і. певною кількістю антрациту' 
слуговуе на увагу і спосіб Фокеля-Росселя. Обидва 
ці способи пристосовані до наших низькопробних 
бокситів. . ''..-/ уг-. . ^ 

Щоб одержати алюміній 8 бокситів, роблять дві 
основні, не зв'язані Одна з о д н о ю , операції: а) о д е р -

і аґльомерують (аґльомерування-—грудку 
жання а дрібних пісчистих руд грудкового 
через прожарювання) в спікальнйх машинах. О, 

'продукт (синтер) раарм з антрацитом підді 
- новну топленню в електропечах трифазового 

жують чисту глинку (алюміній-оксид), і б) відновлюють струму. Наслідком процесу одержують . д в а 
(звільняють' від кисню) за допомогою електролізй 
глинку (АІ2 0 3 ) до металевого алюмінію. Допоміжні 
до цих в такі операції: а) виготовляють вугільні елек
троди для електролізй, б) переробляють флюориДи 
(кріоліт—дрібний кристалічний мінерал, сніжнобілийна 
колір, штучно одержуваний). 

Щоб здійснювати цілий виробничий цикл. Дніпрян
ський: алюмінійний комбінат матиме в ' своїм - складі 
такі заводи: глинковий —* одержувати алюміній-оксид,-
електролітний завод*—одержувати металевий алюміній; 
електродний завод—виробляти вугільні електроди; за
вод п е р е т о п л ю в а т и кріоліт, що йде в Уралу. Крім 
цього. Для потреб Дніпрянського алюмінійного комбі
нату та проектованого Ленінградського на Уралі бу
дують завод ф л ю о р и д і в (кріоліту). Усі ці заводи пра
цюють ва цілком різній сировині, а продукція трьох 
допоміжних заводів є сировина для витопного електро- натрій -барій - алюмінату і нерозчинна остача, 
літного заводу, що дає чистий металевий алюміній. 

За основні матеріяли для заводів Правлять: боксити, 
антрацит, сірчана кислота, вугіль, електроди, кріоліт, 
кальцинована сода, залізні стружки. Скільки треба 
цих матеріялів на 1 тонну чистого алюмінію, бачимо 

основний — жужель барій-алюмінат і феросиліцій (ме
таль). Печі працюють, застосовуючи безперервні еле
ктроди. Одержаний стоп, витікав Зі печі чірв^щ 
турі-т-1800°. Тим що питома вага жужелі і ф£|' : ' 
неоднакова, останній, як важчий,-."витікав 
жужелі. По охолодженні одержані продукти Іі 
дробильного відділу. Тут матеріал спртую1^| 
рають з нього зливки феросиліцію, а Ж) 
у відділ млива, де її дроблять на грудки їб^З 
далі Жужель надходить на млин, де. її меліс^Д 
пускають через сито. Роздрібдений матеріал і 
магнетний сепаратор, що" вловлює, не вибрав 
феросиліцій. Коли жужель барій-алюмінат вийде »ї 
ного відділу, її багатократ" виполіскують обе|Г 
розчинами натрій-алюмінату (особлива відміна і 
алюмінію а натрієм), при чім утворюється ' і 

ї таблиці: 
Н а » * • 

Вага на 1 тонну 
Н а » * • металевого алю

мінію (тонн) 
Боксит . . . ч . . . -. . , 2,92 / 
Залізні стружки . . . . о д » 
Антрацит . . . . . ч".;і . 1,303 

0,028 
Вапно . 0І104 

0.170 
Барит . -і . . . . . . . . . ' . 0355 
Електроди . . . . "V . . . 1,200 

Крім того на одну тонну/ чистого алюмінію треба 
за даними Діпрокольормету електроенергії: для глин-
кового заводу—15,500 квт., для електролітного 

після фільтрування спроваджують на покид 
цінність її, невелика. Розчин-барій-алюмінату 
люють далі розчином соди. . : ^ 

З продуктів, що, утворюються при цім обро*ІЗ 
один -—"барій • карбонат (мінерал кристалічні 
вигляд Дрібнісінького осаду), профільтрований 
шений, повертається на виробництво в цех свШ^Н 
а другий —розчин натрій- алюмінату здебільшого йде 
на виполіскуваних жужелі і 25% його надходав^Н 
оброблення вапном для знекремнЮвання. Це оброб
лення 'передбачене, головно, на випадок недоладностей 
відновного процесу в електропечі або підвищеного 
вмісту крем'янки в бокситі. _ -ЩШ 

Розчин натрій-алюмінату після знекремнювання роз
кладають вуглекислотою димових та^ відхідних м Н 

г в казановні. Одержаний після цього оброблення-Ї^И 
міній-гідрокису прожарюють (в обертовій печі) при 
температурі і ? 1100°, щоб звільнити від води, І ^яН 
жують готовий напівпродукт—глинку; вона йде * я И 
тролізу на металь. 

Отже, у виробництво надходять сирові матеріяли: 
боксит, барит, залізна стружка, антрацит, сода та 

20,500 квт., на інші потреби 3,000 квт., разом-— їдке вапно, а лісля виробництва одержують: чисту 
38,500 квт. Величезна потреба на електроенергію прожарену глинку (алюміній-оксид) та 2090 фероси-
диктувала розташувати комбінат поблизу Дніпрянської ліцію, 
гідроелектровні з її дешевою енергією-. 

Економічні підрахунки довели, що, не вважаючи на 
далеке транспортування бокситів, власний алюміній 
заощадить валюту і буде економічно вигідний. 

Обґрунтувавши економічну доцільність комбінату, 

• [Виробничий процес електролітного заводу основними 
рисами такий. Складові частини електролізй (глинка 
та кріоліт) надходять зі складських бункерів відповід
них заводів на електролітний певними порціями в 
скриньках, уставлених у подовжніх, проходах між ван-

проектна організація, користуючись із консультації нами, де провадять електролізй. В міру потребНяИ 
закордонних спеціялістів, опрацювала проект алюмій 
ного комбінату спершу на видатність М е т а л е в о г о алю
мінію 10 тис. тонн. Пізніше, в зв'язку 8 постановою 
союзного уряду, видатність підвищено ДО 15/тис. тони 
у перші роки і до 19.500 тонн дальших років, коли 
подолані будуть перешкоди—„дитячі х о р р б и " та недо
свідченість обслуговного .персоналу. При Цім річне 
споживання енерґії в алюмівіЙнім комбінаті доведено 
буде до 800 млн. квт.-год. ; ^ ;• 

Вище вже» згадувано, що виробництво чистого алю
мінію розпадається на два основні цикли: одержання 
алюміній-оксиду та одержання металевого алюмінію 
через звільнення оксиду від кисню. Відповідно до 
цього Дніпрянський алюмійний комбінат мав два ос
новні заводи: глинковий та електролітний. 

Глинковий завод (алюміній-оксиду) постачав свою 
продукцію електролітному заводові й кріолітному за
водові на Уралі. Потреба на алюміній-оксид для елек
тролітного заводу становить 30.600 тонн за рік* щоб 
одержувати 15 тис. тонн алюмінію. Потреба на алюміній-

8* 

ріял підносять до ванн руками, а Скриньки періодично 
поповнюють. : ' 

В основу опрацювання проекту покладено фйН 
цузький метод одержувати алюміній. За розчинник 
глинки тут уживають чистого кріоліту; кріоліт сиплять 
у ,ванну порошком (роздрібненим- до 0,4 мм вдЦшстрі 
зерна), Далі засипають певними порціями глинку, що 
розтоплюється в кріоліті, вмикають електричний 
струмі на катодах (від'ємний полюс електричного 
струму) одержують металевий алюміній розтоптаною 
масою, що назбіруеться на дні ванни. Кисень л̂ин
ки (АІзОз) сполучається з вуголем анодів, кількістю 
14 на ванну і дав вуглець-оксид, що згорав, далі 
коштом Повітряного кисню в вуглекислоту. ..Хемічний 
процес позначаємо формулою такого вигляду;'" 'Ж|Я 
•г АІО,4-ЗС = 2АІЗСО ^ ' - . ' Й Щ 

У міру нагромадження алюмінію вменшувть^ЩН 
кість алюміній-оксиду (глинки), І доводиться поодвню-
вати її, щоб підтримати належну. концентрацію^ Що 

1 



ванни зГлдніли иа гл|ія^^ 
яку визначають ЗО вольтметром або за контрольною 
лямпою&ІІАе:ваоруга може підвитввтися і від забруд
нення йргактів; за цим треба наглядати дуже ііильво. 
Під чає вррцесу електричний струм підтримує темпе* 
ратуру в ваннах близько 8СЮ—9уО°С. Коди, процес 
набере сталоети, треба тільки періодично додавати 
глинку, регулювати й змінювати аноди, та випус
кати металевий алюміній, що нагромаджується на 
дні ванни,,; .» 

Останні операцію на електролітнім"заво^ Д н і п р і 
ського алюмінійного ;Комбінат^^Облять^ вичерпуючи 
алюміній почепленою ложкою та допоміжним ковшем 
з отворіси̂ у. дні.. Цей тип ванн запозичено з кращих 
францу̂ кцйс алюмінійних заводів; він добрий Іншими 

Добову видатність електролізи визначено з - рої-
рахунку: 

20.000 
Ч ^ ~365- = 4 5 Т О , и і 

Добову^продукг^к? заводу—45 алюмінію-
електрокари (вСо&лнвї візки) веізгїь: у ковшах місткістю 
650 ш до ливарного,- цеху, де алюміній розливають 
виливанцями по 15 кг вагою кожний. За добу розра-. 
ховано вилити: ; • ' .~_.сЦ Ч:'•••• 
. . \ 3.0ІДУ виливанців. 

По охолодженні виливанці маркують,, зазначаючи 
ванну, бо кожна ванва може дати неоднаковий чисто
тою металь. 

рив,- що надолужують незручність брати а л ю 
міній із вави, а. саме: догідне обслуговування, трив
кість, с̂ вадна витрата електроенергії. , 

На фектролітвім заводі Дніпрянського алюмінійного 
комбінаду передбачено уставити б серій Ванн, по 80 
у кожнІЙ л̂о̂ н вони добре працюватимуть, то зможуть 
дати «Шиї. тонн алюмінію за рік, замість запроекто
ваних 19 тій;, тонн. З усіх уставлених ванн передба
чено 4 ванни в серії лишати в'резерві, а 4 вавни 
в серії|й|«нтя на /ремонт.. Тож чинних вави 

. 480—ч48 == 432 штуки : " ' - • ; / Ь:\ ; ^ 
Видатність: .ванн для, другого періоду роботи (тобто 

по нагаврцджеині досвіду] визначено в 5,4 кг за го
дину. При нормальній роботі металь мають випускати 
один раз за :4і доби, г ^ т о ' щ : 9 ^ ' ^ щ ш . У Кожній 
ванні можв'уиі •-рв]І;;і.ч«с< Назбиратися алюмівцо. • ~ 

, 9 6 X 5 , 4 - 5 2 0 кі 

Комбінуючи зливки різної якосте і перетоплюючи 
потім в електропечах, одержують готовий чистий ме
таль потрібної якостиЛ 

Електродний'завод Дніпрянського алюмінійного ком
бінату обслуговує електродами всі заводи Дніпро" 
кобінату. Розташований вів поблизу електролітного 
заводу — головного споживача електродів. ' 

Найпридатніший матерїял для електродів—нафтовий 
кокс; другий компонент —антрацит. ' 

Склад аноду для електролізи алюмінію взято такий: 
нафтового/ и о Й ^ г % + . пррп&рйкШ^ 16%, 
кам'явовуглявоГо пеку—4ІЙ: 

Намічена ось яка послідовність;^роботи електроліт
ного заводу: а) попереднє відсівання дріб'язку, щоб, 
відокремити пил ви^нафтовбгО коксу; попереднє дро
біння, щоб матеріял' б0йк6дия тифу•'> прожарних пе-
Ші в> н^омі{и^|а^^ 
даліяооод її підвищується справжня 



Генеральний плян, Дніпрянського алюмінійного комбінату 

питома вага матеріяАу, 
щуеться електропра з і дність 
знижується, відсоток 
було задовільно зміни 
жати найтривкіший 
нах та плоских 
щоб Очистити 
шування з чіпною 
гових відношеннях 
мування електродів 
двох діб;ж) випал; 
вина; процес 
закінчується при 

ситах: 
вугільний 

ІПІД 
починається 

а в кінцевих продуктах підви-
і, зменшується пористість, 

браку; г) дрібне мливо, щоб можна 
з чіпною речовиною ї одер-

іродукт; Г) розсівання на бараба-
д) магнетна сепарація для того, 

матеріал від заліза; е) зМі-
речовиною в точно визначених ва-
при температурі 90° С; є) витри-

до повного ствердження близько 
час Його коксується чіпка речо-

при температурі близько 300°, 
температурі 800° С; з) очищення 

ллюм/н/й-оттд* спосовоц' 

є&спт Вяаит 
4а 

Е/7СЯТІ°ОГОП/ТЄННР |ііМ»Я»ЦВ№у| 

Жш геяьоянпялиїм 
СС -тчяанн? та Д^дЛОІЮГв 

І6***л • аа ф*н*лгу) 
8» каїстамнр звдае жгжап 

ОС аяьнр счліеіиклотгт лссш), 

Сі шінир осадів , 

Ля тмумятИй-гівтчяОіліЛа^ 

9 ишганадтфбіяДаСОз 
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електродів від антрацитового підсипання з одночаЯ 
бракуванням; нарешті, остання операція и) мехази 
оброблення електродів потрібних для електролізйяИ 
мірів. Загальна продукція заводів для електролітЯ 
заводу 16.750 тонн. > 
. Про кріолітний завод, хоч він і належить до^^И 
прянського алюмінійного комбінату, ми тут не ГОВОРИ 
бо він розташований на Уралі. 

Подамо ще кількість-товарової продукції, що « Я 
випускати.Дніпрянський алюмінійний комбінат, а | Я 
вартість цієї продукції на видавні ' ціни , за, 
Діпрокольормету 

Назва продукції 
Кількість 

(тони) 
Вартість 

продукція и*Л 
видавніц1вж"Д 

19300 25.432382 М 
Феросиліцій . 25300 2.1935О0О'Щ 
Кріоліт перетоплений . . • 900 
Вугляна "маса (електроди) . 3212 285.868 Я 

Разом. . — 

Будувати алюмінійний комбінат почали восени а 
року на лівім березі Дніпра на віддалі 3 лглівідгЦ 
електронні. 

Майданчик комбінату завширшки 680л< і завдай 
1.300 м. Тим що спад місцевости незначний, | 
плянувальних робіт невелика, близько 250 тис 
Отже, більшість будівель можна починати після 
ликих земляних зрізань. 

Як видно з доданого рисунку, на майданчику М| 
розміститися, відповідно до виробничих пре 
32 різні будівлі. їх можна розбити на такі г 
1) глинковий завод —10 цехів загальною кубаї 
будівель понад 370'тис. м3; 2) електролітний'зав 
2 будівлі загальною"кубатурою 502 тис. м3, з на 
підсобні майстерні 8 тис, а решта на будівлю елея 
літного заводу; 3) допоміжний завод —*• електрод 
кубатура в основнім корпусі близько 200 тис. мЩ 
того, невелика будівля — склад пеку і допоміжна* 
вод — цех кріоліту — невелика будівля близько 12|| 
4) енергетичні будівлі —г 5 будівель, не лічивши 
критої піделектровні, загальною кубатурою 65 тин 
нарешті, 5) загальнокомбінатські будівлі 11 штун 
гальною кубатурою близько 100 тис. м3. Будівінд 
батура всього заводу становить 1.250 тис м . 
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попередніми кошторисними обчисленнями, на під-
; ескізних проектів Лодіпрокольормету, загальна 

Н І вкладень має становити приблизно 70 млн. крб.; 
Н ш 17 млн. крб. припадають на будівлі та споруди, 
Н » млн. крб. на устатковання, 7.5 млн. крб. на знижну 
^ряектровню, 3,6 млн. крб. на бокситові копальні та 

мли. крб. на проектування, консультацію, досліди, 
ви і на інші попередні витрати. Роками намічають 
чати кошти так: 1929-30 р.—2 м. крб., 1930-31 р.— 

*лв. крб., 1931-32 р.—26 млн. крб. 
лян будували так, щоб завод пустити одночасно 
ском перших турбін гідроелектровні, тобто на 
звня 1932 року. 

