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Dr. Antoni Czeczott.

Centralny punkt astronomiczny dla nowego pomiaru Państwa „Borowa Góra".
Prace i instalacje na centralnym punkcie astrono-

micznym „Borowa Góra".
Ministerstwo Robót Publicznych, któremu ustawa

z '25. IV. 1925 r. powierzyła pomiary podstawowe Państwa,
po ustaleniu wywiadem siatki łańcuchowej I-go rzędu i za-
budowaniu wieżami zamkniętego łańcucha Warszawa-
Mława-Grodno Brześć n/B -Warszawa, oraz łańcucha w po-
łudniku przechodzącym przez Warszawę, rozpoczęło w r.
ubiegłym pomiary kątów wymienionej zamkniętej siatki
łańcuchowej. Ponieważ pomiary triangulacyjne muszą się
opierać na pewnej ilości punktów astronomicznych., Mini-
sterstwo Robót Publicznych zapoczątkowało równocześnie
wyznaczenia współrzędnych geograficznych (q>.X.A) tych
punktów metodami astronomicznemi. Zgodnie z opraco-
wanym programem, punkty astronomiczne powinny się
znajdować na przecięciach ciągów triangulacyjnych łańcu-
chowych w odległościach wzajemnych od 200 do 300 km.
Jeden z tych punktów mniej więcej środkowy stanowi
centralny punkt astronomiczny. Spółrzędne geograficzne
tego punktu muszą być wyznaczone z największą, ści-
słością, ponieważ na nich opierają się obliczenia elemen-

5w wszystkich punktów triangulacyjnych.

Rys. 1.

Głównym astronomicznym punktem ogólno-państwo-
wej triangulacji w Polsce obrano punkt triangulacyjny
I-go rzędu „Borowa Góra" koło Zegrza w powiecie Puł-
tuskim (odległy około 35 km od Warszawy) położony przy
szosie Warszawa-Pułtusk. Warunki geodezyjne i terenowe
na Borowej Górze w zupełności odpowiadają zasadniczym
wymaganiom. Jest to wspólny puukt głównych ciągów
triangulacyjnych, równoleżnikowego i południkowego prze-
chodzących, przez Warszawę, znajduje się mniej więcej
w środku głównej masy obszaru Państwa, blisko od bazy
(Ożarów-Białuty) i posiada dwie celowe z ziemi (na Modlin
i Pustelnik), azymuty których mogą być bezpośrednio

i astronomicznie wyznaczone.
\ Grunt miejscowości Borowa Góra, zgodnie z opinją
rzeczoznawcy geologa jest przepuszczalny, nie podlega
wpływowi opadów, nie zawiera w głębi niestałych warstw,
nadaje się wobec tego w zupełności na urządzenie trwałej
stacji astronomicznej. Pod tym względem „Borowa Góra"
wyjątkowo i dodatnio wyróżnia się od innych punktów
I-go rzędu w okolicach Warszawy, podłoża których są

przeważnie gliniaste lub torfowe, bardzo wrażliwe na opady,
lub znów składają się z lotnych piasków nie nadających
się do założenia stałych, obliczonych na długie okresy
zachowania znaków podziemnych.

W promieniu 3 km naokoło „Borowej Góry" miej-
scowość jest równa, otwarta, nie posiada większych ma-
sywów leśnych, które mogą powodować anomalje w re-
frakcji, przyczem okolica jest sucha i zdrowa.

Dla przeprowadzenia ścisłych pomiarów astrono-
micznych nabyło Ministerstwo Eobót Publicznych od firmy
„Askania-Werke" dwa bliźniacze narzędzia przejściowe
z otworem objektywu 70 mm i odległością, ogniskową
650 mm, wyposażone w mikrometry bezosobowe i dwie
libele Talkotta (ryc. 2).

Temi instrumentami można wyznaczyć wszystkie
trzy elementy współrzędnych geograficznych l.y.A. In-
strumenty są wyposażone w podstawę Dollena, również
w podstawy kołowe dla ustawienia przyrządów w dowol-
nym azymucie.

Bya. 2.

Dla ustawienia instrumentów zbudowano na punkcie
Borowa Góra dwa żelazo-betonowe słupy, kształtu ściętej
piramidy na masywnych betonowych fundamentach. Na
górnych powierzchniach fundamentów założono centry,
dostęp do których w razie potrzeby umożliwiony jest
przez otwór w boku słupa. Normalnie otwór ten jest lekko
zamurowany i zasypany.

Przez pionowy otwór w środku słupa pionownikiem
przeniesiono centr na górną płytę dla dokładnego usta-
wienia instrumentu. Wymiary i konfiguracja oddzielnych
części słupa podane są na załączonych szkicu (rys. 3).

Nad słupami zbudowano na pomostach ochronne
budki rozsuwalne od środka w obie strony.

• Na ryc. 4 widać część słupa wystającą ponad po-
mostem rozsuniętych budek, oraz przez nieco rozkopaną
ziemią pod pomostem otwór na boku słupa umożliwiający
kontakt z centrem na tundamencie.



Na ryc. 5 mamy widok budek zamkniętych, oraz
ryc 6 przedstawia budki rozsunięte z instrumentem przej-

mmmm

ściowym na słupie. Szerokość otworu między bokami jest
przeszło P/2 m zupełnie wystarczająca dla dogodnych
i pewnych obserwaoyj.

celem wyznaczenia długości i szerokości miejsca. Przez
odpowiednie obliczenia przeniesione zostaną następnie dłu-

Ryc. 4. .

W czasie przerwy w pracach, obserwacyjnych dla
ochrony od kurzu nasadza się na instrument na słupie,
szczelnie zamknięte drewniane pudło (ryc. 6).

Jeden słup zbudowano pod wieżą, w linji pionu
i z tego słupa wyznaczony będzie azymut bezpośrednio
z gwiazdy „Polaris", drugi słup w odległości 24 m na
wschód od pierwszego dla obserwacji gwiazd zenitalnych

Ryc. 5. • . ,
• • • • • • •

gość i szerokość na właściwy punkt triangulacyjny, pod
wieżą.' Dla kontroli azymutu optycznej osi instrumentu,
w południku każdego słupa zbudowano miry pomocnicze
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Ryc. 6.

osłonięte lekką budową z desek wymalowanych na biało,
ryc. 8 przedstawia ogólny widok słupów z mirami.