обота для виконання пляну складається в таких 
в: 1) опрацювання ескізного проекту —- виконує 

промкольормет; 2) опрацювання за екскізним про-
м робочих рисунків — цю роботу взяв на себе 
рельстан і провадять її в Ленінградськім та Кіч-
*м бюрах; 3) виконання будівних робіт: спору-

~яя будівель, фундаментів, водопроводів, каналіза-
' брукування та інш. будівні роботи —усе це виконує 
'прельстан; 4) монтажні ^роботи та пуск заводу по-
•ено на Алюмінбуд. 
працювання ескізного проекту упирається в техно-
чний бік процесу та Габарити устатковання. Обидва 
питання дуже складні і зовсім нові, бо багатьох 

есів досі не здійснено навіть у напівфабричнім 
"абі. 
ому терміни виготування ескізних проектів раз-у-раз 
уваються порівняно з первісним графіком. А це 
римає видачу на виробництво робочих рисунків, 

б навіть і інтенсивно їх готувати, що згустить 
часу будівне обтяження. Надзвичайно прикрі 

'яці для закінчення всього заводу вимагають по
ти монтажні роботи ще до того, як закінчать будівні, 

сказати, що практика роботи иа Дніпрєльстані 

довела раціональність Провадити за високих темпів 
одночасно будівні й монтажі роботи. 

Стан з проектом дав змогу почати з осени 1930 р. 
будувати основний найбільший завод—електролітний 
(кубатура ~ 500 тис. м3) і, крім того, спорудити ряд 
допоміжних тимчасових споруд (залізничних колій, во
допровідної лінії, електричної мережі тощо). Почали 
будувати також головний магазин, заводоуправу та 
лябораторію. На Дніпрянськім алюмінійнім комбінаті 
працювало в грудні десь із 600 чол. З весни, разом 
із продовженням початих робіт, можна буде будувати 
ще 7—с» будівель. Для будівних робіт майбутнього року 
треба буде близько 3,5 тис. робітників пересічно на 
місяць. Цього року будівництво не було забезпечене 
матеріялами, зазнавало труднощів із робсилою, і це 
все стало за причину неповного виконання програми 
особливого кварталу. 

Переважна більшість будівель алюмінійного комбінату 
залізобетонні. Ряд цехів запроектовано, як складні 
конструкції. Наприклад, колони заввишки близько 12 м 
під зводові сокільні трями (завдовжки близько 11 м) 
електролітного корпусу готують частинами на землі. 
Далі цю конструкцію гадають скласти за допомогою 
паротягових 40-тонних зводів. При цім колони устав
ляють в спеціяльно запроектованих фундаментах, тра-
ми злучають із колонами, 11-метрові прогони пере
кривають склепінням Цайс-Давідоґ завгрубшки 6 см 
і завдовжки 32 м. Таку саму систему перекриття за
стосують і на електроднім заводі. 

Якщо будівництво буде забезпечене будівними ма
теріялами (головно, залізом) та робочими рисунками, то 
будівні роботи воно, безперечно, закінчить своєчасно. 

Далеко складніша справа з монтажними роботами, 
бо вони зв'язані з одержанням устатковання почасти 
8 закордону, а найбільше від наших надзвичайно пе
реобтяжених заводів. 



ЗАВОД ДНІПРГДСТОП ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛЯН 
1. 
2. 
3. 
4. 

Басейн оборотної води 
Смоковня (насосна станція) 
Пакувальна та склад феросиліцію (горішини рисунок) 
Пакувальня та склад фероманґану {нижній рисунок) 

- Терези (весьі) 
5. Склад ферохрому та феровольфраму 
6. Канар і 
7. Шатро № З 
8. Шатро № 2 
9. Шатро № 1 

10. Прохідна контора № 2 , 
11. Хромиста руда 

12. Кокс 
13. Вольфраміт 
14. Склад зал. зрізків 
15. Підгот ва шихтових матеріялів 
16. Піделектровня 
17. Пульт керування знижною піделектровяею 
18. Прохідна контора № 1 
19. Заводоуправа 
20. Гідроелектровня (ДГЕС)' 
21. Гол. -магазин 
22. Електродна майстерня 
23. Кокс 

24. Рем.-мех. майстерня 
25. Склад запасних частин 
26. Склад вогнетриви, матер. 
27. Маяґаноза руда 
2а. Зал. руда 
29. Кварц 
30. Кокс та вапно (известь) 
31. Місце лабораторії 
32. Господарське подвір'я (ховя&ственньїЯ двор) 
33. Пост 

Унизу від рисунка — територія ааводу Дніпросталь 



ісловий розвиток виробництва кальцій-карбіду 
втопів почався з початком нинішнього сторіччя. 

Зве виробництво зародилося, юдовно, у Франції 
на момент світової війни широко розвинулося 

ряді промислових країн, а особливо в країнах, 
Тва дешеву електричну енерґію, „біле вугілля",-.-

Йтції, Норвегії тощо. Тяжіння виробництв кальціЯ-
йдУ та 'феростопів до потужних енерґетичних 

із розмірно дешевим тарифом на електроенер-
роясЯветься тим, що ці виробництва надзвичайно 

вині: пересічно вони споживають від 3.500 квт.-
0 12.500 квт. год. на тонну готового продукту, 

і війна сильно рушила вперед розвиток вироб-
кальцій карбіду та феростопів. І вже нині ця 

промисловосте .дійшла величезних успіхів, 
зказник розвитку названих виробництв \ожуть 

ги такі дані. Перших років поточного сторіччя 
і продукція карбідових заводів цілого світу ста-
іа тисячі тонн. Тепер світова продукція карбід о-
заводів доходить 2,5 млн. т о н н з них 1 млн. 
виробляють заводи Німеччини. У цілім ряді країн 

оть нові потужні устави, при чім тенденція 
юзвитку щодо джерел електроенергії лишається 
іМа, що й перед війною. Ці нові: заведи розташо-

" поблизу великих енерґетичних центрів із деше-
електричною енергією. Коли потужні енергетичні 

не можуть взагалі видавати своєї енерґії за 
|вм тарифом порядку 0,6—1 коп. за квт. год, то 

одів, що витоплюють кальцій-карбід та феро
їн вони запроваджують спеціяльні тарифи. Нижче, 

видавні ціни на електроенергію для відповідних 
чцтв, що працюють 8 тис. годин впродовж року 

Наава країв 

Норвегія 
..Швеція 

§Ц. Швейцарія . . . . . . . 
Франція 
Англія. . 
Америка (ПАСШ) . . . 

'• Канада 
Німеччина 

вугільні електровні 
гідроелектровні, збудо-
вині перед війною . . 

І'*, Ьовоабудоваяі гідро
електровні 

Ціна за 
квт.-год. 
Сріепіп̂ ) 

Ціна аа 
квт.-год. 
(коп.) 

0,42-0,64 0,21-0,32 
0,42—0,64 0,21-0,32 
1.1-1,6 0,55—0,8 
0,7 035 
1.6-2,0 0.8-1,0 
1,3-2,9 0.61-1,45 
0.4-0,85 0,2-0,425 

1.0-1,6 0.5-13 

0,7-1,8 035-0,9 

1,5-2,0 0,75-1,0 

таблиці бачимо, що по всіх країнах заведено 
надзвичайно вигідні тарифи на електроенергію для 
заводів, що працюють 8 тис. годин впродовж року — 
а такі виробництва, це: алюміній, кальцій-карбід, феро-
стопи тощо. Ці тарифи вигідні не тільки для спожи
вачів електроенергії, а й для електроцентралей, бо 
електроцентралі працюють на мережу даних заводів 
із графіком обсягу, що практично наближається до 
простої впродовж цілого року. А ще важливішу пере* 

^»Дістають електроцентралі, коли до їхньої морежі 
прилучаються заводи, що витоплюють кальцій-карбід та 
феростопи: вони можуть тоді регулювати графік обтягу 
цілої .електровні. 

Річ у тім, що великі печі для кальцій карбіду та 
феростопів є акумулятори величезної кількости тепла, 
і перерва ~в подаванні, струму мало позначається на 
тепловім режимі печі, при чім великі печі легко пере
носять перерви в подаванні струму по 12 годин і більше. 

Це так важить для електроцентралей, що вони вида
ють електричну енерґію за далеко нижчим тарифом 
(Франція, Німеччина) тим електрометгСлюрґійним за
водам, які працюють тільки 12 годин на добу, тобто 
тоді, Коли централя сповна не обтяжена. 

Натурально, що утворення такої потужної енерге
тичної бази, як Дніпрянська гідроелектровня, порОдило 
конечну потребу збудувати на електроенергії цієї цен
тралі заводи, що можуть своє виробництво базувати 
лише на дешевій електроенергії. Такі виробництва 
в умовах Дніпрокомбіиату є: алюміній, феростопи та 
кальцій-карбід. 

Для Дніпрянської гідроелектровні, як і всякоїіншої 
потужної електроцентралі, потрібні не тільки енерго
ємні споживачі, а й споживачі, що давали б змогу регу
лювати графік обтягу електровні. Для Дніпрянської 
гідроелектровні цей момент надзвичайно важливий, 
бо режим ріки Дніпра різний в окремі періоди року. 
Коливання потужносте електровні залежно від режиму 
доходять чималої величини: в окремі проміжки року 
потужність електровні кілька разів перевищує середню 
річну потужність, при чім кількість квт.-год., що їх 
електровня може видавати Сезонно , становить с о т н і 
м і л ь й он і в. к в т. - г о д . А як узяти до уваги вели
чезну силу енерґії, яку електровня зможе давати 
впродовж доби („переривчаста енергія") для регулю
вання графіку обтягу, то в и й д е в е л и к а к і л ь 
к і с т ь е н е р г і ї , що ї ї е л е к т р о в н я в и г і д н о 
в и д а в а т и м е за д а л е к о нижчим т а р и ф о м . 
Як уже казано, Европа та Америка розв'язують про
блему кращого використання потужностей електровень, 
а особливо гідроелектровень тим, заводять дешевші 
тарифи для споживачів, що можуть виконувати функцію 
регулювання графіку обтягу. Звичайно такі споживачі, 
це — кальцій-карбід та феростопи. В умовах Дніпрян
ської гідроелектровні за цей реґулятор обтягу елек
тровні має бути завод Дніпростоп. На заводі намічено 
витоплювати основний продукт фероманґан у великих 
електричних печах, що працюватимуть в и к л ю ч н о 
на сезонній і переривчастій енерґії; інші феростопи 
"витоплюватимуть на постійній енерґії. .. 

Крім наведених міркувань, спорудження заводу 
Дніпростоп на енерґії Дніпрянської гідроелектровні та 
заведення цього заводу» до складу Дніпрокомбіиату 
дає ще такі переваги. 

1. Завод міститиметься поблизу основної сировинної 
бази Никопільського манґанового району і родовищ 
кварцу; це дасть низьку вартість транспорту основної 
сировини. 

2. Залучення заводу Дніпростоп до складу Дніпро
комбіиату утворює сприятливі умови для збуту про
дукції на внутрішнім і на зовнішнім ринку, бо завод 
близько буде розташований до найбільших центрів 
південної металюрґії •—основних споживачів продукції 
заводу Дніпростоп, а утворення суцільного водного 
шляху створить сприятливі умови для вивозу продукції 
заводу га кордон. 

3. Завод Дніпростоп, використовуючи сезонну й 
переривчасту енерґію на витоп фероманґану з ннко-
пільських манґанових руд, $е тільки поліпшить вико
ристання потужносте Дніпрянської гідроелектровні, 
а й дасть змогу одержати продукт вищої якости щодо 
вмісту фосфору," ніж продукт, одержуваний з никопіль-
ської руди в доменних печах. 
- 4. Завод діставатиме горішковий кокс та кокс із 

коксового цеху комбінату Дніпросталі, чим дуже полег-
ч шить стан цього промкомбінату, поліпшивши тепловий 

його баланс. - ' 
5. Завод зможе подавати доменному цехові: а) домен

ний порох, вловлюваний із газів, що відходять від 
електропечей, б) манґановий дріб'язок, одержуваний 

91 







«а заводі Дніпростоп після дармоювання мШшпіжйУітАить &о того, що при незначних перервах 
руди, і, нарешті, в) жужель фероманганових печей. 

• б. Частину продукції заводу Дніпростоп використо
вуватиме комбінат Дніпросталі. 

7. Досягнуте буде чимале заощадження капітальних 
витрат» бо спільні будуть: а) транспортові злагоди, 
б) знижні піделектровні, в) постачання електродів заво
дові Дніпростоп з електродного заводу алюмінійного 
комбінату, г) устатковання цеху барій-алюмінату та 
шатрів, що витоплюватимуть фероманґан і феросиліцій. 

8. Об'єднаний буде випал вапна на заводі Дніпро
стоп для всього Дніпрокомбінату, і вуглекислий газ, 
що відходить від вапнярок, одержуватиме алюмінійний 
комбінат, а це зменшить капітальні витрати алюміній
ного комбінату. 

9. При єдиній управі менші будуть адміністративні 
витрати. 

Враховуючи потреби СРСР на витрати Дніпростопу, 
«Сталь" ухвалила програму виробництва заводу, що 
даючи 80 тис. тонн феро-манґану на рік. 4 тис. тонн 
феро-хрому, 1350 тонн феровольфраму, а також забез
печуючи виробництво феросиліцію, в значній мірі має 
задоволити попит Та все ж на певні види продукції 
(фероманґан та феросиліцій) відчуватиметься певний 
дефіцит. 

Покрити його можна буде: 
1. Збільшивши виробництво феро-манґану на заводі 

Дніпростоп коштом використання переривчастої енерґії, 
що дасть змогу краще використати завод Дніпростоп 
і рівномірніше обтяжити Дніпрогідроел' ктровню. та 

2. Збільшивши виробництво фероманґану в домен
них печах. 

Щодо покриття дефіциту феросиліцію, то тут насам
перед треба остаточно: 

1 Виявити співвідношення між 75% і 50% фероси
ліцієм і 

2. Перевірити питомі витрати, попереду точніше 
визначивши кількість .„міцної" сталі, яку мають випу 
стити 1932-33 року, а тоді вже розв'язувати питання 
про те, як покрити дефіцит. Відповідну роботу поста
новою НТС „Сталі" з 26 листопада цього року дору
чено ПЕУ „Сталі". Заздалегідь можна назвати два 
можливі способи покрити дефіцит, а саме:, частину 
невистачної продукції покривають збільшуючи пром-
завдання з феросиліцію для заводу Дніпростоп, при 
чім довелося б тільки збільшити число печей у шатрі 
№ 2 (докладніше про це далі), а другу частину можна 
було б доручити іншим заводам СРСР. 

Вибір типу І потужности печей дчя витопу феро
манґану, феросиліцію, ферохрому та феровольфраму. 

Перше, ніж говорити про вибір електричної печі, треба 
нагадати загальновідомі технічні особливості елек
тричних печей, що витоплюють фероманґан і інші феро-
стопи. Дістаючи енергію у вигляді трифазового змін
ного струму, пічна устава заводу може використовувати 
цю енерґію для витопу металю в печах трифазових 
чи однофазових, увімкнутих між фазами трифазової 
мережі або в вигляді схеми Скотта Ряд практичних 
міркувань виявляв переваги потужних печей. Подамо 
найголовніші з них. 

1. Великі потужності дають зменшене число пічних 
агрегатів та абсолютне зменшення робітників на заводі, 
що велико важить економічно, бо печі для фероман
ґану працюють переважно на сезонній енерґії. 

2. Потужніші печі з більшою тепловою ємністю 
дають змогу впевненіше вести процес, крім того, 
перерви по кілька годин у подаванні енерґії не охо
лоджують печі так, щоб вона виходила з. роботи і ста
вала на ремонт. Ця властивість великих електричних 
печей надзвичайно, важлива в умовах заводу Дніпро
стоп, бо дає змогу використати, так звану, „перерив
часту енерґію" Дніпром'дроелектровні і тим регулю
вати графік обтягу електровні. 

Треба сказати, що в літературі про завод феросто
пів на Дніпрі є такі твердження: 

. . . „Печі меншого тоннажу (1.500—2.000 квт.). зруч
ніше й легше пристосувати до хиткого графіка віль
но! потужности Дніпрянської електровні". Це не 
зовсім відповідав дійсності, бо печі такої потужности 
не мають досить сталого теплового режиму, що при

ли

ванні струму печі легко вичахають, чим пор 
нормальний режим роботи печі. 