Elektryczną eńergję dla oświetlenia narzędzia, budek
i do mikrometru przeprowadzono oddzielnemi przewodami
od stacji odbiorczej znajdującej się tymczasowo w pobliżu
położonego domu (ryc. 9) w odległości 'około 120 m od
punktu. W domu tym pomieszczone są' również chrono-
metry, chronografy, baterje, akumulatory i radjoodbiorcza
instalacja. Dla porozumienia się obserwatora z obsługą
tych przyrządów podczas pracy, budki obserwacyjne po-
łączone są ze stacją telefonem.

Obecnie na punkcie Borowa G-óra są wykonywane
obserwacje astronomiczne celem wyznaczenia długości
i szerokości tego punktu i azymutu odpowiednich kierun-
ków dla orjentacji całej siatki triangulacyjnej Państwa.



Długość wyznacza się obsolutnie pośrednio przez Paryż
metodą zamiany obserwatorów i części instalacji, w tym
celu jeden z obserwatorów, a mianowicie Dr. Krassowski
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współpracownik z ramienia W. I. GK udał się do Paryża,
dokąd w porozumieniu z paryskim obserwatorjum astro-
nomicznem wysłano instrument przejściowy z taką samą

• • , . . i

Ryo. 8. '

instalacją, jaka się znajduje na punkcie Borowa Góra.
Po zakończeniu I szej serji obserwacji nastąpi zamiana
obserwatorów i wykonanie drugiej serji pomiarów. Sposób
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podany usunie' błędy stałe, osobiste i instalacji. Zasada
wyznaczenia długości polega na ścisłem notowaniu na
obydwóch punktach miejscowego czasu, dla tego samego
fizykalnego momentu i różnica notowanych czasów, jest
różnicą długości między temi punktami. Wobec nadmier-
nej szybkości fal Hertza, a tembardziej uwzględniając
na dłuższych odcinkach nadmierną szybkość ich postępo-
wania jednakowe sygnały radjowe odbierane na różnych
punktach stanowią właśnie te jednoczesne momenty, no-
towane przez dwóch obserwatorów.

Byo. 9.

Ryo. 10.

Stacje w Paryżu i na Borowej Grórze wyposażono
w urządzenie, • które pozwala notować sygnały radjowe
na taśmie chronografu jednocześnie ze znakami sekundo-
wemi zegara. Taka radjoodbiorcza instalacja samodzielnie
wykonana przez Min. Rob. Publ. na stacji Borowa Góra
umożliwia bardzo dogodny odbiór sygnałów radj owych
graficznie z wielką ścisłością. Błąd wyznaczenia momen-
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tów poszczególnych sygnałów wypada poniżej 0,01 se-
kundy. Wymieniona instalacja radjoodbiorcza jest przed-
stawiona na rycinie 10. Poszczególne części instalacji są:
A — radjoodbiornik 4 lampy, B — prostownik prądu
dwulampowy (Pal-Push), G — deska rozdzielcza całej in-
stalacji wraz z przekaźnikami mechanicznemi (I i II)
i ampermierzem dla kontroli prądów, D — chronograf.

*
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Ozas miejscowy (poprawka zegara) wyznacza się
przez obserwacje przejść g-wiazd w południku zapomocą
mikrometru bezosobowego, który rejestruje te momenty
na chronografie. Błąd wyznaczenia czasu z serji gwiazd
jest również poniżej 0,01 sekundy. Długości innych punk-
tów w Państwie będą, wyznaczone wzglądem punktu Bo-
rowa Góra. "W podobny sposób stacja astronomiczna na
Borowej Górze będzie wobec tego czynna przez cały czas
trwania pomiarów astronomiczno - geodezyjnych w kraju.

Geograficzną, szerokość punktu Borowa Góra wyzna-
czy się metodą Talkotta, przez pomiar w południku mikro-
metrem różnicy wysokości par gwiazdowych. W porówna-
niu z innemi sposób Talkotta ma dużo zalet, a mianowi-
cie: odczyty koła pionowego odpadają zupełnie, wszystkie
pomiary są różnicowe, a •więc prawie niezależne od błę-
dów osobistych obserwatora, przyczem wpływ refrakcji
jest minimalny. Nabyte przez Ministerstwo Robót Pu-
blicznych przejściowe instrumenty konstrukcji masywnej
posiadające dwie bliźniacze libele Talkotta nadają się
w zupełności do tych pomiarów. Wyznaczenie szerokości
na punkcie Borowa Góra prowadzone będą przez ozas
dłuższy, a to (przeszło rok) celem, sprawdzenia i uwzglę-
dnienia zmian periodycznych tej współrzędnej.

Dla wyznaczenia azymutu instrumentem przejścio-
wym zastosowano metodę pomocniczej południkowej miry.
W tym celu zbudowano w odległości 8 km od punktu

pomocniczy sygnał (ryc. 11). Sygnał ten znajduje się
w polu widzenia instrumentu zorientowanego w południku.
Temsamem można wielokrotnie mierzyć bezpośrednio
mikrometrem kątową odległość w kole azymutalnym miry
od gwiazdy biegunowej. Wychodząc z azymutu gwiazdy
dla momentów pomiaru azymut miry otrzymuje się bez-
pośrednio.

Nawiązując się do miry południkowej wyznaczenie
azymutów kierunków na sąsiednie punkty triangulacyjne
jest już zadaniem pomiarów geodezyjnych.

W miarę dalszego rozwoju pomiarów astronomicz-
nych zapoczątkowanych, przez Ministerstwo Hobót Pu-
blicznych znaczenie punktu Borowa Góra jako stacji cen-
tralnej geodezyjno - astronomicznej będzie coraz większe.
Wkrótce przewiduje się budowę odpowiedniego pawilonu
dla pomieszczenia instalacji elektrycznych i radjowych.
Zegary mają się znajdować w specjalnie dla tego urzą-
dzonej komorze w ziemi o stałej temperaturze. Przewi-
duje się również założenie podstawowego punktu precy-
zyjnej niwelacji państwowej. Istnienie takiej stacji cen-
tralnej będzie również potrzebne przy unifikacji prac geo-
trycznych w Państwie.

Przewidtijąc rozwój tych prac Ministerstwo Robót
Publicznych wykupuje od właściciela na punkcie Borowa
Góra obszar około 4 morgów ziemi dla stopniowego urzą-
dzenia potrzebnych instalacyj.

Inż. Dr. Alfons Chmielowiec.

Mosty we Francji.
Wrażenia z podróży naukowej, wygłoszone w Polakiem Towarzystwie Politeolinioznem we Lwowie.

Wstęp.
Sztuka budowania mostów, zarówno jak i dróg stoi

we Francji wysoko. Francuzi mieli dobrych mistrzów
w tej sztuce, bo Rzymian, którzy na ziemiach dzisiejszej
Francji panowali przez cztery wieki i pozostawili tam
niezatarte ślady swej kultury. Świadczy o niej dobitnie
istniejący od 20 wieków akwadukt du Gard obok Arles
w południowej Francji (ryc, 1). Jest to most kamienny
trzypiętrowy. Piętra ku górze są coraz węższe, 2 dolne
wykonane bez zaprawy. Długość akwaduktu około 275 m1).

Ryc 1.
Aktoadukt rzymski du Gard e czasów Augusta.

W średnich wiekach, począwszy już od XI. francuscy
architekci zadziwiali świat, wznosząc ku niebu potężne
kościoły sklepione na zawrotnych wysokościach pięknymi
i lekkimi ostrołukami. Również wielkiej odwagi i genju-
szu przy ówczesnych środkach, i przy ówczesnym stanie
nauki technicznej wymagał problem przerzucenia drogi
ponad szeroką rzekę mostem kamiennym o znacznej roz-
piętości a ważkich, stosunkowo filarach dla umożliwienia

*) Por. Kozierski:, ;,Le Moniteur de Travaux Publics 1928:
Les Ponts Hier-Atycmr&lmi-Demain.

wezbranym wodom swobodnego przepływu. Tego trudnego
zadania podejmowali się Benedyktyni. Śmiałością płaskich,
łuków przewyższyli oni Rzymian, którzy budowali jedy-
nie sklepienia o kształcie pełnego półkola wsparte na po-
tężnych i szerokich filarach. Cztery łuki eliptyczne na
Rodanie pod Avignon pochodzą z roku 1178.

Chcąc uniknąć spiętrzenia wody przed mostem gen-
jalny Perronet, założyciel słynnej Szkoły Dróg i Mostów
w Paryżu (Ecole Nationale de Ponts et Chaussees) wyko-
nał w latach 1768 do 1774 kilka mostów, z których most
pod Neuilly posiadał 5 łuków eliptycznych po 39 m roz-
piętości. Zbudowany również przez Perronet'a w latach
1786—1791 most Zgody na Sekwanie w Paryżu do dziś
imponuje lekkością, śmiałością i pięknością 5-oiu łuków
odcinkowych o rozpiętości rosnącej ku środkowi od 25,33
do 31,18 TO i o strzałkach rosnących odpowiednio od 2,98
do 3,98 m. Największa szerokość filarów 2,92 m. Kamień
do budowy wzięto ze zburzonej Bastyli. Ponieważ obecnie
jest za wązki dla potężnego ruchu pomiędzy placem Con-
corde a Parlamentem przystąpiono do jego rozszerzenia.

Mosty francuskie cechuje rozmach i śmiałość, piękno,
lekkość i polot. Cechy te odnajdziemy w wielu mostach
i wiaduktach opisanych poniżej. Na estetykę kładą fran-
cuscy inżynierowie wielki nacisk, czasem nawet ze szkodą
ekonomji. Rozmach widzimy naprzykład w wielkim wia -
dukcie kolejowym ponad miastem Morlaix. Lekkość mu-
simy podziwiać w wiadukcie Yiaur pomimo ogromnych
mas użytego żelaza, lub w mostach wiszących np. wLe-
zardrieux i Gisclard. Śmiałość płaskiego łuku w moście
Aleksandra III. w Paryżu na Sekwanie nie została dotąd
przekroczona. Zaś przekroczenie doliny Bevera mostem
żelaznym opartym na ostrym łuku odznacza się polotem
właściwym rasie Galio - Romańskiej od wieków.

Szczególnie piękne są mosty kolejowe w Bretanji
(Morlaix, Lezardrieux, Treguier, Guingamp) w Alpach
Nadbrzeżnych (kolej Nicea-Coni) w Pirenejach Wscho-
dnich (kolej elektryczna Villefranch - Bourg Madame z mo-
stami Sejourne i Gisclard). Nie można pominąć wiaduktów



w Owernji: Viaur, Garabit, de Fades. Charakterystyczne
dla portów francuskich są, mosty przewozowe u nas nie-
znane (Marsylja, Nantes. Rouen, Brest). Uderza wielka
ilość mostów w miastach, które rozłożyły się po obu stro-
nach rzeki często tam, gdzie ona się rozgałęzia, tworząc
wyspy (Paryż, Eouen, Nantes), albo też tam, gdzie ona
przyjmuje dopływ, tworząc widły (Lyon, Grenoble). "W Pa-
ryżu na Sekwanie jest mostów 36, w Lyonie, który leży
u zbiegu Rodanu i Saony jest 36 mostów, w Nantes na
kilku odnogach Loary (Loire) jest ich coś 10. W Eouen,
Brest, Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Carcassonne, Beziers,
Narbonne, Grenoble i całym szeregu innych mniejszych
i większych miast jest wielkich mostów ponad rzekami
po kilka i mnóstwo małych mostów nad kanałami i do-
pływami.

Dzięki uprzejmości profesorów paryskiej Szkoły Dróg
i Mostów p. Godard, dyrektora wydziału drogowego kole-
jowej sieci Południa i p. Martinet dyrektora takiegoż wy-
działu sieci P. L. M. (Paryż Lyon-Morze Śródziemne)
i uprzejmości podległych im inżynierów pp. G. Błot, L.
Tounayre, Pentecóte, Nivert, Touche, Nogues, Guerre,
Sainflou i innych, mogłem poznać sposoby obliczania i kon-
struowania, używane w tych sieciach i obejrzeć dokładnie
wiele pięknych mostów i wiaduktów tych sieci, wykona-
nych i będących w budowie. 1'akże w sieci państwowej
(reseau de l 'Etat) widziałem kilka pięknych objektów,
a zarazem cały szereg mostów drogowych, należących do
sieci dróg automobilowych, która jest wzorem dla Europy.
Nagromadzone spostrzeżenia, uwagi i fotografje podam
w streszczeniu niezależnie od porządku chronologicznego,
albo geograficznego, podzielone systematycznie wedle ma-
terjału dżwigarów głównych, a więc w porządku: kamień,
beton, żelbet i żelazo. W tym ostatnim dziale osobno
będą omówione mosty łukowe, wiszące i przewozowe
i ruchome.