Так само не відповідав дійсності друге тверд 
. . . .пристосувати печі такої великої потужн 
порядку 10 тис. 12 тис. квт.— до коливань ґ 
сезонної енерґії важче". Навпаки, великі печі а 
кою теплоємністю допускають перерви в подаНН 
енерґії. як свідчить європейська практика, до ЩН 
дин і більше, при чім ці перерви не охолоДящИ 
печі так, Щоб не можна було її пустити після пвроН 
Таку властивість великих електричних печей шашН 
використовують за кордоном, і в умовах ДніпрРСдИ 
вона теж має надзвичайну вагу, бо дає змогу айИ 
пристосовуватися до графіку видачі енерґії 
ської гідроелектровні 

3. Потужні печі забезпечують однорідніший"' 
таль 

Вибираючи потужність печі для витопу фером 
доводиться зважати на такі моменти: 

1. Напруга та густина струму, на електроді. На 
ставі даних з практики чинних заводів (завод у Брі 
Італія), а так само й літературних даних, напру 
електроді повинна бути в межах 35 45 вольтів 
слідки спроб-шх топлень фероманґану з никопіль 
манґатових руд на заводі «Красний Автоген" теж; 
твердили ці дані. За тими таки даними підви 
напруги несприятливо відбивається на роботі 
піч працює надзвичайно неспокійно; увесь час г 
вольтова дуга і гасити її дуже важко, а це спри 
втрату манґану. У проекті Чиятурського фероманґ 
вого заводу, що. його опрацював Сіменс, напругу'; 
електроді взято в 40 вольтів, 

За цими ж даними найкращі наслідки бува 
коли піч працює з густиною струму на електроді 
рядку: 

3 - 3 5 ^ 

2. Коли збільшуються розм'ри електричних П" 
збільшується трудність підводити струм од тран; 
матора до печі. При низькій розмірно напрузі, потій 
для витопу фероманґану (35—45 вольтів на електр 
у великих електричних печах доводиться мати д' 
величезними силами струмів. При підведенні ст 
трапляються дві труднощі: 

а) Явище „скінефекту" або тенденція змінного Є 
му концентруватися в частинах провідника, бдйз" 
до поверхні, наслідком чого втрачається більше, 
ґії ніж виявляє звичайний підрахунок у міді.абр-
водиться збільшувати вагу міді, щоб вона відпов*1 

певним утратам. 
б) Друга трудність — самоіндукція провідників* 

провадять струм од трансфовматора до печі..На 
ком самоіндукції маємо низький соз ч> У Цих провідн 
отже, й цілої пічної устави. Як гостро зміни 
індуктивний спад напруги для рівних сил ст 
бачимо з оцієї таблиці: 

Діяметр 
електрода 

(мм) 
500 

1.000 
500 

1.000 

Густина 
струму см-

3 
З 
5 
5 

Спад напруг, 
(.вольтів) 

1,23 
4,2 
2,05 
7,00 

Тепер є добре опрацьовані конструкції пічних1 

форматорів та струмопідвідних злагод од трансф 
матора та трифазової печі на силу струму пора* 
45—60 тис. амперів. 

3. Тип електрода. Для рудних-електротерміч 
процесів уживають таких типі» електродів: 

1) пакет із вугляних електродів, 
2) вугляні безперервні електроди (типу Плянія 

Верке), 
3) мішаний тип електрода (вугляний стрижень.!;*, 

бійка з електродної маси), 
4) самоспікливі електроди типу Зодерберґа. 
Розгляньмо всі типи електродів. 
1. П а к е т і з в у г л я н и х е л е к т р о д і в . 

цього типу електродів та, що витрата їх на 



ва 20 —• 25% більша проти звичайних вугляних 
і зміна електродів зв'язана з зупинон печі, 

того, вживання цих електродів обмежує висоту 
печі. Тимчасом шахти електричних печей Для 
фероманґану роблять вищі, ніж. для інших фе-
та кальцій-карбіду. 

у г л я н і б е з п е р е р в н і , е л е к т р о д и (типу 
і і я - В е р к е). Останнім часом Сіменс почав ви

ти вугляні безперервні електроди більшого 
ра (700—1.000 ми). Перевага цих електродів та, 

дають змогу провадити безперервний процес 
ня, коли є в и с о к о к в а л і ф і к о в а н і ро

йки. ' • 
а) присутність ніпля — неґативна властивість 

рода, бо спричиняє, так зване, „пофарбований" 
в. Тільки великою уважністю * та Високим 

ям діла і застосуванням дорогої пасти можна 
тій кількість пилу, що потрапляє між ніплем і 

ичайно дуже важко, особливо, вживаючи доброї 
Н Ш , точно припасувати ніпель до нарізної частини 
електрода. Чдсто густо при згвинчуванні або після 
цього виникають порожні місця. Електричний опір у 

Нрнісцях збільшується, а через те утворюються 
Вдйдеі дуги та червоне розжарювання в Цих вай-
Нриодальніших частинах електродів. Електрод тут 
Н і ш обгоряв, поперечний перекрій зменшується і 
вґвивчеВа частина ламається' при першім механічнім 

НкВві, тобто в момент, коли електрод торкається до 
НкТИ. 
В р Роботу електродів великих діаметрів (1.000 мм) 
Нрсвть перевірено на практиці. 
НрЗастосування вугляних безперервних електродів 
Ия витопу фероманґану о б м е ж у є п о т у ж н і с т ь 
И ш до 4 750 ква. 
ДщЩішаний тип електроди" (з в у г л я н и м 
Крижнем і н а б і й к о ю з е л е к т р о д н о ї . - м а с и 
Ий^тип електрода покищо не вийшов зі стадії до-
Н | | і в електрометалюрґійній промисловості не 
Вічевий; посилання на досвід роботи з цим еле-
Нвдом на карбіднім заводі в Кнапзаці не потверди-
ш . -
В>- Самосп ікл 'ив і е л е к т р о д и типу 3 о д е р-
КйГд,і Роботу цих електродів добре перевірено на 
НЬгиці Тепер, ці електроди уставлені більше, ніж 
ИШХ} електрометалюрґійних заводах цілого світу. 
Вйоеті їх: 
К ) вони забезпечують безперервну роботу печі і 
•Йрлежність од постачальників електродів; 
• І , можна виготовляти електроди якого завгодно 
Кйкрою. Нині вже працюють електроди з діаметром 

випалювання електрода нічого не коштує, бо 
вається коштом тепла відхідних газів; 
цінова витрата електродів на тонну металю 

електроди забезпечують регулярний хід топлення, 
треба зупиняти печі на те, щоб перемінити 

роди. Технічно електроди Зодерберґа зручні тим, 
в міру загоряння вони безугавно нарощуються, і 

не доводиться зупиняти печі для зміни електродів, 
и механічно міцний зокільний залізний кожух, 

Вжтроди Зодерберґа не бояться вдарів при заси-
' шихти та перемішуванні її, і тому не ламаються, 

рі вартості забезпечили даному типові електро-
КІІпвсв широке розповсюдження, і нас примушують 
зупинитися на цих електродах. 
НрТ же о с н о в н і м о м е н т и , щ о х а р а к т е р и-
Кр.т ь. в и б і р т р и ф а з о в о ї е л е к т р и ч н о ї печі 

кої п о т у ж н о с т и для в и т о п у ф е р о м а н -
У» б у д у т ь такі : 
Напруга на електроді 35—45 вольтів. 
Густина струму, теоретична, на електроді ••— 

Ам 

^Максимальна сила струму у вториннім колі 60 тис. 
.ів. 

4. Самоспікливі електроди типу Зодерберґа. 
ручі ці основні моменти, визначім потужність 

її печі для витопу фероманґаму. 

Коли припустити, що напруга на електроді буде 
40 вольтів, а соз <р 0,8, фазова напруга становитиме: 

40 : 0 Д = 5 О вольтів. 

лінійна напруга! буде: 

50:1,73 ~ 90 вольтів. 

При силі струму у вториннім колі 60 тис. амперів, 
потужність печі буде: 

90 X 60.000X4.73 = 9.350 ква. 
Вважати, що соз у> пічної устави — 0,8, визначимо 

потужність печі: 
9.350 
0,8 = 7.500 квт. 

Резюмуючи сказане, требі зазначити, що єдину пе
решкоду до вибору великих трифазових електричних 
печей становить електротехнічний бік справи, тобто 
низький коефіцієнт видатносТи для вибраних' низьких 
напруг на електроді. Проф. К. П. Григорович намічає 
вихід із цього стану, пропонуючи підвищити напругу 
на електроді до 85 вольтів, і Вважає, що- втрати ман
гану від цього підвищення Напруги компенсувати
муться меншими питомими витратами енерґії на тонну 
продукції, завдяки більшій потужності печі. Є. й дру
гий спосіб розв'язати питання, а саме: Міґе дає 
систему речі однофазового струму, де особливим 
вмиканням трансформатора та розшаруваввям шихти 
на частини, що проводять і не проводять струм, 
можна одержати близько 15 тис. квт. в одній печі 
при низьких напругах і при дуже добрім коефіцієнті 
видатвости. 

Останнім часом печі системи Міґе широко розпо
всюдилися; за кілька останніх років за кордоном'уста
влено понад 20 печей цього типу загальною потужністю 
140 тис. квт. Переваги печей Міґе, що здобули цій 
системі таке широке розповсюдження, ось які: 

1. Присутність тільки одного електрода в печі (печі 
однофазові) "полегшує обслуговувати піч, робить кон
струкцію її надійнішою й витривалішою. 

2. Коефіцієнт потужности (сов о>) та коефіцієнт ви
датвости печей Міґе порівняно вищий, ніж печей інших 
систем при однаковій потужності. 

3. Печі Міґе дають найменшу витрату сировини й 
робсили на одиницю продукції. 

4. Вибір печі системи Міґе для витопу фероманґану 
уможливлює набагато збільшити потужність печі. 

5. Закритий тип печей Міґе дозволяє здійснити 
вловлювання газів та доменного пороху, що немо
жливо при печах трифазових. 

6. Тим що всі деталі печі і режим її, а також за
гальна конструкція ретельно продумані, робота печі 
проходить при холоднім засипнім отворі, що полег
шує працю робітників і підвищує продукційність її. 
Останнє має особливу вагу в роботі печей великої 
потужности, бо робота на трифазових печах через 
надзвичайно високу температуру дуже тяжка для об-
слуговного персоналу. 

7. Можна витоплювати в печах, призначених для 
фероманґану, не тільки кальцій-карбід, а й феросилі
цій. Оставве, тобто топлення феросиліцію, в умовах 
Дніпростопу — надзвичайно вигідний показник для 
печі системи Міґе. 

Усі ці міркування лягли в основу вибору напів
закритого типу печі системи Міґе.. Потужність печі 
для фероманґану взято в 10 тис. квт. Щодо елек
тродів для печей Міґе, які досягають далеко більших 
розмірів, ніж для трифазових печей відповідної потуж
ности, то в цих печах уживають електродів системи 
Міґе. 

У конструкції Міґе зокільне кільце перекрою 
електрода утворене з вугляних обпалених секторів, 
а середову частину електрода виготовляють і? сиро
вої маси за тим самим принципом, що й самоспікливі 
електроди Зодерберґа. Вартість .електродів Міґе та, 
що ножна готувати електроди великого перекрою, 
близько 4 м поперечником, при надійній роботі; це 
дає змогу доходити потужности однофазової печі 
в одній, одиниці близько 15 тис квг. Крім того, 
електроди Міґе чіпляють за допомогою риштунку, 
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закладеного в середині електрода, що полегшує кон
струкцію механізмів, які керують пересуванням еле
ктрода. Велика вада електрода Міґе — потреба маши* 
нового оброблення окремих вугляних секторів, що 
з них складений електрод цієї системи. Проте, кон
струкція Міґе дістала широке розповсюдження на 
практиці в однофазових печах. В остаточнім проекті 
заводу Дніпростоп електрод Міге ухвалено для роботи 
на перший час експлуатації заводу з тим, щоб пізніше 
перейти на електрод типу Міге-Зодерберґ. 

Робота печі для феросиліцію звичайно далеко га
рячіша, ніж робота печей такрї самої потужности для 
фероманґану та карбід-кальцію. Великі трифазові 
печі виділяють силенну-силу тепла і порати ці печі 
дуже тяжко* Европейські заводи, устатковані трифа
зовими печами, за краще вважають топити фероси
ліцій у печах середньої потужности 7 500 — 8.000 тис. 
квт. В остаточнім проекті заводу Дніпростоп ухва
лено напівзакриті однофазові печі потужністю 10 тис. 
квт., тобто такі самі, як і для фероманґану. 

Процес витопу вуглецевого ферохрому та процес 
рафінування його на вуглець можна провадити або 
в одній печі, або в різних печах. У проекті ухвалено 
перший метод. Суть процесу така. У печі назбірують 
вуглецевий ферохром, при чім, коли кількість жужелі 
велика, в процесі топлення випускають частину жу
желі і далі Провадять витоп вуглецевого металю. 
Після того, як у печі назбирається досить вуглеце
вого металю, жужель відновного періоду скочують 
і заводять закисну жужель (хромовий залізняк, вапно 
та плавень). 

Метод витоплювати й рафінувати металь в одній 
печі широко розповсюджений в Европі. Перевага Його 
та, що в разі потреби у цій же печі можна вито
плювати вуглецевий металь, випускаючи його без ра
фінування. Тим часом.метод витоплювання й рафіну
вання в різних печах не такий гнучкий. 

У проекті ухвалено трифазові печі з трансформа
торами потужністю 1.600 квт. Ця потужність широко 
розповсюджена на європейських заводах. 

Конструкція печі вадавичайво проста. Піч 
д же на на візку, і її можна пересувати. Злагод 
печі на візку дає змогу легко замівяти одну-: 
іншою. Крім того, кожна піч устатковава меха™' 
що Дає змогу нахиляти її. 

Одержувати феровольфрам намічено в двох пе 
Щоб виконати промзавдаиня з феровольфраму, 
заводі запроектовано одну трифазову піч з трансе] 
матором 1.600 ква і другу піч для рафінування, 
фазову, з трансформатором потужністю 800 ква. 

Печі запроектовано зі здійманими кожухами і 
годжені на візках. Крім того, кожна піч устатко 
механізмом, щоб нахиляти її. 

Визначення кількости печей. 

Як ми вже казали, фероманґан витоплюват 
виключно на сезонній енергії. За постановою бнМ 
для нагляду за будівництвом Дніпрокомбінату щН 
президії ВРНГ СРСР з 5 листопада 1930 року .дЯ 
для витопу фероманґану треба розрахувати на вИІ̂ Н 
80 тис. тонн при роботі пересічно 8 місяців за і Д 
На підставі цієї постанови Опрацьовано графік вя^Н 
сезонної енерґії. Цей графік видачі сезонної енмН 
узгоджено з Енерґоцентром та Дніпрельстаном ид|Н 
сіданні 8 листопада 1930 року при енергетичнім « Н 
торі Діпромезу. За цим заводові Двіпростоп видшН 
60 тис. квт. впрОдовж 6,5 міс. і 40 тис. квт. в | И 
довж 1,5 міс. При ухваленім графіку видачі сезоі|Н| 
енерґії, завод Дніпростоп одержить фероманґану: 

(6,5 X 30 X 24 X 60.000:3.600) — 77.000 
1 ^ 000 

(1,5 X Зб X 24 X 45.000:3.600) - ± ^ 

Припускаючи, що першого часу роботи буде бр 
5%, одержимо кількість годящої продукції: 

90.000 — 4.500 = 85.500 тонн. 
Щоб виконати цю програму, запроектовано б 

системи Міґе потужністю кожна 10.000 квт. 
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Беручої, витрату на тонну 7596 феросиліцію, 12.000 
квт.-год Т 80 тис. годии за рік, визначаємо річну ви
датність печі потужністю 10 тне. квт. 
ВІ 10.000 X 8.000 

12.000 
6.700 тонн. 

Річна видатність печі 20 тис. тонн. Щоб виконати 
промзавдання з феросиліцію, на заводі запроектовано 
З печі потужністю Ю тис. »квт. кожна. Крім того, 
передбачена можливість збільшити число печей до 6. 

Щоб виконати промзавдання з ферохрому, запро
ектовано уставити на заводі 3 трифазові печі з піч
ними Трансформаторами по 1.600 ква кожний. 

Щоб виконати промзавдання з феровольфраму, на
пінено уставити одну трифазову піч з пічним транс
форматором 1.600 ква та одну однофазову піч з піч
ним трансформатором потужністю 800 ква. 

Видача металю і жужелі 8 печей, що витоплюють 
фероманґан. 

^И§; практикою металюрґійних заводів Европи та 
Америки, спеціяльні чавуни звичайно виливають у пі
сок. Як свідчать звіти комісії Південсталі, що знайо-

в Америці з роботою доменних цехів, та 
і Левашковіча, що працював на заводі Іюлен-

хітте в Горішнім Шлезьку, фероманґан виливають 
у пісок навіть тоді, коли на заводах є розливні ма-

ірійррвкті фероманґанового заводу в Грузії, що 
^працював Сіменс, запропоновані розливні ма-

, і.щоб розливати фероманґан. Технічна рада 
БИ пристала на думку експертизи і відмовилася 

розливати фероманґан у розливні машини. Електро-
металюрґїйні заводи (Савда. Сабаре), що витоплюють 
фероманґан, випускають металь у хутровані виливниці, 
при чім завод Савда випускав Металь і жужель в одну 
виливницю. Металь од жужелі відокремлюють уже по 
тій, як металь і жужель досить вихолонуть. 

Завод у Сабаре — на цім заводі топлять фероман' 
ґан у печі Міґе потужністю б тис, квт. —металь і жу
жель випускав в одну виливницю, що обсягом моке 
вмістити самий тільки металь. В міру заповнення ви
ливниці металь витікав а. неї в жужелеві виливниці, 
що стоять поруч першої виливниці. .Тож, уже при 
випуску металь відокремлюється від жужелі, і це дуже 
спрощує прибирання жужелі та пришвидшує охоло
дження металю. У* проекті заводу Дніпростоп ухвалено 
метод розливання металю, вживаний на заводі Сабаре. 