We Francji mostów podobnie jak i kościołów z drze-
wa się nie buduje Drzewa używa się tylko do rusztowań
i krążyn. Niemniej jednak nigdzie nie wybudowano tak
śmiałej i trudnej konstrukcji drewnianej, jaką był łuk
kratowy, na którym wybudowano kolej na wszystkie 3
łuki żelbetowe, każdy o rozpiętości 180 m w świetle na
rzece Elorn pod Plougastel. (Na rycinie 15 widać resztki
tej krąźyny pod lewym łukiem).

Mosty kamienne.
Budowa mostów kamiennych jest od wieków specjal-

nością inżynierów francuskich (por. Thullie: „Mosty ka-
mienne"), jakkolwiek rekord rozpiętości do nich dziś nie

Byo. 2.
Mysi Scarassoui, kolej Nicea-Coni.

należy. Dzierżyli go ostatnio rozpiętością 61,5 w, jaką po-
siada most na linji z Montauban do Oastres, zbudowany
w latach 1882—1884. Pobiliśmy ten rekord, my, mostem

w Jaremczu na Prucie o rozpiętości 65m. Dziś już istnieje
łuk kamienny o rozpiętości 90 m w wiadukcie Plauen
w Saksonji Zato największym mostem betonowym jest
most de la Oaille (mosb Przepiórki), który posiada roz-
piętość blizko 140 m.

Ryo. 3.
Most nad rzeką Yonne to Joigny.

Charakterystyczne mostom francuskim są głębokie
archiwolty uwydatniające grzbiet sklepienia (Montauban-
Castres, Caille, Scarassoui) (ryc. 2), jak również silnie wy-
stępujące z przed licy głównego sklepienia potężne filary,
odgraniczające główny łuk od wiaduktów bocznych.
Wszystkie te cechy posiadają piękne mosty na między-
narodowej linji kolejowej Nicea-Ooni, na jej francuskim
odcinku Ńicea-Fontan Saorge. 33U/O tej linji stanowią tu-
nele, z których tunel pod górą Braus, 6 km długi, jest
najdłuższym we Francji. Ze względów estetycznych ra-
czej niż statycznych most de Scarassoui i most Erbos-
siera mają podniebienie o kształcie półelipsy stojącej.
Most Erbossiera'jest pięknym przykładem mostu bez przy-
czółków. W moście Scarassoui (rozpiętość w świetle 48 m)
gzyms wyraźnie oddziela pomost od pachwin, a zwornik
sklepienia podkreślono architektonicznie, stwarzając praw-

"Ryo. 4.
Mosty f/e Claix koło Orenuble.

dziwe dzieło sztuki. Na tejże linji wiadukt w Escarene
złożony z samych łuków półkolistych na wysokich fila-
rach, tem jest charakterystyczny, że filary te rozszerzają1

się w przekroju poprzecznym mostu ku dołowi, nie wedle
linji prostej, ale wedle paraboli, co lepiej odpowiada teórji,
ale pociąga za sobą olbrzymie trudności wykonania muru
i wytyczenia fundamentu.

Stare mosty kamienne cechuje często urozmaicona
nierówiiość przęseł; przykładem most w Beziers na rzece



Orb (17 nieregularnych przęseł) i most na rzece Yonne
w Joigny (ryc. 3) o wyraźnem załamaniu spadku, co się
wyraża słowami: „most o grzbiecie osła". Takim mostem
jest stary most de 01aix koło G-renoble (ryc. 4), który
dzięki przełożeniu drogi stał się bezużytecznym. Nowa
droga automobilowa przechodzi tuż obok i oszczędza
kilkanaście metrów wysokich ramp obustronnych. W mos-
tach starych w Nantes i w Carcassonne środek mostu
uwydatniono krzyżem kamiennym sterczącym z poręczy.

Ryc. 5.
, Most na Oaronnie w Bordeaux.

Dla ułatwienia wpływu wezbranej wody pod most,
spotyka się we Francji często t. zw. bawole rogi. Są to
ścięcia ostrych krawędzi, utworzonych' przez półkoliste,
względnie eliptyczne podniebienie i czoło sklepienia.
W płaszczyźnie tego czoła, łuk przyjmuje postać płas-
kiego odcinka. Nazwę usprawiedliwia widok ukośnych
powierzchni ścięcia po obu stronach głowicy filara. Przy-
kład bawolich rogów przedstawia most na Q-aronnie w Tu-
luzie (pont neuf) i most w Bordeaux (ryc. 5) wybudo-
wany w latach 1810—1821, o długości 486 m i szerokości
14,85 TO. Most w Tours na Loarze (ryc. 6) posiada 15 łu-
ków po 24,5 m. Długość całkowita 434 m. Most ten roz-
szerza się na swych końcach, celem ułatwienia wjazdu
wozów; przyczółki są skomplikowane, gdyż rozszerzenie
to spoczywa na wspornikach. G-łowice filarów zwrócone
są ostrzami ku wodzie płynącej, głowice od strony dolnej
są o przekroju półkulistym.

Byc. 6.
Most na Loarze w Towrs.

Wiadukt kolejowy ponad miastem Morlaiz (ryc. 7)
jest jednym z najpotężniejszych w Europie. Miasto
(15.000 mieszkańców) leży poniżej. Szczyt wieży kościoła
znajdującego się obok wiaduktu nie sięga wysokości po-
mostu. "Widok na miasto z pociągu Paryź-Brest jest impo-
nujący. "Wymiary potężne, naprężenia stałe od ciężaru
ruchomego znikome. Budowla będzie zapewne trwać długi
szereg wieków podobnie, jak piramidy egipskie. Wysokość
58 w, długość 300 m.

Most de la Guillotiere na Rodanie w Lyonie (ryc. 8),
most na rzece Adour w Bayonne i dawny most de la
Tournelle na Sekwanie w Paryżu, przedstawiają przy-
kłady rozszerzenia przy pomocy żelaznych łuków, opartych

Ryc. 7.
Wiadukt ponad miastem Morlaix, kolej Pa-ryi-Brest.

na głowicach filaru, występujących z licy kamiennych
sklepień. Ciężar chodników wymienionych mostów prze-
nosi się za pośrednictwem żelaznych słupów pachwino-
wych, ozdobnie wykonanych na owe łuki żelazne.

' . ' ^ b M a m i i ~-in ! i yiifniiiin i'fi

" S ' • !i* ii
«»* -li . • i
i i 1 / ^
Jr'i§ ' ^ 1

Ryc. 8.
Most Oudllotiere nad Roddnem w

Jeżeli szerokość jezdni i chodników mostu o niezbyt
małej rozpiętości jest bardzo znaczna, to szerokie skle-
pienie kamienne lub betonowe można nieraz korzystnie
zastąpić dwoma wąskimi łukami, równoległymi. Łuki te
wraz z pachwinami na nich wybudowanemi, stanowią
dwa poziome pasy, na których opiera się jezdnię żelbe-
tową. Jest to system Sejourne'go. W ten sposób zmniej-
sza się niebezpieczeństwo nierównego osiadania, które
w mostach szerokich jest szczególnie niebezpieczne. Przez



użycie tych samych krążyn do obu łuków, oszczędza się
pewną ilość drzewa. Czy oszczędzamy także na materjale
sklepień ?

Gdyby obciążenie mostu było jednostajne, zupełne,
a kształt odpowiadał linji ciśnienia, to ciężar, jaki most
mógłby unieść, byłby zależny wyłącznie od powierzchni
przekroju poprzecznego sklepienia i przez zmianę jednego
szerokiego sklepienia na dwa wązkie — nie zyskalibyśmy
nic. Jednak wskutek obciążenia częściowego łuk doznaje
momentów zgięcia, którym przeciwstawić musi pewien
moment oporu (moduł przekroju), a ten przy niezmiennej
szerokości rośnie z kwadratem grubości sklepienia. Stąd
wynika, że zamieniając sklepienie szerokie i cienkie na
wązkie, ale grube o tej samej powierzchni przekroju,
otrzymujemy ustrój mogący unieść wprawdzie ten sam
ciężar zupełny, ale znacznie większy ciężar częściowy.

Ryc. 9.
Most des Calalans w Tuluzie na Oaronnie.

Naodwrót mając największy moment zgięcia z góry dany
i odpowiadającą, mu siłą osiową, możemy przez zamianę
szerokiego sklepienia na wązkie, ale nieco grubsze, znacznie
zmniejszyć przekrój, a więc i ciężar sklepienia. Wynika
to także z tej uwagi, że przez zwiększenie grubości,
zwiększa się wysokość jądra przekroju i łatwiejszem do
spełnienia staje się warunek, żeby linja ciśnienia nie wy-
szła z jądra. Ustrój Sejourne'go wyzyskuje w idealny
sposób kamień (wzgl. beton) i żelbet. Pierwszy pracuje
na ściskanie, drugi na zginanie. Sklepienie to ustrój par
excellence kamienny, zaś racjonalnym ustrojem żelbetu —
to belka zginana.

Ryc. 10.
Most Sejourne we Wschodnich Pyrenejach.

Taki most zaprojektował Sejourne w roku 1903 na
Petruusse w Luxemburgu z ciosów (Z = 84 TO, f =31 m,
fl!0 = lj5 m, 4 = 2 . 2 m). Taki jest most Wilsona na Roda-
nie w Lyonie i most des Catalans (ryc. 9) w Tuluzie na
Graronnie (4 przęsła po 43 m, środkowe zaś 46 m). Od-

ległość łuków wynosi tu lOm. Szerokość jednego łuku 3,25 m.
Wole oczy dla zmniejszenia ilości mafcerjału. Także prze-
strzeń pomiędzy wolem okiem a głównem sklepieniem jest
tylko od zewnątrz zamurowana; od wewnątrz zaś wy-
kształcona w szereg małych sklepień pachwinowych. Po-
przecznice pomostu wykształcone są jako belki o zmien-
nym przekroju, o wysokości rosnącej ku środkowi t. j .
0 pasie dolnym, wypukłym ku dołowi. Końce poprzecznie
wystają na zewnątrz "wspornikami, na których opierają
się chodniki. Wsporniki te działają korzystnie, powodując
moment odwrotnego znaku. Na poprzecznicach, za po-
średnictwem podłużnie spoczywa płyta pomostowa, na
której znajduje się żwirówka jezdni.

Do tego samego typu zaliczyćby można most kole-
jowy Sejourne'go w Pyrenejach (ryc. 10). Tu niezacho-
dziła potrzeba zamiany szerokiego sklepienia na dwa łuki,
gdyż tor jest jeden i to wązki (s=l,0m). Zaoszczędzono
jednak kamienia przez użycie pomostu żelbetowego, gdyż
chodniki oparto na wspornikach. Most jest z granitu, ni-
weleta jest na wysokości 65 m ponad dnem potoku la Tet.
Ostrołuk o rozpiętoćci 30 m przekracza najgłębsze miejsce
doliny. Z wybudowanemi na nim pachwinami stanowi on
poziomą podstawę dla trzech filarów wiaduktu 237 OT dłu-
giego. Jeden z nich powoduje nagłe załamanie linji ciśnie-
nia i usprawiedliwia rzadko w mostach spotykany, a tak
w architekturze francuskiej właściwy kształt ostrołuku.
Dwa sąsiednie filary działają korzystnie na fundament,
odwracając ukośne parcie wezgłowia ostrołuku ku piono-
wi. Dwa dalsze filary szerokie, opatrzone architektonicz-
nemi występami dla schronienia przechodniów przed po-
ciągiem, uwydatniają odgraniczenie środkowej części wia-
duktu od skrajnych o mniejszych rozpiętościach. Trzy
wole oka dodają uroku temu nader dziwnemu mostowi,
który znakomicie się prezentuje na tle górskiego kraj-
obrazu.

Mosty żelbetowe.

Tu Francja trzyma światowy rekord rozpiętości od
szeregu lat, nikomu nie da go sobie odebrać, lecz sama
go pobiją: do roku 1923 największą rozpiętość miał most
na Sekwanie pod Saint Pierre du Yauyray, od r. 1928 naj-
większym jest most de la Gaille koło Annecy w Sabaudji. Leoz
1 ten rekord długo trwać liie będzie, bo naukonczeniu już jest
potężny most na rzece Ełorn pod Plougastel koło Bresfcu,
o trzech łukach, każdy o rozpiętości 180 m w świetle.
Największy most kolejowy jest most pod Villeneuve nad
rzeką Lot. Gigantycznym łukom wymienionych mostów

Ryc, 11.
Most w Saint Pierre du Vauvray nad Sekioaną.