Методи видавати металь та жужель інших феро
стопів надзвичайно прості, тому ми їх тут не описуємо. 

Газове господарство заводу Дніпростоп. 
Як уже сказано, на заводі мають уставити: 6 о д н о-

ф а з о в и х печей напівзакритого типу для фероман
ґану, 3 о д н о ф а з о в і печі напівзакритого типу для 
феросиліцію, 3 печі витоплювати ферохром та 2 Печі 
витоплювати феровольфрам. Ґави, відходячи від елек
тропечей, заносять із собою величезну кількість пилу.. 
Ця кількість така велика, що в умовах Дніпрокомбі
нату викидати на двір цей пил можна тільки, Якщо 
виносити його в високі горизонти атмосфери. Крім 
міркувань санітарії, доводиться зважати й на те, що 
пил, занесений газами, які відходять од печей, що 
витоплюють фероманґан та феровольфрам, в реальна 
цінність. Економічні міркування диктують доцільність 
уловлювати його. 

Пил, занесений газами, що відходять від печ ей, де 
витоплюється феросиліцій та ферохром, реальної цін-
ности не має, і вловлювати його недоцільно . Усе ж 
гази доводиться пропускати через фільтри перше, ніж 
викинути їх у високі горизонти атмосфери. 

Відповідно до цього в проекті намічено уставити 
електросіатичне очищення газів, що відходять од 
печей, які витоплюють фероманґан та феровольфрам. 
Електростатичний метод найбільш надійний і дає 
змогу зменшити вмістпилу в газах до 0,1 і лі3. Схему 
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очищення намічено таку: газ від печі засисають два 
ексгавстери і разом з засисаним повітрям перега
няють у сухий пиловловник; діяметр останнього ви
брано такий, щоб швидкість газів у нім зменшилася 
приблизно до 1 м. сек. З пиловловника гази надхо
дять в електропіч, де остаточно очищуються. Очи
щений від пилу газ випускають в атмосферу. 

Гази, що відходять од печей, які витоплюють феро
силіцій та ферохром, переганяють через сухий пило
вловник, де вони грубо очищуються і далі через ДИМО
ХОДИ йдуть у димар. 

Висоту димаря диктують санітарні міркування; за 
даними німецької практики, для густо залюднених 
місць рекомендується робити висоту приблизно 85 м. 

Пічні шатра для витопу фероманґану (№ 1), феро
силіцію (№ 2), ферохрому та феровольфраму (Л6 3). 

І 

Ш а т р о для фероманґану (№ 1). Будівля 
шатра трипрогінна: 

1. Прогін бункерного відділу завширшки 7,60 м. 
2. Пічний прогін завширшки 18,70 м. 
3. Прогін остигної площинки завширшки 16,60 м. 
Отже, в поперечнику будівлі шатро має між осями 

42,90 м. 
Бункернвй відділ мав сутеренне приміщення для 

викочування пічних трансформаторів. По осі печей 
у надвірній стіні відділу передбачені ніші для кате
ринок, що витягують трансформатори в коридор. 

На першім поверсі відділу міститься енергетичне' 
устаткування; поверх закінчується в кожнім шатрі 
люком, щоб підіймати й спускати трансформатори,1*: стині заводу 
для чого є спеціяльні зводи вантажністю 40 тонн; * манганової- руди 
вони подають трансформатори на залізничні плят 
форми. 

Другий поверх відділу розташований на однім рівні 
з робочою площинкою шатра, на позначці 7,60 м, 
і устаткований монорейкою, щоб подавати шихту 
в пічні бункери. Третій поверх розташований на рівні 
верха бункерів для шихти, на позначці 17,10 м. Над 
бункерами проходять два транспортерні паси, а.по 
боках її є проходи, щоб обслуговувати паси при 
огляді. Ці три поверхи бункерного відділу злучені 
сходами, при чім сходи при обслуговних приміщеннях 
зроблені в неспаленній клітці і доведені до другого 
поверху* З другого поверху на рівень верха бункерів 
запроектовані між бункерами металеві сходи; з них 
можна Також потрапляти на мости, уміщені над печами 
в пічнім прогоні. 

У пічнім відділі розташовані електричні печі. Усіх 
електричних печей тут 6. Віддаль між осями печей 
21 тис. мм. Під печами містяться пічні трансформа
тори та охолодні аґреґати де них. У прямовиснім 
напрямі передбачені дві площинки обслуговувати печі, 
при чім перша, площинка оточує всю піч, крім частини 
Під розливанням. Друга площинка на позначці 7,60 м 
іде вздовж цеху і має пройми, залишені на те, щоб 
збільшити освітлення підплощинкового обсягу. Робо
чою площинкою проходять монорейки з бункерного 
Відділу для завантаження пічних бункерів. Над кож
ною піччю є міст; на мості розташовані ексгавстери 
та механізми маневрувати електродами. Завдовжки 
Все шатро 154 м. 

Остигна площинка йде вздовж усього пічного шатра* 
Тут мають очищати металь від жужелі та робити 
Грубе дробіння металю. Остигна площинка устатко
вана двома 15-тонними зводами та системою вузько
колійних шляхів; ними вивозять металь і жужель од 
печі, а до печі подають виливниці ширококолійним 
шляхом, що проходить через усю площинку і лучить 
її зі складами готової продукції* 

Будівля шатра для феросиліцію різниться від будівлі 
Шатра для фероманґану тільки довжиною шатра, що 
Пояснюється кількістю печей: у шатрі для фероман
ґану 6 печей, а в шатрі для феросиліцію 3 печі. 

Шатра № 1 та № 2 містяться в центрі майданчика 
заводу і вв'язані з одного боку транспортерними 
пасами з будівлею,' де підготовляють шихтові мате-
оіяЛи, а з другого боку — залізничною колією зі скла
дами готової продукції для фероманґану та фероси
ліцію. Шатра обернені одне до одного бункерними 
відділами; розрив між ними дорівнює 18 тис. мм. 

Иа першім поверсі середньої частини шатра роз*І 
шовані пічні трансформатори й олійники до них. 
другім поверсі — розподільча злагода й ґалерія, щоб:; 
доставляти сировину до печей, які витоплюють феро 
хром. У двох бічних подовжніх прогонах містяться 
електричні печі. В однім прогоні уставлені 3 печі для: 
ферохрому, у другім 2 печі для феровольфраму.. Про
гони запроектовано так, що кількість печей для феро
хрому можна збільшити' до 5, а кількість печей дл 
феровольфраму — до 3. 

Остигна для ферохрому перекрита повіттю й устат 
кована 3-тонним зводом; ним вибирають металь із 
виливниць. Остигна для феровольфраму міститье" 
в частині шатра для феровольфраму. Тут роблять 
такі операції. В остигну подають піч вкупі з нато
пленим стиглецем. Після того, як піч досить прочахла*? 
стиглець добувають за допомогою зводу з печі і по* 
дають у басейн з холодною водою, а піч подають в. 
ремонт та хутрування. Стиглець після охолоджене" 
передають під капар, де його дроблять, а потім н 
гарцівні площинки, звідки вуглецевий металь іде я* 
рафінування, а рафінований металь на склад готов 
продукції. Шатро № 3 розташоване рівнобіжно з ша
рами № 1 та № 2 (північно-аахідня частина заводу" 
і зв'язане залізничними шляхами зі складами сирови 
та готової продукції. 

Транспортове устаткування та складське 
господарство. 

Головний шихтовий склад міститься в північній 
і складаетсья з відкритого складу дл 

залізної руди й кварцу, а тако 
розташованого рівнобіжно другого критого складу 
на кокс і вапно. Матері яли прибувають на скл 
почасти в саморозвантажних великовантажних, почаст 
у відкритих і закритих ваґонах. Матеріал, що прихо
дить на склад, вивантажують у яму, що йде вздов 
усього складу. Вивантажений в яму матеріял виби
рають Грейферами портальних зводів — їх на складі 
2 — і розносять у стоси - Матеріяли зі стосів подають 
у 20-тонні саморозвантажні ваґони середзаводськог 
транспорту, і вони за допомогою електровоза йдуть 
на земляні бункери. У критім складі коксу й вапн 
проходить вивантажно-вантажний широколійний шля 
тут вивантажують і вантажать матеріяли у ті ж та 
ваґони середзаводського транспорту, що й на віл 
критім складі, і подають їх на земляні бункери. З з 
мляних бункерів матеріял іде на паси, що проходять 
попід бункерами; подають матеріял на паси за допо
могою живильників фірми „Моккон". З-під землян' 
бункерів обидва паси йдуть похило під кутом 14° 
відділу, де готують шихтові матеріяли, підіймаючих; 
на висоту близько 9 м. Матеріял, поданий у відд' 
для підготови шихтових матеріялів, проходить че. 
дробарки або дармої і потрапляв на один із дво 
пасів, що йдуть попід дармоями. Один із пасів пер 
дає підготовлений матеріял на пас, що перемів, 
матеріял у перше шатро, а другий — на пас, що пере
міщає матеріял у друге шатро. 

Посліди від дробіння та дармоювання потрапляють 
за допомогою пасів і елеваторів у залізничні ваґони. 
Посліди манганової руди, коксу й залізної руди п: 
дають вагонами на аґльомераційну фабрику доменно 
цеху комбінату Дніпросталі, а решта послідів іде 
покидище. Матеріяли з похилих пасів, що. йдут 
3 відділу для підготови шихти, у шатра, скидаєть 
на поземні паси в шатрах; ці паси правлять 
засипання пічних бункерів. Скидається матеріял а а' 
сів за допомогою рухомих скидних візків, уставлен 
по одному в кожнім шатрі. 

Фероманґан з остигної площинки приходить 
склад у саморозвантажних ваґонах. Ваґони виван 
жуютьСя на площинку, а потім куски металю ск 
дають стосами. Для вантаження фероманґану намічено 
прибуття 18-тонних ваґонів нормального типу. ВанТ 
житимуть металь у ваґони рухомими складовими тра 
портерами. 

Феросиліцій пакують у скриньки, .і склад ферс 
ліцію безпосередньо прилучається до пакувало 
Матеріяли зі складу подають у пакувальню, а в 
звідси металь, запакований у скриньки, вантаже 



•Закриті залізничні вагони. Такий самий склад, як 
феросиліцію, передбачено для тієї частини фе-

ііанґану, що її мають- експортувати. 
Крім описаних складів, на заводі запроектовано 

клади вогнетривких матеріялів, залізних зразків і за
пасних частин та головний маґазин. 

Генеральний плян ваводу Дніпростоп. 

І." Завод розташований у західній частині ділянки „ А й 

ріж алюмінійний комбінатом і коксовим цехом комбі-
Івату Дніпросталь. Приділена для заводу Дніпростоп 
[ділянка має форму трапеза. Північно-західньою межею 
[завод притикається до алюмінійного комбінату. Між 

водом і алюмінійний комбінатом лишається розрив 
м. Південно-східнім боком завод підходить до ко-

'«сового цеху комбінату Дніпросталь. Між заводом і 
Іїюмбінатом Дніпросталь е вільна смуга завширшки 
ШВ5 м. На цій смузі розташована високовольтова 
рнижна піделектровня заводу Дніпростоп. З цієї ж 
Ваіделектровні живиться цех барій-алюмінату алюміній-
Іного комбінату. На цій же проміжній площі прокла

дні трамвайні, сошові та залізничні шляхи. У пів-
енно-західній та північно-східній частинах завод має 
ходи залізничних шляхів, що зв'язують завод із за-

-альнокомбінатським кільцем- Воду виробничу й питну 
_авод дістає від загальнокомбінатської мережі. На 
Приділеній ділянці розпляновано заводські будівлі так. 
Шатра № 1, № 2 та № 3 посідають центральне місце 

айданчика заводу. Крім трьох запроектованих шатрів, 
.передбачене місце ще для одного шатра. 

Рівнобіжно з шатрами на території між заводом і 
комбінатом Дніпросталь розташована центральна зниж
ав піделектровня заводу Дніпростоп. По ширині май-

анчика шатра № 1, 2і та 3 розташовані рівнобіжно 
одне з одним, при чім з 252 м ширини, приділених за
ходові, 167,60 м забирають шатра, а решта 84,40 м 

вдається для проїздів та залізничних шляхів. У пів
нічно-східнім напрямі майданчика заводу розташовані: 

1. Сортувальний залізничний міст, 
2. Склади шихтових матеріялів, підземні бункери, 

^будівля, де готують шихтові матеріяли, та цілий ряд 
допоміжних відділів заводу. У південно-східнім на
прямі розташовані склади готової продукції. У центрі 

воду впоперек ділянки проходить центральна сошова 
"ґістраля з виходом у бік алюмінійного [комбінату; 

вона призначена для автотранспорту та розподілу 
робочої сили по цехах. Дві прохідні контори, що з них 
одна прилягає до головної контори, замикають кінці 
цієї магістралі. Усі допоміжні цехи злучені залізнич
ними коліями та сошовою дорогою з усіма частинами 
заводу. З боку трамвайної устави іде широка алея 
до головної прохідної контори, медпункту та заво-
доуправи. Біля заводоуправи передбачене місце для 
лябораторій і на північний схід розташоване на 145 м 
від заводоуправи господарське подвір'я. На південно-
західнім кінці їділянки міститься смоковня та басейн 
оборотної води. Смоковню з басейном далеко відда
лено від основних виробничих цехів, щоб мати їх 
поза сферою туманів від бризкал, особливо можливих 
узимку. 

Зведена відомість капітальних витрат 
на заводі 

Н 

Попередні роботи . . . 
Шатро № 1 
Шатро № 2 
Шатро № 3 
Відділ підготовляти шихту 
Ремонтно-механічна май

стерня 
Енерґетичве господарство 
Лябораторія (цехова) . 
Водопостачання . . . 
Каналізація 
Транспорт 
Складське господарство 
Адміністративно - госпо 

дарські будівлі та спо 
руди, впорядкування 

344.000 
4.408.900 
2.293.200 

950.000 
295.000 

64.000 
3.312.000 

100.000 
392.000 
42.000 

1.715.000 
1.132.400 

482.500 

З того 
чужоземна 

1.759.000 
379.500 

15.533.300 

222.570 

121.135 
12.720 

1.494.925 і 

Такі основні дані про завод феростопів, що його 
мають будувати на Дніпрі, 



Коксо-хемічна група промкомбінату 

Потребу будувати на Дніпрєльстані коксові печі 
диктують вигоди комбінувати коксові печі з металюр-
ґійнии заводом. 

6 великі додаткові вигоди від застосування високо-
кальорійного коксового газу на огрівання мартенів
ських печей, від рентабельнішого використання домен
ного газу, раціональнішого використання коксового 
дріб'язку, нарешті, від кращої якости та більшого від
сотка грубого коксу (при перевозах коксу відсоток 
грубого коксу, природно, зменшується). Міркування, 
буцім то вугілля втрачає деяку частку здатности ко
ксуватися при тривалім схові, на практиці (Дніпропет
ровські нові коксові печі) достатньою мірою не по
тверджується, та з цією хибою можна й боротися, 
зменшуючи до мінімуму запаси вугілля на складах. 

Місце найсприятливішого розташування коксо-хе-
мічної устави за сучасної техніки, газовикористання 

чимало наближається до металюрґійяого заводу п| 
тим, що питаивя про будівництво центральних 
вбагатних фабрик уже позитивно розв'язала в|» 
ною постановою РПО, і випускати збагачене 
фабриках вугілля мають почати одночасно з поч~ 
роботи Запорізької устави. 

Лишається тільки організувати перевози ш« 
так, щоб вона надходила рівномірними партіями,, 
перевищуючи мінімальних запасів иа складах ке 
вальні. 

Маштаб коксувальві при металюрґійиім заводі 
Донбасі мусить залежати від потреби металюрґі 
та хемічних цехів ва коксовий газ, бо вживати 
чений газ (5-6 тис. кал.), що утворюється після.: 
чення з коксового газу водню, під казанами в 
допоміжних цехах я в в о н е д о ц і л ь н о . ''-У-'М 

Газовий балянс комбінату має такий вигляд: 1а 

Г а в о в и й балянс Запорізького металюрґійяого й кокс о-хемічного >а«.о дів аа даними Діпро *ЩШ 
(інж. ком. Фрейн, доповідь 27) ~̂  

Випал коксу 1.300 тис. тонн мет. коксу Витоп сталі . 
Витоп чавуну 1.224 „ „ „ „ Вальцьований 

Водню не відбирається 

1.389 тис. тони мет. коксу 
994 . 

-ІГЧГ) 

Домен н'іґМі гав Кок совий газ 

10е 

> 
Добуток 

Коксові печі . . . . 

Вибуток 
у* Мартенівські цехи . 

V Вальцівні цехи . . . 
Р̂ОЗГІН СМОЛИ . . . . 

ф 4 

. ' ( / Разом . . 

Дефіцит 
Балянс . . 

.Ж. 
кал. 

554 

330 
236 

6.5 
27,5 

600 

46 

554 

2.210 

1.320 
947 
26 

111 

103 

ТУТ. 
я, -У Ч 

*316 

189 
135 

4 
16 

2.404 

194 

2.210 

344 

28 

316 

100 

55"™ 
39 
1,0 
5 

100 

106 10» 
кал. 

Добуток 
Доменні печі . . 

Вибуток 
* На кавпери . . . 
' Ту рбоповітроду ви 
* Коксові печі . . . 
Мартенівські цехи 
Вальцівні цехи . 4 . 
Утрата 
Зайвина 

Разом . . 

Дефіцит 

Балянс . . 

4.847 

1.220 
774 

1.100 
597 
946 
339 

4576 

129 

4.847 

4.362 

1.358 
696 
990 
535 
852 
304 

4.753 

373 

4.362 

10' 
ТУТ 

624 

195 
99 

142 
76 

122 
43 

677 

53 

624 

Аналізе цього балянсу свідчить, що за мінімальним 
підрахунком металюрґійний завод без алюмінійного, 
динасового, шамотового й цементового заводів^^тое* 
буе 600.10е м3 коксового газу кал. 4000 сщнит^Ця 
кількість мусить становити дві третини всього одер
жуваного від коксувальні газу. Отже, загальна кіль
кість коксового газу, яку найрентабельніше можна ви
користати в межах комбінату, становить 600.10е м 3~: г/з= 
= 900 млн. м3. Тим що при випалі 1 тонни коксу пе
ресічно здобувається близько 400 лі3, то з погляду 
раціонального використання тепла можна було б по
тужність коксувальві допровадити до 2.000 тис. тонн. 
А при проєктовавій потужвості 1.300 тис. тонн балянс 
тепла можна звести тільки, коли працювати, не відби
раючи водню-

Перевіряючи цю потужність 1.300 тис тонн з по
гляду потреби на кокс заводів Дніпрокомбіиату, а 
саме: 

№ 

Металюрґійяого . . . . 1.224 тис. тонн при коеф. 1,0 
Феростопів 56 „ „ 
Алюмінійного 6 „ „ 

- \ _____ 
Разом . 1.286 , 

бачимо майже повний збіг розміру випалу і в гаа 
балансі*) і в потребі на кокс. 

На підставі цих міркувань видатність коксувал 
визначено в 1.300 тис тонн металюрґійного коксу. 

Основні показники коксувальні такі: 
Коксу понад 25 мм . . . . . . . 1300 тис тонн 

„ горішкового 42.400 тонн 
Дріб'язку . . . 70.600 тояв 
Разом коксу (100Н) 1.413 тис товк 

*) Бм заводу синтеая. 





Витрата рядового вугілля. . . . . 2.120 тис̂  тонн 
вологого 3.200 „ „ 

. сухого збагаченого ву
гілля 1,800 „ „ 

„ вологого збагаченого ву
гілля 1.940 „ 

Разом ґаву 554.10е м3 

Смоли 2,58 X від вологого збага
ченого вугілля 46,10а тонн 

Надзвичайно серйозна справа— постачання Запорі
зькій коксувальві шихти. Опрацьованого як слід пляну 
шихтування донбасівського вугілля ще немає. Проте, 
ясно цілком, що зовсім неможливо добрати, скільки 
треба, такого вугілля, яке можна було 6 пустити в 
коксування без попереднього збагачення, особливо, 
коли взяти до уваги останню постанову РПО про до
ведення відсотка попільности в шихті до 5-6. З цього 
погляду найдоцільніша постанова Союзкоксу з 5 ли
стопада 1930 року про постачання проектованій коксу
вальні шихти з центральної збагатної фабрики. Роз
рив, що виявився був між початком роботи Запорі
зької коксувальні і пуском першої центральної збагатної 
фабрики, нині слід зважати за ліквідований, бо за по
становою РПО з 9 вересня 1930 року під № 221 
першу центральну збагатну фабрику мають пустити на 
початок роботи коксувальві. 

Теперішній проект передбачає будувати чотири ба-
терії по 69 печей. Печі — системи Беккера. З найпо
ширеніших останнім часом за кордоном систем ця 
система найдоцільніша ось з яких'міркувань. Вона дає 
змогу легко й просто регулювати печі; апаратура не
складна й доступна для ремонту; можна хутко пере
водити огрівання печей з бідного газу на багатий 
(2-3 хвилини); можна в тій самій батерії огрівати одно
часно печі і багатим і бідним газом. Крім того, при 
огріванні доменним газом печі Беккера дають ідеальну 
рівномірність огрівання з малою витратою тепла на 
коксування. 

Те, що останніх чотири роки в ПАСШ будують 
майже виключно печі цієї системи, а в Европі вони 
успішно конкурують із печами німецьких фірм, досить 
ясно свідчить про вартості даної системи. 

Отже, коксове господарство Дніпрокомбінату скла
дається з: а) п і д г о т о в и в у г і л л я — приймальних 
бункерів, транспортерів, дезівтеґраторвого відділу, ву-
гільввх веж; б) к о к с о в о г о б л ь о к у — чотирьох 
батерій по 69 коксових печей із засипними ваґовами 
коксовиштовхувачїв, ваґовів гасити кокс, двох веж 
для гасіння, рамп, сортувалок та транспортерів для 
коксу. Мавши коксувальню, треба спорудити цехи, 
щоб уловлювати смолу (46 тис. тонн), бензоль та 
амоніяк; цехи мають бути розташовані безпосередньо 
біля коксових печей. 

Переробляти амоніяк на амоній-сульфат найвигід-
ніше на місці (через збирання амоніякової води сірча
ною кислотою). Смолу й бензоль, одержувані досить 
великою кількістю на Запорізькій коксувальні, мають 
переробляти на ряд тонших продуктів. Асортимент 
останніх визначиться на основі аналізи потреб вну
трішнього й зовнішнього ринку та тенденцій розвитку 
його. 

Тим, що в районі Дніпра ми матимемо 3 порівняно 
недалеко розташовані одна від одної великі коксу
вальні, виникла думка, про доцільність концентрувати 
перероблення основних продуктів— смоли та бензолю 
на однім великім центральнім переробнім і ректифіка
ційнім заводі. Треба сказати, що практика закордон
них країн (Німеччина) дає приклади утвореная таких 
великих устав (Майдеріх, Рюдґерс у Рурськім -ба-
сейві), проте, вині ці заводи, потужністю близько 
300 тне. тонн смоли, сповва ве обтяжеві, а одночасно 
будують ряд нових заводів меншої потужности (40 — 
50 тис. тони). Причина такого явища та, що перево
зити дешеву смолу на віддаль понад 30-40 км неви
гідно: це надзвичайно здорожує продукт і зводить на 
нівець вигоди від централізації виробництва. 

Таке саме, явище бачимо в Наддніпрянщині. Одна 
тонна смоли на Запорізькім заводі має коштувати 
40,2 крб., на Кам'янськім та Дніпропетровськім — 
44 .крб. Вартість .переробленої тонви смоли для твх 

самих заводів у двох варіянтах — на індивіду а 
смолодествлярвях і на центральній—має бугаїв 

Назва устави 

Вартість 1 тонне 
льов'аноТ смоли 

На Індивіду 
альнім Заводі 

Запорізька . . . . 
Дніпропетровська 
Кам'янська 

45,75 
51,83-
51,62 

НацвйТрІЯ 

:в»мчівЩП 

Звідси бачимо, що індивідуальна смолодести 
на кожнім із цих -заводів, зокрема в Запоріжжі, 
гідніша, ніж централізована. Вигоди самостійних, 
-дів проти центрального становлять при наміченім^ 
штабі коксування понад 350 тис. крб. за рік. 

Отже, будувати окремі смолодестилярні вигідніше, 
бо первісну переплату на капітальне будівництво роз
міром 1,5 мли. крб. поверве за 4 роки різниця е^И 
вартости. До таких самих висновків можна приІ^Н 
щодо ректифікаційного заводу, що переробляв ЄяН 
вий бензоль на чисті продукти або моторне пализ^Н 

Одержувані на смолодестилярні окремі фракції ЙИ 
(легка, середня, важка, антраценова та пек) с л Ш Н 
реробляти (крім пеку) на тонші продукти. АсортивяН 
останніх треба визначити на підставі аналізи переяН 
тив споживання на внутрішнім та зовнішнім ривкаН 

Отже, вся коксо-хемічна група являє собою вялН 
ництва, тісно зв'язані технологічно й економічно о | И 
з одним і (через коксуваввя) з металюрґійним * | Я 
дом. Подавати кокс з коксосортувалки в домеяН 
цех найпростіше конвайером. Зважаючи на можлвшИ 
дальшого розширу металюрґійного заводу, а з щШ 
коксувальні, зарезервовано майданчик на північ 
коксувальні. 

Загальний розмір капітальних витрат: 
Підготова вугілля . -. 1.725 тис. крб. 
Коксовий бльок 16.349 „ і 
Конденсація . . 1.731 „ „ 
Смолодестилярня 
Дестиляція олій . 
Нафталін . < . . . . . . 
Антрацен 
Загальні цехи (водопостачання, кана

лізація, транспорт, електроустатко-
вання тощо) 3.964 тис. крб. Щ 

2.030 

Разом . . • 25.799 тис крб. 

Залізничний транспорт. . . . . . •• . 2.552 „ „ • 

Усього . . 28.351 тис. крб.*) 

Як відомо, виробництво синтетичного амовіяку^Н 
його равіш намічали здійснити в першу чергу, вп^Н 
черги знято. Для огріваввя мартенівських і вадо^Г 
них цехів намічається цех вилучення водню з КО_Н 
вого газу розташувати біля коксових печей і потім 
передавати азотово-водневу суміш на синтезу. За та
кого варіянту витрати на передавання газу помітно 
зменшаться. 

Порівняння запроектованих технічно-економічних по
казників із показниками роботи якоїсь нової чинної 
устави в Донбасі, наприклад, Горлівської, дає різницю 
на користь Запорізької устави. Таке на перший по
гляд нереальне співвідношення поясняється цілим ря
дом сприятливих моментів, щ о їх матиме к о к с у В а ^ Н 
в межах комбінату; вови зовсім паралізують невигід
ність географічного її розташування — далеко від си-
ровинної бази Донбасу. -ЩШ 

Насамперед треба підкреслити раніш зазначені ви
годи комбінування з металюрґійними заводами. Це 
комбінування дає змогу використати иа огрівання 
коксових печей дешевий доменний газ, а відхідний 
коксовий газ розцінювати вищою, ніж у ДонбаСІ^И 

*) Загальний розмір капітальних витрат може бути змінений, 
в зв'язку а опрацюванням технічного проекту. 





ною, бо в Запоріжжі коксовий газ іде на висококва
ліфіковану мету (мартени), а в Донбасі його можна 
розцінювати лише, як паливо для печей- та казанів. 
Далі сильно впливає зменшення витрат на електропо
стачання, транспорт, водопостачання, тобто на всі до
поміжні злагоди, бо тут основні витрати лягають На 
цілий промкомбінат розміром, пропорційним до пито
мої ваги підприємств. Крім того, сприятливо впливав 
присутність замкнутої хемічної групи, що випускає на 
ринок тонку продукцію. Це відбивається на питомій 
вазі капітальних витрат на одну тонну продукції-

Зазначені результати примушують нас, проектуючи 
нові коксо-хемічні устави, по змозі збільшувати їх ма-
штаб. Тому в намічених двох стандартів потужности 
415 і 650 тис. тонн треба намагатися здійснювати 
останній£подвоївши його, одержуємо потужність 1.300 т. 
тонн. До такої потужности уставіПіожна цілком овг 
тяжити окремі механізми (коксовиштовхувач, гасиль
ний ваґон, засипний вагон, а на хемзаводі зменшити 
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М а л. В. Г. Александрова — Поперечний розріз греблі після її закінчення. (У ґарі показано 
щит Стенея, що стоїть на гребені греблі). в г-5 

відсоток резервних агрегатів). Це великою мірою 
ясняє зменшення капітальних витрат на одну тойй 
продукції при збільшенні потужности устав. 

Подаємо дані закордонної практики, що малю 
закономірність такої залежности. 

Вартість' устави за даними німецьких будівниіз 
У фірм: 

200 5С0 1.000 

4.560 9.235 17.352 

23 18,5 17,35 

Річна видатність уЬтав 
(тис. тонн коксу» . . . 

Вартість будування уста
ви (тис. марок) . . • 

Витрати на 1 тонну коксу 
(марок) -

Ці дані цілком потверджують наші висновки та під? 
креслюють сприятливі моменти в спроектованій КОКСОт 
хемічній уставі Дніпрокомбінату. 
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Д Н І П Р Е Л Ь С Т А Н " І 
І СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ! 



ічва реконструкція 
>ського господарства в районі Дніпрельстану 

Д- КУДРЯ 

Загальні завдання та форми реконструкції'. 

"постановами уряду України й колегії НКЗемсправ 
на трест ДЕСК покладено практично розв'язу-

питання соціялістичної реконструкції сільського 
•кводарства в районі впливу Дніпрельстану першої 
ІрЦругої черги та на електричній енерґії майбутніх 

роелектровень. 
тематично цей район охоплює смугу на обох бе-

Дніпра завширшки приблизно 40 км від Кам-
ького (великий індустріяльний центр—кол. Дніпро-
ровщина) на півночі і до с. Кахівки (кол. Херсон-
їа) на нівдні. Ґрунтові, кліматичні та територіяльно-
аомічві умови Наддніпрянщини взагалі і зокрема 

Іону Дніпрельстану першої черги, тобто північної 
аовини зазначеної смуги до Никополя включно, 

•^звичайно сприятливі для розвитку високоінтенсив-
Ш ) сільськогосподарського виробництва, але за однієї 
Брднінної умови—забезпечення ґрунтові достатньої 
Щлогости, а вологість у цім районі якраз у великім 

іімумі (кількість опадів на рік у північній частині 
мм, нижче від Запоріжжя—364 мм і далі на 

іеаь зменшується). 
недостача вологи стоїть на перешкоді викори-

потенційних можливостей сільського господар-
району; надолужити ж її можна тільки через 

Вошення (іриґацію) великих масивів площ за допо-
Ирґою дешевої електроенергії Дніпрянської гідроелек* 
•вовні. 
•^Соціалістична реконструкція сільського господарства 

•Ь базі усуспільнення знарядь виробництва, колекти-
ИЬації праці, максимальної машинізації та використання 
вликим розміром електроенергії для всяких сільсько-
Всводарських процесів (електромотори, електронагрі-
Щряя ґрунту, інкубація, електрооранка тощо) утворює 

Квичайно сприятливі умови для інтенсифікації 
:ького господарства, збільшення ґрунтової й то-

•ррової продукції Його та зменшення собівартости ви-
Вбництва. Ці умови відкривають для району широкі 
ИйЖливості також і в нових галузях сільського госпо-
Врства, як от: промислове вирощування культури 
Нну, бавовняника, кендиря і т. д. 
•^Організація спеціяльного тресту ДЕСК, що має 
Віктично здійснювати дану проблему в цілому, є лише 
Крюий крок у зазначенім напрямі. Щоб запровадити 
•подовж поточного п'ятиріччя цілий ряд важливих 
Кходів для соцреконструкції сільського господарства 
Вйову, треба розвинути виробництво в таких орга-
Каційних формах та розмірах, що відповідали б „і за-
•Цьвим завданням, які стоять перед країною,—утво-
•ВН соціалістичні сільськогосподарські підприємства— 
Високому рівневі техніки, потрібному для цілковитої 
ВМізації всіх можливостей, зв'язаних з елекрифіка-
Нво та* зрошенням земель. Таку організаційну струк-
Щш вині визначено і ухвалено здійснювати в місцях, 
Іряк і тут, є для того відповідні засновки; вона ха-
Иїітеризувться, як форма аґро - індустріальних комбі-
КЙв"*). 
ПУцре-індустріяльні комбінати в районі впливу Дні* 
•йльстану своїми 'особливостями є специфічні АІК'и 

як їх звуть, ЕСК'и, тобто електро-сількомбінати. 
специфічність характиризуеться тим, що в діяль-
їх приділено одне з основних місць таким ви

вчим чинникам, як електрика та зрошення. Крім 
з, характер тресту ДЕСК, як трестованої системи 
Тів- концентровано розміщених навколо Дніпрель-

ВКЯУ, зв'язаних основним кільцем високовольтової 

• О З пРаЦ> українського науково-дослідчого Інституту соціялі-
|роиЛ реконструкції сільського господарства—«Схема органиаацин 

агро-индустриальньїх комбинатов Верхнего Днепра". 

лінії електропересилання, єдиним електроенергетичним 
і водним господарством з цілим рядом спільних для 
всіх ЕСК'ів споруд (знижні лінії електропересилання, 
трансформаторні піделектровні, електровні, й МТ 
станції, шляхи тощо) та міжескових індустріяльних 
переробних підприємств, становить теж специфічну 
особливість, що вилучає ЕСК'и з загальної схеми 
ізольованих покищо АІК'ів, організовуваних на терені 
України й цілого Союзу. 