nadano przekroje wydrążone, pudełkowe, aby zapewnić
dostateczny moment bezwładności przy możliwie małej
ilości materjału. Jezdnia mostu pod Saint Pierre du Vau-
vray ^ryc. 11) jest zawieszona na potężnych dwóch łu-
kach za pośrednictwem wieszaków o przekroju 14x14.
Wieszaki te znikają dla oka wskutek małych wymiarów.
Są to poprostu żelazne druty zabetonowane dla ochrony
od rdzy. Poprzecznice żelbetowe kratowe były wykonane
fabrycznie na brzegu, pomost jest lekki i łuki wydają się
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nieproporcjonalnie grube. Oba łuki stężone są tylko dwiema
masywnemi rozporami, tworzącemi niejako dwa potężne
portale (ryc. 12). Most widziany od strony tych portali
wydaje się bardzo ciężki. Zato lekko się prezentuje w wi-
doku bocznym (elewacji), gdzie wielkie wymiary łuku

Ryc. 12.
Most w Saint Pierre du Vauvray, portal.

harmonizują, z wielką rozpiętością. Projektował go jeden
z najtęższych żelbetników francuskich inż. Freyssinet,
który wynalazł nowy system zdjęcia krąźyn, nowy typ
hangarów żelbetowych i prowadzi skomplikowane bada-
nia, nad skurczem betonu. On to również projektował most

Ryc. 13.
Most to Saint Pierre dv, Vaiwray, podczas budoioy.

na Elom. Ryc. 13 przedstawia most St. Pierre du Vau-
•yray w czasie budowy. Most ten jest największym mostem
żelbetowym o pomoście dołem. Mostów mniejszych tego
rodzaju jest we Francji wiele. Np. most „przeklęty" na
odnodze Loary w Nantes (ryc. 14).

Największym mostem masywnym w chwili obecnej
jest most de la Caille (wysokość jezdni ponad dnem po-
toku des Usses wynosi 146 m, rozpiętość blisko 140 m),

• • • - ' " • • •

Eyo. 15.
Most na raeee Elorn.

który zarówno jak i będący w budowie most na Elorn
został szczegółowo i pięknie opisany przez inż. Z. Balic-
kiego w Inżynierge Kolejowymi. 12 r. 1928 i Nr. 1, r. 1929.
Podane są tam również wyczerpująco śmiałe i eleganckie

B.yo. 14.
Most „Przeklęty* w Nantes.

Eyo. 16.
Most na rzece Elorn, szczegół deskowania-.

metody wykonania tych mostów. Wobec tego ograniczę
się tylko do podania dwu ostatnich zdjęć z budowy gi-
gantycznego mostu na rzece Elorn (ryc. 15 i 16), które
mi łaskawie ofiarował kierownik robót inź. R. Breffeil
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Ryc 17.
Most żelbetowy w Treguier.

w lipcu 1929. Most będzie prawdopodobnie oddany do
użytku w bieżącym roku. Pochłonie on około 26,000.000
franków przy objętości betonu 24.000 TOS. Będzie to naj-



większy most żelbetowy na świecie i prawdopodobnie
długo takim zostanie, gdyż Amerykanie, którzy najczęściej
rekordy europejskie pobijają, główny nacisk położyli na
konstrukcje żelazne, do żelbetu entuzjazmu nie czują
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Most ielbetoioy w Guingamp.

Jak gdzieindziej tak i we Francji zarządy kolejowe
nie mają do żelbetu wielkiego zaufania i dopuszczają go
tylko dla przejazdów ponad koleją lub tylko dla kolei
wąsko-torowej. Boją się mianowicie pęknięć betonu wsku-
tek wstrząśnień, gdyż przez szczeliny może wilgoć i rdza
zaatakować wkładki żelazne. Most kratowy w Treguier
nad rzeką Jaudy (ryc. 17) jest mostem kolei wą,sko-toro-
wej. Główne przęsło zawieszone jest na łukach krato-
wych, które końcami opierają się na wspornikach trój-
kątnych. Obok jest belka ciągła dwuprzęsłowa oparta na
walcowym filarze. Przekrój poprzeczny w tem miejscu
stanowi płyta oparta na jednem żebrze. Most w Guin.gamp
(ryc. 18) przypomina konstrukcje drewniane.

Zarówno mosty kamienne i betonowe jak i wielkie
mosty żelbetowe, wykonują Francuzi zwykle pierście-
niami dla zaoszczędzenia na materjale krążyn i ruszto-
wań. Krąźyny bowiem muszą być tak silne, aby uniosły
pierwszy pierścień, następny pierścień dźwiga już krą-
żyna z pierwszym pierścieniem, trzeci zaś pierścień dźwi-
gają oba pierwsze pierścienie i krążyną.

(O. d. n.).

Inż. Mag. Z. Rudolf (Warszawa).

Inżynierja sanitarna, a jej przyszły rozwój w Polsce1}.
Wstęp.

Gdy w latach 192B i 1926 miałem zaszczyt wygła-
szania odczytów o inżynierji sanitarnej w gmachu Poli-
techniki, operowałem wtedy przeważnie materjałami za-
granicznemi, oraz zdobytemi własnemi doświadczeniami
z kilkoletniego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej, układając sobie przyszłe plany dla naszej dzia-
łalności w tym dziale. Dziś zadanie moje jest znacznie
ułatwione. Z końcem roku 1925 objąłem dział inżynierji
sanitarnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i odtąd
program swój w miarę możności realizuję, zyskując po-
parcie władz przełożonych. W planie tym stale opieram
się na zdobyczach nauki i praktyki pańsbw zachodnich,
bowiem trudno sobie wyobrazić, aby ktoś w jakiejkolwiek
dziedzinie mógł zerwać ze światem i „tworzyć tylko z sie-
bie". Chcąc mówić o przyszłym rozwoju inżynierji sani-
tarnej w Polsce, będę musiał z konieczności temu progra-
mowi nieco uwagi poświęcić.

Wiek XX przyniósł wielki postęp we wszystkich
dziedzinach hygjeny, a więc i inżynierji sanitarnej. To,
co dawniej wydawało się niemożliwością staje się w ostatnim
dziesiątku lat zupełnie możliwe. Mężowie stanu, oraz finan-
siści w wielu państwach zaczynają uważać inżynierję sa-
nitarną za konieczność. Myśl ta do tego stopnia dojrzała
w roku 1920, że Międzynarodowa Liga Czerwonego Krzyża
w Genewie wysunęła na czoło swego programu podnie-
sienie stanu sanitarno-porządkowego wszystkich krajów,
wychodząc z założenia, że bez względu na wojny i han-
dlowe nieporozumienia, bez względu na granice polityczne
i różnice rasowe, językowe, religjne i socjalne, istnieje
jedna rzecz, która zmierza do zbliżenia ludzkości — dąże-
nie do zwyciężenia choroby. Kierownikiem działu inży-
nierji sanitarnej w Międzynarodowej Lidze był wówczas
profesor inżynierji sanitarnej Uniwersytetu Harvarda
z Cambridge, George Chandler Whipple, z którym od
roku 1922 do 1924, aż do jego zejścia w zaświaty, sądzo-
nem mi było studjować w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej. Trudno nad tą osobistością przejść do po-

•) Odczyt wygłoszony w dniu 18. XII. 1929 na Politechnice
"Warszawskiej staraniem IĆoła Inżynierji Lądowej.

rządku dziennego, szczególnie słuchaczowi, który miał
wielkie szczęście z tym wielkim uczonym obcować.