Уся виробнича робота системи зосереджуються в 
ЕСК'ах, що за усталеним визначенням є на ближчий 
період великі спеціялізовані сільсько - господарські 
підприємства соціялістичного типу радгоспно-колгоспної 
структури і організують на виробничих одиницях, які 
входять до їх складу, виробництво за єдиним пляном, 
на єдиній електроенергетичній, механічній та водній 
базі, з максимальною машинізацією процесів вироб
ництва. 

Народньогосподарське завдання, покладене на си
стему ДЕСК'у, таке: масове товарове виробництво 
з мінімальною собівартістю високоякісних харчових 
продуктів, свіжих і перероблених, як от: молоко, масло, 
м ясо, городина, садовина для постачання робітничим 
великим індустріяльньїм центрам району і насамперед 
Дніпрокомбінату, Запоріжжя й Дніпропетровського. 

Завдання постачати перелічені продукти іншим цент
рам, зокрема Донбасові та Криворіжжю, треба поста
вити при розгортанні будівницва та організації другої 
черги системи ДЕСК'у, тобто окремих ЕСК'їв в районі 
нижче від Запоріжжя до Кахівки включно. 

Одночасно з цим, якщо обвалувати плавні та залу
чити в експлуатацію ЕСК'ів Кахівський район, виникає 
нове народньогосподарське завдання: постачати нашій 
промисловості технічну сировину, зокрема бавовну 
та продукти інших технічних культур, а також про
дукцію нових культур (риж), що можуть, як виявили 
досліди, давати нормальний добуток потрібної сиро
вини, коли здійснити широкий плян іриґації південних 
степів. 

Розподіляє завдання між окремими ЕСК'ами трест, 
залежно від спеціялізації ЕСК'ів, територіяльного роз
міщення їх та в зв'язку з місцем збуту продуктів 
їхнього виробницва. 

Відмінні особливості структури ЕСК'ів на даній 
станції їхнього розвитку — потреба будувати єдине 
радгоспно-колгоспне господарство, органічно зв'язане 
з переробною сільськогосподарською індустрією,—ви
магають ясно реґляментувати принципи, що ув'язува
тимуть виробничу діяльність колгоспів району а дер
жавними сільськогосподарськими підприємствами. До 
завершення колективізації треба зважати й на коопе
ративний сектор-коопспілки та виробничі товариства: 
для них ЕСК'и теж повинні стати за єдиний пляновий 
орган, що визначає на певних умовах ролю кожного 
з цих об'єднань у загальнім пляні. 

Взаємини держсектору з колгоспами в районі ЕСК'ів 
реґулює генеральний договір між ДЕСК'ом і Укр-
колгоспцентром. На підставі договору практичне по
єднання заходів ЕСК'ів із колгоспами базується на 
спеціальнім місцевім договорі ЕСК'у з райколгосп-
спілкою, або, коли доцільно, то й з окремими кол
госпами. 

Конкретні договори повинні точно визначати взає
мини зобов'язання, розмір участи колгоспів у капітало
вкладеннях держсектору в частині загальних заходів 
(іриґація, електрифікація, переробні підприємства тоіцо), 
а також зобов'язання держсектору ЕСК'у щодо вироб
ничого обслуговування колгоспів району. У господар
ськім обслуговуванні слід брати. принципи аналогічні 
(звісно, певною мірою) з договорами МТС та кол
госпів. 

юз 



Схема ЕСК'ів і'виробничі їх завдання. 

На підставі постанови ЦК ВКП(б) а 17 листопада 
1929 року про потребу спорудити на Наддніпрянщині 
іригацію на момент пуску Дніпрянської гідроелектро
вні та з 10 січня 1930 року про заведення сільського 
господарства до числа першочергових .споживачів 
електроенергії цієї гідроелектровні. на підставі також 
постанови союзного й українського урядів, зокрема 
останньої постанови Української Екоиомнаради з 
29 липня 1930 року та союзного НКЗему з 8 вересвя 
1930 року, ДЕСК виконав ряд підготовних робіт, 
а саме: 

Економічний обслід районів майбутньої організа
ції електрифікованих та зрощуваних господарств — 
ЕСК*у— провадив український науково - дослідчий 
івститут соціялістичної реконструкії сільського госпо
дарства з доручення ДЕСК'у. Наслідком цього обсліду 
нині закінчена велика робота під назвою „Схема 
организации системи агроиндустриальньїх комбинатов 
в районах будущего орошевия Верхнего Днепра", що 
й стала за матеріял для дальшого проектування доклад
них оргплянів ЕСК'ів, дорученого українському 
державному інститутові проектування сільськогоспо
дарського будівництва—Дніпросільбудові. 

Гідротехнічний, геодезичний, геоботанічний та ґрун
товий обслід і вишуки в районі провадили з доручення 
ДЕСК'у науково-дослідч) проектні організації, як от: 
Дніпровод, Електротрест, Меліотрест, інститут меліо
рації, інститут ботаніки й інші для техвічно-економіч-
вого уґрувтувавия та проектування будівництва вели
ких площ іригації й системи електрифікації з тим, 
щоб 1931 року розгорнути це будівництво досить 
широко. 

На підставі згаданої „Схеми", опрацьованої в вау-
ково-дослідчім інституті соціялістичної реконструкції 
сільського господарства, і всяких невеликих коректив, 
що поробив у ній Діпросільбуд, намічені: остаточна 
схема ЕСК'ів Горішнього Дніпра, межі їх та виробнича 
спеціяліаація кожного зокрема. 

А разом із цим з доручення Діпроводу той же таки 
науково - дослідчий інститут провадив економічний 
обслід нижньодніпрянських степів на кол. Херсонщині, 
особливу увагу віддавши Кахївському районові, де 
намічено організувати показовий зрошуваний Кахів-
ський ЕСК техкультур (бавовняних) і складено для 
нього перший схематичний оргплян. 

Виходивши з потреби завести систему ДЕСК'у до 
числа основних споживачів енерґії Дніпрянської гідро
електровні першого року її пуску, тобто з 1 травня 
1932 року намічено такий темп будування окремих 
ЕСК'ів: 

П е р ш а ч е р г а : В. Запорізький та Дніпропетров
ський ЕСК'и, охоплені першою лінією високовольто-
вого електропересилання; їх треба максимально роз
горнути до 1 травня 1932 року (пуск Двіпрельстану). 

Д р у г а черга : Кам'янський, Никопільський № 1, 
Плавнево - Васильївський та Кахівський ЕСК'и; тут 
проходить підготовна робота; розгорнути їх мають 
поточного п'ятиріччя лише частково. 

Т р е т я ч е р г а : решта, 5 ЕСК'ів—вони розгорта
ють роботу, починаючи з другого п'ятиріччя. 

На підставі цієї черговости зупинімося докладніше 
иа двох приміських ЕСК'ах —В. Запорізькім та Дні
пропетровськім—і визначім основні виробничі їх за
вдання. За інші, другочергові ЕСК'и згадуємо в такій 
мірі, в якій це треба, щоб висвітлити. та фіксувати 
деякі невідкладні підготовні заходи, що потребують 
певних капіталовкладень. 

Щоб конкретно визначити народньогосподарські зав
дання Дніпропетровського й Запорізького ЕСК'ів, як 
приміських, що мають постачати людності цих міст 
городину та продукти тваринництва (молоко й моло
чарські продукти в першу чергу, м'ясо—в другу), треба 
зупинитися на людності, зростанні її в місті й на селі 
за період 1931-33 р. р., визначити ту частину її, що 
має діставати постачання централізованим порядком, 
а також схарактеризувати соціяльно-економічну струк
туру села. * 

В обох .ЕСК'ах взято в основу принцип стабільно-
ста числа сільської людности, а ввесь природний при
ріст її робочого віку заверстано на поповнення попиту 

промисловосте В. Запоріжжя ти. Дніпрйяетровськогс) 
з тим, що решту потреби після цього промисловість 
задовольняє з інших районів. - ? . 

Соціяльно-економічна структура села, зокрема 
колективізації, ґрунтується на постановах XVI 
з'їзду ВКП(б) та відповідних директивах, пора 
узгоджених із місцевими організаціями. ОбчвслІ 
свідчать, що людність В. Запоріжжя збільшиться 193 
майже в 25 раза проти 1931 року в з'вязку з і 
промкомбінату в повву експлуатацію. 

Людність, що має діставати централізоване 
чання, роараховаво так, що 19 тис. чол. у В. 
ріжжі (тобто орієнтовно 20% всієї людности на 19311 
та 110 тис. чол- у Дніпропетровськім (відповідно. 
нетрудової людности здіймається щороку 8 цент 
зованого постачання. 

Розмір, границі, територію й напрям господарс 
обох ЕСК'ів визначено на підставі спеціальних 
ріялів. Територію обох ЕСК'ів об'єднано навколо 
поріжжя в один ЕСК і навколо Дніпропетровсько^ 
в другий з тендевціею охопити в основнім ад\ 1 

тивні райони міськрад. 
Виконання основних 'виробничих завдань, що 

них говоритимемо далі, дасть змогу ве тількв • 
вольвити міста Запоріжжя й Дніпропетровське 
чарськими"'продуктами та городиною, а й забезп 
уже з 1931 року вивіз їх за межі ЕСК'ів. 

Ці виробничі завдання коротко зформульованЧ»! 
постанові НКЗему з 20 грудня до проекту Постав^ 
УЕН: „Затвердити такі конкретно виробничі завд 
на 1931-1933 р. р. у першочергових ЕСК'ах—'. 
пропетровськім та Запорізькім і зокрема, у Плавн 

а) Мобілізувати в радгоспи щонайменше 25% 
охопленої в ЕСК'ах землі, забезпечивши за Держ4| 
тором провідну ролю в сільськім господарстві рай 

б) Збудувати й пустити в експлуатацію такі 
площі іриґації в у с у с п і л ь н е н і м с е к т о р і" з 
поділом за роками та ЕСК'ами (га): 

Запорізький ЕСК . . . 
Дніпропетровський ЕСК 

1931 р. 

1900 
1250 

Разом 3150 

1932 Р ; 

11900 
14250 

26150 

1933 

169 
152 

32І303 

при чім поливне городництво має розвинутися в 
так (тис га): 

1931 р. 1932Гр. 1933 

ж.
 І ж.
 

го
сп

. 

•ж 

а < а. з а. 
о • * 

Запорізький ЕСК . . . 1.9 0.6 3,7 5,8 з,7 
Дніпропетровський ЕСК 1.3 03 4,2 8,8 4,2 

в) У царині тваринництва поставити в усуспільне 
секторі таку кількість одиниць (тис. голів): , 

1931 р. 1932 р. 1933ЛІ 

•І го
сп

. 

Я го
сп

. • 
* -

а щ о 
к 

а Ко
л 1 

Запорізький ЕСК: 
Корови молочні . . . . 5,0 3,0 7,0 7,0 10,0 щ Свиноматки 13 1,5 13 23 13 
Птиця доросла плем. ст. — 100 — 300 — я 
Дніпропетровський ЕСК: 

З.ІГ Корови молочні , . . . 6,5 З.ІГ 9.0 8,5 12,0 
1,5 ' 13 13 2,5 13 

Птиця доросла плем- ст. — 150 — 400 • 

і так, щоб, робітничу людність Запоріжжя задоволь 
сповна молоком та молочарськими продуктами 
1931 року, а Дніпропетровського — не менш, як 



потреб^4'і|& року і цілком 1932 року. Одночасно 
доручити НКоембві вишукати способи., пришвидшити 
намічев|:)*&іиіи розгортаная заходів ЕСК'ів у царині 
тваринвяцтВа, щоб 1931 року Забезпечити' частковий 

%І(Р«Ї продукції за межі ЕЗК'ів, особливо Запо-

бін 

іаяізувати радгосп» 1931 року на 90% (ріль-
'а 1932 року —на всі 100%, розвиваючи рів-

електрооравку: 1931 року —на 5% орної 
{{^спробна оранка), 1932 року —20% 1 1933 р.— 

взяти до уваги, що норми споживання, за
звані в Запоріжжі та Дніпропетровськім, можуть 
чсяк дйференціюв ітися між окремими групами 

а також, якщо перших років відмовитися по-
наприклад, у зазначених нормах масло та 

| , «Взяти норми трохи менші, то можна одержати 
' Четкоаі й чималі ресурси на вивіз. 

ЩО задоволення міської людности маслом ста-
у переобчисленні на молоко близько 45% 

потреби на нього, то безперечно, що особливо 
"дча т̂вні є чималі можливості' постачати масло 
^ІрАовам. 

Р| повніше висвітлити цілу проблему ДЕСК'у, 
*Аея коротко на другочергових ЕСК'ах, і тільки 

кладних" заходах, що їх треба здійснити вже 
го п'ятиріччя. , 

я організації К а ' м ' я н с ь к о г о с а д о в о - г о р о д -
Чго Е С К ' у завеликими масивами промислових 
"'які мають закласти вже 1931 року, щоб тим 

період до часу, коли вони, почнуть родити, 
«горнути іриґаційні; роботи,, забезпечивши на-

;поливання цих .садів. Разом із тим існування 
»Х споруд та площ, що їх можна цілком ви-

»ти під поливні городи (міжряддя), теж вимагає 
рвати городнє господарство а цілим комплексом: 
£гва. ' '. . 
яяцеькім комбінаті вже закладають сади- на 

га зі ступневим розгортанням їх залежно від 
тання іриґації. Усього на весну 1931 року пе-

|чедо ввести в експлуатацію 2 тис. га зрошува
но, з тимчасовою дизельною уставою, що пра*; 
1933 року, коли і цей район увімкнутий буде 

>вне високовольтове кільце Дніпрельстану. Одно-
з тим у данім районі, що вже тепер має до-
' сировинну базу для консервної промисловосте 
'дуже розвинене садівництво з особливо спри-

природними для нього умовами (близько 
в. .іа садів), треба надалі підготувати ґрунт для 

великих консервних підприємств, 
оріяльне розташування ЕСК у порівняно да-
великих індустріяльних центрів, і надзвичайно, 

ліві умови для зрошування (рівне плято на 
га під городи та сади) підведуть надалі 

потужну базу під Велику консервну промисло-
цього й суміжного з ним Никопільського ком
оде намічено на ІУЗЗ рік зросити 12 тис. га, 

вважати, що вся площа зрошення, яка піде 
ня садів, а також вільна площа озикори-

л буде під поливані городи, то гуртова продукція 
цього ЕСК'у становитиме вже 1931 року 

тис. тонн; її можна або переробити на місці або 
!Н за межі ЕСК'у на постачання індустріальним 
и(ь... 
.звичайно сприятливі водні умови транспорту 

р полегшать вивіз цієї продукції в період навігації. 
(Швияцтво іриґації намічено розгорнути так, щоб 

року на весну пустити в експлуатацію,2 твс. га, 
Нрроху підготувати на 80% 18 тис. га і пустити 
івеолуаташ'ю на весні 1933 року вже на електрич-

.яергн Дніпрянської гідроелектровні. 
Щ я н о п і л ь с ь к і м ЕСК'у покищо держсектор 
'аястовуе тільки землі, приділені від зернові куль-
^ всякій дослідній ділянці 300 га зрошення із 

* дв-ого масиву 12 тис, га, що його передбачають 
„ 1933 року. 
^ І в х ь к і м ЕСК'у всі Ваходи.на 1931 32 р. р; 
ооться самою дослідвою ділянкою Брилівської 
ІрьЗЮО %а в тим, що аж 1933 року Почнуться 

ї роботи ДО будування іриґації на 25 тис. га, 
15уде ця система, 1934 року,.. залежно від 
іяяя електропостачання цьому ЕСК'ові. ^ 

Няні схематич.ний оргпляя Каховського ЕСК'у опра
цював вауково-досліДчий інститут сонреконструкції 
сільського господарства в доручення Діпроводу, що 
виконав усі потрібні гідротехнічні та інші вишуки пе-

Кед складанням проекту зрошення. Схему оргпляну 
Іахівського ЕСК'у в основнім, як бавовняного, за

твердила .'наукова колеґія^Лнетитуту. Схему передано 
на остаточну санкцію Діпроводу.' 

П л а в н е в и й ЕСК охоплює наддніпрянські плавні, 
що* тягнуться вздовж р. Дніпра від м. Запоріжжя до 
м. Херсона загальним масивом близько 148 тис. га, 
ще остаточно не дослідженим. Організаційні й госпо
дарські завдаввя ДЕСК'у на поточне п'ятиріччя в ча
стині плавнів такі: використати природні багатства їх, 
а також підготувати проекти обвалування та цілого 
ряду меліоративних заходів. Тільки після обвалування 
й меліорування плавнів можна буде почати інтенсифі
кацію в них господарства та організацію виробництва 
техкультур, а також рижу, що, вважаючи на ґрунтові 
умови й самопливне зрошення (після обвалування), 
може давати цілком добрі врожаї. 

Коротко завданим' для Плавневого ЕСК'у зформу-
лював НКЗем 20 грудня в зазначенім.уже проекті 
постанови УЕН: 
' Доручити ДЕСК'ові опрацювати технічний проект 
обвалування плавнів та меліорації їх так, щоб по
чати ці роботи наприкінці .п'ятиріччя. Проекти разом 
із оргпляном ЕСК'у подати на затвердження НКЗему 
до 1 квітня 1931 року. Виробничі завдання ЕСК'у 
визначити такі: 

1. Організувати широкі досліди в царині городниц
тва, -технічних та кормових культур. 

2. Організувати лозове господарство иа землях, 
що їх не намічено обваловувати,-та на захисних од 
пісків смугах, а також організувати вирощування мо
лодняку. Останні два заходи визначити в оцих' роз
мірах: 

1931 р.' 1932 р. ЬЗЗ р. 

Лозове господарство (тис. га) 

Природні лоаияки . . . . . . . . 6 9 * 12 • 
Культурні лозняки (нові насадж.) . 2,8 3.2 5' 
Вирощуван. молодняку (тис. голів) 20 24. . зо -

Іриґація та електрифікація. 
На основі вишуків, підрахунків та перевірки В 

дослідних установах 'ефективности й доцільности бу
дувати іригацію, в зв'язку з цілим рядом привхожих 
моментів, зокрема в зв'язку з проходженням лінії 
електропересилання, Визначено найвідповідніші тех
нічно-економічним вимогам (висота піднесення близько 
35 м) ділянки зрошуваних площ на території 65.650 га, 
з них у першочергових ЕСК'ах—32.150 го і-в друго
чергових — 33.500 га. 

Плян розгортання іриґації на поточне п'ятиріччя 
намічено так, щоб увести в експлуатацію (роками з 
весна кожного року) та відповідно підготувати до 
майбутніх років оці площі: 

1931 р. 1932 р. 1933 р. 
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Першочергові 
ЕСК'и . . . . 3150 23000 26150 6000 32150 _ 32150 

Другочергові 
ЕСК'и . . . . 3500 — 3500 30000 33500 25С00 33500 

Разом обидві 
черги '. . . 6650 23000 

1 

29650 36000 65650 25О0О 65650 

Нині Укрмеліотрест та ДЕСК досить розгорнули 
іриґаційні роботи на площах/ намічених на особливий 
квартал 1930 року і на перший квартал 1931 року, а 
також почали підготовні роботи до. того, "Щоб розгор
нути будівництво та іриґацію На ввесь обсяг програми 
1931 року, -тобто почати^готування до -1932 року. 



Мал. В. Г. Алексаядрова — Поперечний розріз ш л ю з у , коли через неї проходитимуть пароплави. На малюнку внизу бачимо 
труби денних ґалерій діяметром 3-й кожна. Будка з великими вікнами, це — центральна будка для керування шлюзою. 

На перешкоді нормальному розвиткові робіт стоїть 
недостача дефіцитних матеріялів та устаткування, зо
крема труб, цементу, дизелів (для тимчасових устав) 
та великих смоків. Усе це устаткування своєчасно 
замовлено промисловості, але фіксовані в договорах 
терміни виготування (1-2 роки) абсолютно не за
довольняють ДЕСК,у і ставлять під загрозу темпи 
намічених робіт. 

Переходячи до електрифікації, зупинімося коротко 
на таких моментах. Високовольтове кільце Дніпрель
стану проходить через усі райони ЕСК'ів і зв'язує їх 
в одне коло електрифікованих підприємств, електропо-
стачаних через основні трансформаторні піделектровні 
порядку 154 •кіло-вольтів, розташовані в Кам'ян-
ськім, Дніпровськім, Дніпрельстані та Никополі. 

Для першочергових ЕСК'ів е два варіянти електри
фікації: перший — на кінець п'ятиріччя і другий — 
оптимальний. , 

За першим варіянтом протяг високовольтової лі
нії електропересилання в 35 квт. — 211,5 км, низько-
вольтової мережі (380—220 вольтів) — 235 км. За
гальна потужність знижних піделектровень 27 тис. ква, 
в цивільними спорудами -близько 17,4 тис. м\ За цим 
варіянтом намічено використовувати електроенергію 
переважно на потреби зрошування (в Запорізькім 
ЕСК'у —-17 тис. га. Дніпропетровськім —15 тис. га, 
разом 32 тис. га), оранки (в Запорізькім ЕСК'у — 
близько 25 тис. га, у Дніпропетровськім — 35 тис. га) 
і молочарського господарства в радгоспах та прилеж-
них до них колгоспах. 

* Розміри капіталовкладень за цим варіянтом поділя
ються роками так: 1931 року—3.260 тис. крб., 1932 р.— 
1.828 тис. крб. ' 
- Здійснення цього варіянту дасть цілком закін
чену систему, що може з моменту пуску в хід 
Дніпрогідроелектровні увійти в експлуатацію. Більш 
аа те, зазначені споруди розраховані на дальше роз
галуження мережі та розшир району електрифікації 
до оптимальних розмірів. За оптимальним варіянтом 

електроенергію застосовують не тільки, як рушіям 
силу для зрошування, для підприємств, що перераИ 
ляють сільськогосподарську сировину, для різвЦ 
майстерень, що ремонтують сільськогосподарські 
шини, та для підсобних підприємств (разом блиа 
70% усієї потреби ЕСК'ів), а й для електроора 
електросилосування, водопостачання, електродоїння,̂  
кубації, молотіння, підігрівання ґрунту в ангарах^ 
парниках тощо. 

Крім того, досить велику царину застосування 
тиме електроенергія в культурно-побутовім житті? 
на освітлення. 

Особливу увагу віддано електрооранці. Цього 
вого способу обробляти землю можна вживати тільк 
на великих площах та мавши дешеву енерґію, що 
в ЕСК'ах; одночасно це—-досить ефективний епос 
раціоналізувати оброблення землі з меншою аморт 
заціею, не витрачаючи цінного рідкого палива, 
чім технічно спосіб простіший і не потребує особ/ 
кваліфікованих кадрів. А виробництво електроплу 
вих аґреґатів на радянських заводах, почате ць 
року, дасть змогу обійтися без дорогого імпортов 
устаткування. 

За угодою з НКЗ'емом СРСР ДЕСК'ові видай 
на весні 1931 року 3 імпортові електроплугові аґр 
ґати, а влітку того таки року — 25 аґреґатів рада 
ського виробництва. 

Відповідно до цього ДЕСК провадить підготов 
роботу На площі 26 тис га, щоб організувати елв 
троорні станції в Дніпропетровськім ЕСК'у (радго 
Сухачівка) на 15 тис. га та в Запорізькім ЕСІ 
(радгоспи Канцерівка та Отрадне) на 10 тис. га. 

Підготовляють іще й дослідну ділянку плоі_ 
1 -3 тис. га в радгоспі Мокрянськім (Запорізьі 
ЕСК). 

За орієнтовними розрахунками .загальна потреба 
електроенергію першочергових ЕСК'ів при загаль 
потужності устав близько ЗО тис. квт. станові) 
(тис. квт.-год.): 
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Запорізький ЕСК;' 
іго 

того на зрошення . . . . 
^ Дніпропетровський ЕСК: 
ІЩВфиго . . . . . . . . . . 
:3 того на врошення . . . . 

З того на зрошення 

На 1932 Р . На 1933 р. 

25.133 35.136, 
11.102 15.167 

22.019 31.266 
9.І09 9.746 

47.152 66.402 

20.211 24.913 , 

гдо цього додати обтяг для другорядних ЕСК'ів 
п'ятиріччя, (без Кахівськрго), розміром 

квт.-год., то загальна сума ""'електроенергії, 
! «поживатиме система ДЕСК у (без Кахівського 
») 1933 року, якщо розгорнута буде іриґація, 
витиме 113 млн. квт.-год. 
Зживання енерґії в ЕСК'ах характеризується се* 
стю, а саме: на весні та влітку вони споживають 
із половину всієї енерґії (зрошення—36%, елек-
вНки — 2% тощо); це — в той час, коли спожи-
енерґії в інших споживачів падає (особливо на 

освітлення й побутові потреби), Якщо зважити до-
цього, що частина є,-г. процесів при електрифікації 
може використати нічну енергію, то ще ясніше стане, 
що споживання в сільськім господарстві енергії Дні
прянської гідроелектровні має характер комбінованого 
споживання, яке доповнює споживання інших галузей 
господарства в періоди, коли якраз це найпотрібніше 
(графік споживання електроенергії в часі та на пунк
тах обтяжень опрацьований буде в оргпляні ДЕСК'у).. 

Нині всі підготовні роботи в частині проектування 
проходять посиленим темпом. Закінчено ескізний 
проект електрифікації, остаточно проектують окремі 
ділянки, посилено підготовляють розгорнуте проекту
вання й будівництво всієї наміченої до здійснення, 
схематичної, викладеної вгорі програми. 

. Капіталовкладення. 
На підставі заходів, запроектованих у першочерго

вих та. другочергових ЕСК'ах, а також вартости того 
чи того об'єкту і за чинними нормами НКЗему та 
опрацьованими в Дніпросільбуді додатковими Нор
мами, загальна сума капіталовкладень (крім Вартости 
наявних основних капіталів) становить роками в окре
мих секторах (тис. Крб.): 

тройський 
орізький . . 

1931 р. 1932 Р- 1933 р. Разом 

Держсектор Колгосп-
сектор Держсектор Колгосп-

сектор Держсектор Колгосп-
сектор 

Держсектор Колгосп-
сектор 

'ж 
10.785.7 6.966,5 15.160,9 9.071,0 5.681,6 9.208,0 

1 

31.628,2 25.243,5 
. . . 10.728,4 >4.436.0 9.376,1 8.337.Г 7.183,9 7.594,4 27.288.4 20.367,5 

4.211,1 — 4.950,0 2.250,0 5.925,0 1.875.0 15.086,1 4.125,0 

. : . 25.725,2 11.402,5 29.487,0 19.658,1 18.790,5 18 677,4 74002,7 49.738.0 

Іодана тут сума капіталовкладень, звісно, не е та 
чЯку цілком треба одержати зовні, тобто з бю-
вих. асиґновань або, як держкредит. Це лише 

гатація вартости об'єктів без зазначення способів 
гтя її, інакше сказавши, бев докладного, старанно 
ьованого фінансового вляиу. 
~ину запроектованих заходів у держсекторі, як 
і інші, цілком .можуть покрити капіталовкла-
відповідних організацій (Трактороцентр, коопе-
тощо), бо незалежно від пляну ДЕСК'у вони 

здійснювали б ці заходи зокрема кожний. Нарешті, 
чимале джерело покриття запроектованих вкладень є 
нагромадження самого ДЕСК'у, мобілізація внутрішніх 
його ресурсів та здешевлення вартости будівництва 
й організації_£СК'ів, чого- тут покищо достатньо мі
рою не враховано. Безперечно, при проектувавві ок
ремих' об'єктів ці можливості ввійдуть цілком, як скла
дова частина фінпляну, отже, дадуть змогу достат-
вьою мірою забезпечити виконання всього генераль
ного пляну. 



Бетоняр - бетонщик. 
Бетонярка—бетоньерка ;,4' 
Бетонярня—завод бетонний 
Бяло—брус отбойннй 
Бияк—кувалда 
Блискавичний—молниеносньїй 
Брукування—мощение 
Брусуватий брусчатьій 
Бутинування-трамбовка 

Валка- состав поезда 
Вальцьо вання—прокат 
Вантажний—грузовой - ' ч . 
Вантажність—грузопод'емность 
Вапно — известь 
Вапнярка—печь йзвебткообжнрательная 
Вбирач—поглотитель 
Вежа—башня 
Верстат - станок 
Вибій—«абой 
Вибуховий—взрьівчатьій 
Внтар-угар (метал.) 
Ввдавннй—отпускной (цена) 
Видатність—производительность ч 
Визубень—штраб 
Внйма—вьіемка ' 
Виливанець—чушка, болванка 
Виливниця—иаложвица 
Вимірник—измеритель 
Винютування—вммлепьівание 
Випал—обжиг 
Виполіскувати — вьіщелачивать 
Висаджений—рваний, взорванннй 
Висаджування—паление 
Внсадиий—подрьівной 
ВнсмокуватН—откачивать 
Вистачний—достаточиьій 
Вистав—вилет (крана) 
Витоп—виплавка 
Витривалість—вьгаосливость 
Вичахати—остьівать 
Від'ємний—отрицательньїй 
Відлежати—отстрять 
Відміна—вид, разновидность 
Віднога - рукав (роки) 
Відслонитися - обважиться 
Візок - тележка 
Вмовкати—включать, 
Вміст—содержание 
Вогнетривкий—огнеупорвьій 
Водеаь—водород 
Водостриминй—водоудержательвмй 
Вологий—влажньїй 
Всисний—всасьі вающий 
Вуглецевий—углеродистмй 
Вуглець—углерод • 
Вуглець П-окснд - окись углерода 

Гар цінний— гарцовочнмй 
Гатка—дамба 
Гідроксид—гидрат окиси 
Глинка—глинозем 
Горішній —верхний 
Горовнй—верхово й 
Граничний -предельньїй 
Гребля— плотина 
Грубцй—мощньїй (слой, пласт); 

крупний (уголь) 
Грубоаркушевнй—толстолистовой 
Гугіт—грохот, гул 
Густина—плетность 

Л ...) 4 Ґара—паз, шпунт 
Ґарина—шпунтина 
Ґратннця—решетка 
Ґратчастий— решетчатмй 
ҐумоВий—резиновьій 

Дах—криша 
Дар мой—грохот 
Двотетевнй—двутавровнй 
Денний—донний 
Дильовання -яаборка 
Дільниця—участок 
Дробарка—дробилка 

Електровня—станция влектрическая 

вмвііть— емкость 

Живильник—питател ь 
Жужель—шлак 

Забарвлення—окраска 
Забора—гряда (камевная) 
Завантажувати - загружать 
Загад - наряд 
Задра —заусенец 
Зааубневнй—тупиковий 
Закисний окислительньїй . 
Закривка—затвор 
Залів'і-оксид—окись' железа 
Зашетниа—тандор 
Затискач—зажим» 
Затичка—заглушка 
Звід—кран 
Звітрювання—внветривание 
Зводовяй—крайовий 
Зв'явень —ферма (коистр.) 
Змпі—язгиб 
Згустіти —у плотниться 
Здійманий —с*ємний 

• Землесмок — землесос 
Злагода —устройство (констр.) 
Зливок— слиток 
Зложище залежь (геол.) 
Злука—сопряжение (соединение) 
Змінний переменний 
Знижиий—понижающий 
Знекр емиювання - обескремнивание -
Знюховуватн — склепивать 
Зонільннй—наружний 
Зруб—ряж 
Зступ - усадка 
Зупин — остановка 
ЗщДльиювати—сплачивать 

Івер— торец ' 

Казановня—котельная 
Каааняр — котельщик 
Каменедробарка—кам не дробилка 
Каменедробильня—завод камнедробильньїй 
Каменяр—каменелом 
Канар—копер 
Катерника—леб е дка 
Кисень - кнслород 
Кінь механічний-лошадина я сила 
Ковальський — кувнечний 
Коефіцієнт видатнссти - ковфициент 

полезного действия 
Коло—цепь (влектр.) 
Колодний—бревенчатнй 
Копальня -рудник 
Конань—котлован 
Косинець—угольник 
Крем'янка—кремнезем 
Кригоплав — ледоход 

Лавня—баня • "ч 

Ланка - звено 
Лантух - мошок , 
Ливарний—литейний 
Линва-троос 
Личкований—облицовка 
Лівар—домкрат 

, Лук—арка і. 
Люструватий -зеркальний 

Майданчик - площадка • • ... 
Материковий—коренной (порода) 
Місткість- емкость 
Мливо-помол 
Муляр — каменщик 
Мурування—кладка 
Мутра—гайка 

Над стінок—парапет 
Наметень —валун 

Намул—ил, нанос 
Напруга—напрякение 
Наскрівний—сквозной • . • 
Наспа—отсмпка > 
Натоплений наплавленньїй , 
Невкладнстість—громоздкость 
Несла л енний—иесгораемий 
Нетривкий—слабий, непрочяьій 
Нещільність — неплотность 
Норець—водолаз 
Нюта—заклепка 
Нютування—клепка 

Обер товий—вращающийся 
Обрис—очертание 
Обрисовий фасонний 
Обтискач—обжимка 
Обтяг—нагруяка (сил) 
Оглядовий—смотровой 
Окрайок кромка < 
Оксид—окись 
Олійник —масляняк 
Опад —осадок (атмосф.1 
Опір—сопротивление 
Опорядження—отделка 
Осад—осадок 
Осада-ярус 
Остигний—о стианой 
Отвір—отверстне 