Ś. p. profesor Whipple, założyciel i długoletni kie-
rownik wydziału inżynierji sanitarnej i miejskiej Uniwer-
sytetu Harvarda, wybitny inżynier-higienista, zasłużony
dla swojej ojczyzny i wielu państw, uczony wielkiej miary,
którego myśli stale promieniują we wszystkich niemal
kierunkach rozwojowych inżynierji sanitarnej, człowiek
wyjątkowych zdolności i szczytnych aspiracyj, budujący
życie na najszerszej podstawie, wreszcie człowiek wiel-
kiego serca i oddany przyjaciel młodzieży. W tem, co dziś
panom powiem, tkwi niewątpliwie cząstka Jego duszy,
bowiem nie szczędził słuchaczom swoim doświadczenia,
zdobytego swą ciężką długoletnią pracą, na polu techniczno-
naukowem. Łączył w sobie, co jest dość rzadkie, zalety
nałogowca naukowego z wielkiem zamiłowaniem i zdol-
nościami do pracy społecznej; te właściwości pomogły
mu, że wiele swoich zamierzeń zdążył za życia w Ame-
ryce zrealizować. Kształcenie inżynierów sanitarnych było
tą główną osią, wokoło której kręciło się Jego życie.

Na początku XIX stulecia rozpoczął się wielki roz-
wój przemysłu, co wywołało szybki wzrost miast i środ-
ków komunikacji. Biorąc pod uwagę życie przemysłowe,
stłoczenie ludności w miastach, niezdrowe warunki miesz-
kaniowe i zwiększoną szybkość przenoszenia się choroby,
trudno sobie wyobrazić, jakie byłyby dziś warunki sani-
tarne, gdyby nie było Ludwika Pasteur' a i nauki bakterjd-
logji, która wyrosła z jego pracy i z pracy jego pomocni-
ków i następców. Przebudzenie socjalne i uświadomienie
sobie szkodliwości przemysłowych było ważnym czynni-
kiem dla dobra ludzkości na początku XIX stulecia';
wielkie przebudzenie sanitarne w połowie tegoż wieku
było jeszcze ważniejszym czynnikiem, lecz największą
korzyść zdrowiu ludzkości przyniosło zastosowanie nauk
biologicznych do medycyny zapobiegawczej i inżynierji
sanitarnej. Gdzie zastosowano w praktyce postulaty tych
nauk, umieralność z chorób zakaźnych spadała do tajj:
niskich poziomów, o jakich nie myślano nawet w pq-
przedniem pokoleniu.

Patrząc na podstawowe zagadnienia;- zdrowotności
z tego ogólnego punktu widzenia, dostrzega się trzy główne
drogi, któremi praca sanitarno * techniczna powinna poda-
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żyć: 1. ochrona zdrowia w domu, 2. ochrona zdrowia
w przemyśle, 3. zapobieganie przenoszeniu się chorób. Są
to wielkie i pełne treści problemy, w których rozwiązaniu
gra wielką rolę inżynierja sanitarna.

Higjena i inżynierja sanitarna.
Termin — inżynierja sanitarna — wymaga pewnego

objaśnienia.
W języku polskim trudno znaleźć krótsze określenie.

W angielskim języku używa się często jednego wyrazu
„sanitation", który w języku polskim nie ma odpowie-
dnika. Wyrazy takie, jak zdrowotność, uzdrowienie, nie
ujmują całokształtu zaga-dnienia. Wyraz „sanitarny" jest
łacińskiego pochodzenia, oznacza „tyczący się utrzymania
zdrowia i zapobiegania chorobom", a gdy przypomnimy
sobie, jak to Rzymianie dbali o zdrowie, budując akwa-
dukty, kanały i kąpieliska publiczne, jest rzeczą jasną,
że winniśmy używać wyrazu „sanitarny" w związku ze
sprawami otoczenia, które mają wpływ na zdrowie ludz-
kie. Dlatego też „inżynierja sanitarna" może być nazwana
także higjena otoczenia. Wyraz „higjena" jest greckiego
pochodzenia i oznacza naukę o zachowaniu zdrowia, a je-
żeli sobie uprzytomnimy, jak starożytni Grecy dbali
0 zdrowie, jak zwracali uwagę na indywidualny rozwój
fizycznego piękna i siłę, nie będzie dziwnem się wyda-
wało, gdy wyraz „higjena" będziemy łączyć z temi oso-
bistemi zabiegami, które mają związek ze zdrowiem. Lecz
higjena i inżynierja sanitarna nie mogą nigdy być roz-
dzielone, mają one jedną wspólną podstawę, naukę o zdro-
wiu, lecz są to dwie sztuki: jedna, zwana dziś „medy-
cyną zapobiegawczą", należy do lekarz}', którzy mają do
czynienia z ludźmi; druga — to inżynierja sanitarna,
która ma do czynienia z planowaniem miast, z budową
wodociągów i kanalizacji, z wentylacją i ogrzewaniem,
ze sprawą higjeny mieszkań i osuszania terenów i t. d.
Zagadnienia te winny być ujęte w sposób praktyczny
1 ekonomiczny. Ze współpracy tych dwóch ważnych ga-
łęzi wiedzy: medycyny i inżynierji można się dopiero
spodziewać racjonalnalnego rozwoju akcji zdrowotnej.
W niektórych krajach inżynierami sanitarnemi nazywa
się często instalatorów urządzeń wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, ogrzewniczych i wentylacyjnych, lecz w tych
krajach występuje już silne dążenie, by wyrazu tego nie
nadużywano. Niewątpliwie należy rozumieć inżynierję
sanitarną, jako dział na poziomie akademickiego wy-
kształcenia.