м 

я 
л 

Пакувальня—упаковочная : 
Палуб—о іалу5ка ' -^И 
Пали—свая . --.ЦЯ 
Пар овичня —котельная ГЯ 
Перегатка - перемичка 
Перекрій—сечение уЦИ 
Пер е ліжка—прокладка 
Питомий—удельний '"Я 
Підвищувальний — повьісительнмй «̂ Я 
Піделектровня - подстанция влектрическая 
Підлога пол . .ЗщЩ 
Підойма—под'емник 
Плавень - шпат.плавиковий 
Плавний - плавучий 
Плаву новий гусеничний 
Плинність—текучесть 
Поверховий—втажиий 
Повідиевнй—приводи ой 
Повідь—паводок 
Повіт ь — пав ес 
Повсть — войлок 
Подовжинннй—погонний 
Подовжній - продольний 
Поземний—горизонтальний 
Позначка—отметка 
Покидище - отвал 
Поклїть—каркас 
Попільність —зольность 
Поріг-король (шлюза) 
Порожня—пустота 
Ворон—паром 
Порок доменний - пиль колошниковая • 
Послід—отход 
Потужність—мощность - ^ 
Похилий — наклоннмй 
Почіплеянй — подвешенний 
Почіппнй подвесной 
Прилад прибор 
Примість - стапель 
Припасувати пригнать 
Приступок—уступ . 
Притик примнкание 
Притискний - прижимной 
Притичини - примикаючий 
Про ВІДНЯ • проводка 
Прогін—пролет / 
Прогонич—болт .' • - V 
Прогвинчування прибалчивани-
Продухвина—просос 
Прожарювання - прокаливзние -
Прудковід бьістроток 
Прямовисний-вертикальний 

Рей ковальцівннй— рельсопрокатньгі; 
Реченець—срок 
Рисіаннчнй—чертежннй 
Риштунок—аркатура 



,-Чі< •лледоні 
ввсир 

-вемледельчеекий 

Рівн 
Рівні 
Рільї 
Рінь 
Річиів*̂ ]ру'ед> 
Родовиин̂ вкюррождеяие 
Р -ДіііАин. —наквлнвание 
Роамннм̂ рав'еїд (ж. я.) , 
Розчин—̂ асгвор , •'• 
Розчв̂ іШ-̂ растворитбль 

І—расслренИе _ 
Рублений—ряжевьій 
РушіЙ(|-НІ.т-двнгательньій -

Ниві-*. • 
СверддІй̂ -бурильпіик 
Гн |ідіаен-іа її п і тн і (буровая) 
Серпувадавж—серповидньїй 
Сірчаний--серямй 
Скелв>«-е*а*а 
Складальашй—сборочннй 
Склая̂ щя̂ тг-срставной. 
Склепіння—свод 
СліпвЙг-ч-лухой (техн.) 
Смок—яасое 
Смокевня—ствнция насосная 

ВЖ у̂кдон, падение 
Спідка—подошва (напр., ряжа) 
Споруда—сооруженне 
Споіввийа— откос 

Оталвй—постоянвьій 
Стиглець—ковел (техн.) 
С тир човни - торчащий 
Стиснутий—сжатьій 
Стіс - штабель • 
Стоп сплав 
Стоян - упор 

."Стрижень—стержень / 
Стрімкий - отвесньгй 
Струм—теж (влектр.) 
Струмина—струя 

- Сувій—рулон . 
Су пр яжний—сопрягающий 
Сутеренннй.—подвальннй 

~ Сходина— ступень 
Сходи—лестница 

Тарас ка—фашина 
Терасовий -чфашннкнй 
Тартак—вавод лесопильнмй 
Тееельняй - п л о т я и ч в ь і й 
Тесля—плотник 
Точний—жидкий 
Тирса - опилки (деревин.) 
ТнСК— давление 
Топлення - плавка 
Тор—полотно (дороги) 
Трапев—трапеция 
Тривкість—прочность 

Трям—балка 
< Турбоповітродув—турбово-духодувка 

Увімкнутий—включеними 
У стана — установка (констр.) . 
У̂статковання—оборудованне 

Ханці—храп (техн.) 
. Хвнльоріа—водиорев 
Хиткий—качающийся 
Хутрованнй—футерованньїй 

Цебер—бадья 
Цементария—вавод цементний 
Цупкий—жесткий 

Чамур раствор (строительнмй) 
Чіиннй—вяжу щий 

Шар—слой 
Шаруватість — слоистость 
Швидкісний - скоростной 
Шона—сарай ' і 

Щебра — щебень 
Щілнннистий—трещиноватмй 
Щогла—мачта 



НА ПОМОЩЬ УДАРНЬІМ БРИГАДАМ 

. И З А ВЬІПОЛНЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНА 

ВСЕУКРАИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

„ОРГАМЕТАЛЛ" 
ШИРОКО РАЗВЕРТЬІВАЕТ СВОЮ РАБОТУ ПО ОБСЛУ-
ЖЙВАНИЮ УКРАИНСКОЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЬІВАЮЩЕЙ 
ПРОМЬІШЛЕННОбТИ ПО СЛЄДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ: 

а) обслуживанив и иаучение сущвствующвго по
ложення и способов ведення работ в литей-
нмх, кузнечньїх, механических и др. цехах с 
целью виявлення всех неполадок н увких иест 
в ходе технологичесКого процесса; 

б) устранение причин дефектов и вмработка пла-
на рационаливаторских меролриятий для 
устранения их; 

в) проведение в живнь рациоиализаторских меро-
приятий, налаживанйе технологйческих про-

Всеукраинское Отделение Оргаметалла и м е е т н е п о с р е д с т в е н н у ю с в я з ь с т е х н и ч е с к и и и 
к о н т о р а м и Правлення Оргаметалла в Берлине и Нью-Иорке, о б с л у ж и в а е м ь і м и к р у п н е й -

ш и м и а в т о р и т е т а м и г е р м а н с к о й и а м е р и к а н с к о й м е т а л л о п р о м ь і ш л е н н о с т и 
Н д р е с : Всеукраинское С т д е л е н и е „ О р г а м е т а л л " , г. Х а р ь н о в ул. К . Л и б к н е х т а № 3, т е л . 1 2 - 2 5 . 

цессов и инструктирование рабочего и техни-
ческого персонала цеха; 

г) монтаж оборудования, пуск в ход и полное 
налаживанйе его работм; 

д) консультация в вопросах вибора надлежащих 
технологйческих процессов н надлежащего 
оборудования; 

е) заключение по отдельньїм проектам и планам 
рационалиаации проиаводства. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСККЙ ИНСТИТУТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

на 1931 год О Б ' Я В Л Я Е Т н а £°д 

ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
В вспирантьі могут б и т ь приняти яица, вакои-

ч и в ш и е В Т У З ' ь і , И Л И п р о и з в о д с т в е н н и к и -
практини, ииеющиа аиайия, ноториа требу-
ются от аспираитов. 

СрОК а с п и р а н т у р ь і д в а г о д а . 
л и ц а , имающиа жаланиа б и т ь аачислаииимн в 

аспиранти, должни представить сладумщиа 
домументиі 

1) З а я в л е н и е о зачислений в аспиранти м ввто-
б и о г р а ф и ю . 

Заявляння присилать по адресу, ГОРОД ХАРЬНОВ 
Научио-нссяедовательсинЙ институт техиормироваиия. 

Срои приаиа заявлений—1-І 19*1 г о д а . 
І а ч И С Л С И И и а а с п и р а н т и ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ТОЛЬНО СТИПВНДИІЙ в РАЗ НЕРВ М РУБЛЕЙ В ИЕСЯЦ. 
Зачислениа яроиїводится в сеицииі а) матаяяичасиую, б ) строитольную, а) сеаьсиог хоаяйстаа, 

г ) п о л и г р а ф и ч е с н у ю . , • • / 
ЗАДАЧА АСПИРАНТУРЬІ —ЛОДГОТОВИТЬ ВЬІСОКОКВАЛИФИЦИРОВДННЬІХ РАБОТНИНОВ В ОВЛАСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАИИЯ РАБОЧИХ ПРОЦІССОВ. 

і) Заполненную анкету по ферма, указанной а 
положений об аспираитуре (лрииаа ВСНХ. от 
1 7 - У 1930 года). 

3) Нопию аоинсиого документа. 
4) Копаю свидательства об оноичаиии ВУЗ'а или 

ВТУІ'аГ^ 
•) Научииа труди, статьн а друг. 
Для проавводстаанникбв-праитинов устаиавлива-

атся по соглвшанию с институтом письмен
ная работа, свидетельствующая о доста то ч -
иой подгетоаиа аспиранта. 

улица СВОБОДНОЙ АКАДЕМИИ, Стврьій пассаж,-

Директор института проф. А . Г. СПАХ 



І В. С. Н х. З Н Е Р Г О Ц Е Н Т Р с. є. с. р. 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ь І Й & Н Е Р Г О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ь І Й Т Р Е С Т 

„ З Н Е Р Г 0 С Т Р 0 Й " 
ПРАВЛЕНИЕ—Иоемаа, Негляняаа, уг. Пушечной, 6-ї. Телефони: 2-04-87 в 5 95-53 
ВСЕУКРАИНСКОЕ ОТДЕЛЕННЕ—г. Харьков, ул. К. Лнвкнехта, 31. Телефони: Кавннет Управл. Отдел.—52-02, Упраалешп Додааш—1Я8 

„9 Н ЕР ГОСТРО Й" 
Различного рода взькканнял обследовання, 
связанньїе с проектировкой злектрических 
ставний (теплових • гидравлических), ли-
ний електропередач, подставщкй н вроч. 
Составление зкскизньїх и тсхнических про-
ектов,согласно трсбованиям, прсд'являемьім 
Центральним Злектряческим Советом, а 
равно составление ясполиительиих проек-
тов в/рабочих чертежей для» 
(А Центральних алектрич станций, вклю-

чан водоснабжение их, топливо-подачу 
И проч. 

б) Повьішательньїх н понижательньїх вьі-
соковольтньїх подстанций как закрьі-
того, так и откр ьітого типа. 

ді Лннийзлектропередач,распределитель-
них, воздушньїх н кабельних сетей и пр. 

В 
ЬІ 
п 
о 
л 
н 
я 
Е 
Т 

? Производство строительньїх н монтажних 
* работ НО возведению и оборудованию цен

тральних влектрнческнх (теплових и »и-
дравлических) станций, електропередач, 
подстанций и т. д. 

5 4 Техннческий надвор 
монтажними работами 

аа стройтельиьіми • 

5 Организация приємних нспьітаний. 
(у Производство всякого рода техннческих 

расчетов, составление смет и калькуляци-
онньїх расчетов. 

7 Консультация ПО всем вопросам, связанньїм 
С сооружеинем и зксплоатацией влектрн
ческнх станций, их СЄТЄЙ, подстанций 
• Т. Д. , 

А д р е с д л я т е л е г р а м м : „ В И Е Р Г О С Т Р О Й " 

Текуциі счет: Отдвленяя в ХАРЬКОВЕ — в Гоебанке № 146313.—Правлення — в МосковскоІ 01л. К-ре Госбаїка №3152 

ГОСУДАРСТВЕННЬІЙ ИНСТИТУТ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
О Б ' Е Д И Н Е Н И Я ; „ С Т А' Л Ь" 

Г И П Р О С Т А Л Ь 
г. Харьков, Госпром. 2-й под'езд, 3-й зтаж. Телефон городской 12-71, ком. ДГП, 2-01 

РАЗРАБАТЬІВАЕТ ПРОЕКТЬІ СООРУЖЕНИЯ НОВЬІХ И РЕКОН
СТРУКЦІЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛУРГИ-

ЧЕСКИХ ЗАВОДОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ И МАРГАН-
ЦЕВОЙ ГОРНОЙ ПРОМЬІШЛЕННОСТИ В РАЙОНІ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

V ОБ'ЕДИНЕНИЯ „СТАЛЬ". 

П І ' У І І І Р ґ Т П П Я Р Т ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАБЛЮДЕНЙЕ 
Щ С І І РII П С В в ОТДЕЛЬНЬІХ СЛУЧАЯХ, ПО ПОРУЧЕНИЯМ 

ОБ'ЕДИНЕНИЯ .СТАЛЬ", ЗА ВЬІПОЛНЕНИЕМ -ХТРОИТЕЛЬНЬІМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СООРУЖЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕН-
ННМИ ОКОНЧАТЕЛЬНЬШИ ПРОЕКТАМИ. 

Р А Г Г М Л Т Р И К А Р Т и ОЦЕНИВАЕТ В ПОРЯДКЕ консультации 
Г Н И П Н І Г П Р М ь І ЗСКЙЗНЬІЕ И О :ОНЧАТЕЛЬНЬІЕ ПРОЕКТЬІ 

СООРУЖЕНИЙ НОВЬІХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИСПОЛНЕННЬІЕ ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СССР И:ИНОСТРАННЬіМИ ФИРМАМИ. 

ОРГАНИ З У ЕТ ПО ЗАДАНИЯМ ОБ'ЕДИНЕНИЯ „СТАЛЬ" 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ Р А Б О Т М, 

СВЯЗАННЬЇЕ С ГЇРОЕКТИРОВАНИЕМ МЕГАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВО
ДОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ И МАРГАНЦЕВОЙ ГОР
НОЙ ПРОМЬІШЛЕННОСТИ. 



Д Е Р Ж А В Н Е Д.В.О»У. 

і (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЕДИНЕНИЕ УССР 

НІНІ = У П Р А В А : Харків, вул. К. Лібкнехта, № 31, тел. 33-36. = 

ОРГАНІЗОВАНЕ НА ПІДСТАВІ ПОСТАНОВИ РНК УСРР 3 21 СЕРПНЯ 1930 РОКУ 

ІЄНИ 

ДВОУ ОБ'ЄДНУЄ: 
1. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ПІДРУЧНИКІВ «РАДЯНСЬКА ШКОЛА* (Государственное 

Издательство учебников „Радянська Школа") 
2. ДЕРЖАВНЕ ТЕХНІЧНЕ ВИДАВНИЦТВО (Государственное Техническое Издательство) 
3. ДЕРЖАВНЕ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО (Государственное Сельск̂ хозябст-

венное Издательство) 
4. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО СОЦІАЛЬНО -ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .ПРОЛЕТАР" 

(Государственное Издательство социально-акономической Аитературьі „Пролетар") 
5. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й ГРАФІКИ .ЛІТЕРАТУРА І 

МИСТЕЦТВО" (Го су даре гвениое Издательство художесгвенной лигературьі а графики .Літера
тура і. Мистецтво") 

6. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ДЯГЯЯОІ ТА ЮНАЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ .МОЛОДИЙ БІЛЬ
ШОВИК" (Государственное • > Издательство детской. и. юношеской литературьі „Молодий 
Більшовик") 

7. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО З ПИТАНЬ МЕДИЦИНИ І ПРИРОДОЗНАВСТВА .ДЕРЖАВНЕ 
МЕДЯЧНЕ ВИДАВНИЦТВО" (Государственное Издательство по вопросам медицини н при-
родоведения „Державне Медичне. Видавництво") 

8. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ВІЙСЬКОВОЇ Й ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .НА ВАРТІ' 
(Государственное Издательство воендой и физкультурвой литературьі „На Вартім) 

9. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ПРОФЕСІЙНО-РОБІТНИЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ .УКРАЇНСЬКИЙ 
РОБІТНИК" (Государственаре̂  Издательство профессионально-рабочей. литературм „Україн
ський Робітник") 

10. УПРАВУ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 
11. УПРАВУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ЗБУТУ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПІДСОБНИХ ТОВА

РІВ .УКРКНИГОЦЕНТР" /""" 

УКРКНИГОЦЕНТР РОЗПОВСЮДЖУЄ ВСЮ ПРОДУКЦІЮ ТИПІЗОВАНИХ 
ВИДАВНИЦТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ДВОУ. 

ФІЛІЇ УКРКНИГОЦЕНТРУ в ПО ТАКИХ М І С Т А Х : , 

Харків, Київ, Одеса. Дніпропетровське, Сталіне, Луганське, Артемівське, Запо
ріжжя, Вінниця, Зінов'ївське, Криворіжжя, Миколаїв, Полтава, Горлівка, 
Єяаківве, Костянтинівна, Краматорська, Лнсичаяське, Микитівна, Слов'янське, 
Гришиае, Попасаа, Щврбиаівка, Кічкас, Ніжен, Дмитріївське Амвросіївка, 

Алчевське, „Красний Луч". ч 

ЯКУ ЗАВГОДНО КНИЖКУ ВСІХ ВИДАВНИЦТВ НЕГАЙНО НАДСИЛАЮТЬ 
ПІСЛЯПЛАТОЮ ПОШТО ЗІ ВІДДІЛИ УКРКНИГОЦЕНТРУ 

"'АДРЕСА П О Ш Т О В И Х В І Д Д І Л І В : 

Харків, вул. 1-го Травня, 17. Київ, вул. Веронського, 29. Одеса, вул. Лассаля, 33. 
Дніпропетровське. Проса. К. Маркса. 49. 

т 