Dawniej, gdy nieznane były dzisiejsze teorje o prze-
noszeniu się chorób, brud sam w sobie uważany był za
czynnik niebezpieczny. Gdy później odniesiono powstawa-
nie poszczególnych chorób do specyficznych zarazków,
które nietylko są żywe, ale mają różne sposoby życia i są
w różny sposób przenoszone od jednej osoby do drugiej,
zagadnienie czystości zaczęto rozpatrywać z innego punktu
widzenia. Akcja higjenistów stała się bardziej specjalna
i skierowana jest na walkę z bakterjami.

Nowoczesna inżynierja sanitarna nie myśli tylko
0 utrzymaniu ogólnej czystości w miastach i mieszka-
niach, lecz przedewszystkiem myśli o wodociągach
1 o oczyszczaniu wody ze względu na zabezpieczenie ludzi
przed chorobami takiemi, jak cholera, dur brzuszny i czer-
wonka, o kanalizacji i o oczyszczaniu ścieków, o usuwa-
niu śmieci i ich unieszkodliwieniu, o czystości ziemi, wód
i powietrza itp. W Ameryce zalicza się tu także dosta-
teczne oświetlenie i wentylacja fabryk i kopalń, przecho-
wywanie i sprzedaż produktów spożywczych, ochrona
czystości mleka itp. J e d n e m słowem „ i n ż y n i e r j a
s a n i t a r n a " o b e j m u j e , m ó w i ą c n a j s z e r z e j
c z y s t o ś ć i b e z p i e c z e ń s t w o ż y c i a człowieka .

Sprawa mieszkaniowa i planowania osiedli.
Niewątpliwie posiadanie mieszkania jest podstawową

sprawą każdego człowieka, jeżeli ma żyć zdrowo i wy-

godnie i mieć radość życia. Rozmiar mieszkania powinien
zależeć od liczby mieszkańców, budowa od klimatu i ma-
terjałów budowlanych, będących w handlu, a ponad
wszystkiem góruje sprawa kosztów i możności mieszkańca
zapłacenia tych kosztów. Te trzy główne elementy miesz-
kania — rozmiar, konstrukcja i koszt — są współuzaleź-
nione i nierozdzielne. Chociaż -uciekamy się często w obec-
nych warunkach do prowizorycznych rozwiązań, trzeba
mieć zawsze na uwadze, że sprawa mieszkaniowa ma cha-
rakter indywidualny, bowiem istotną podstawą . dla życia
rodzinnego jest mieszkanie, które możemy nazywać swojem
własnem. I d e a ł e m j e s t , a b y k a ż d a r o d z i n a m i a ł a
swój dom, k a ż d y c z ł o w i e k swój p o k ó j . Jakże
daleko stoimy od tego ideału.

W miastach domy muszą być w pewnych dzielnicach
budowane w sposób zwarty, stąd płyną pewne korzyści
życia miejskiego i cywilizacji. Lecz szybki i nieuporząd-
kowany rozrost miast wytwarza takie skupienie domów
i mieszkań, które krępuje normalne życie fizyczne, zmie-
szanie się domów mieszkalnych z zabudowaniami prze-
mysłowemi, co zmusza ludzi do życia w atmosferze nie-
zmiernie uciążliwej i niezdrowej. Walka z temi anormal-
nościami dawno się rozpoczęła. P l a n o w a n i e m i a s t
r o z w i j a s ię s t a l e , j a k o p i ę k n a s z t u k a , l e c z
j e ż e l i ma p r z y n i e ś ć d u ż e k o r z y ś c i , m u s i p r z y -
j ą ć za p o d s t a w ę n a u k ę h i g j e n y i i n ż y n i e r j i
s a n i t a r n e j . Zagadnienia takie, jak stosunek pomiędzy
wadliwie zbudowanem mieszkaniem a źle rozwiniętym
fizycznie organizmem, stosunek pomiędzy przeludnieniem
a gruźlicą, pomiędzy wewnętrznemi warunkami atmosfe-
rycznemi w domu a zdolnością ludzi do pracy fizycznej
i umysłowej, są we wszystkich krajach studjowane i dały
już niejedną wskazówkę technikowi, jak racjonalnie pla-
nować osiedla i mieszkania.

Musimy sobie wyraźnie zdawać sprawę z tego, że
w planowaniu miast mają poważny głos nietylko archi-
tekci, ale przedewszystkiem inżynierowie sanitarni. Sprawy
takie, jak plan regjonalny, budowa miast-ogrodów i miast-
satelitów, plan strefowy osiedla, nie mogą być higjeniście
obojętne, są to przecież zagadnienia o powaźnem znacze-
niu zdrowotnem.

Jako członek Rady Międzynarodowej Federacji do
spraw mieszkaniowych i planowania miast z siedzibą
w Londynie mogę zbliska obserwować rozwój tych dzia-
łów. Brałem udział w trzech zjazdach międzynarodowych
planowania miast w Nowym Yorku (1925), w Paryżu
(1928) i w Rzymie w roku bieżącym i zauważam, jak pod
wpływem zmienionych możliwości życiowych po wielkiej
wojnie nauka budowy miast się racjonalizuje, zwracając
uwagę nietylko na piękno perspektyw i budowli, ale
także w dużym stopniu na stronę gospodarczą i zdro-
wotną każdego projektu. Jest to dopiero właściwy kieru-
nek w planowaniu miast, który w ostatnich latach dał
piękne rezultaty w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej, dając ostatnio wyraz w doskonale opracowanym
planie regjonalnym Nowego Yorku. W tym kierunku
i Polska musi pójść. Dotychczasowe wyniki są naogół
niekorzystne. Czy wszystko będziemy składali na karb
stanu gospodarczego Państwa ?

Mając możność ciągłego kontaktu z życiem miast
i prowadząc wykłady inżynierji sanitarnej na kursach
dla lekarzy, inżynierów, kontrolerów sanitarnych, sekre-
tarzy sejmików powiatowych, nauczycieli, inspektorów
szkolnych, rolników itp., widzę wyraźnie, że nietylko
brak pieniędzy decyduje o naszem zaniedbaniu. Mojem
zdaniem nie mamy prawie wcale ludzi fachowych ani
w dziedzinie planowania miast, ani inżynierji sanitarnej,
jest ich zaledwie kilku w Warszawie i w niektórych
większych miastach uniwersyteckich. Zazwyczaj wszyscy
zbierają się w Towarzystwie Urbanistów Polskich przy
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i w wy-



dziale urządzeń zdrowotnych w Stowarzyszeniu Techni-
ków Polskich.

Ale przecież to nie cała Polska. Sprawa racjonal-
nego kształcenia w dziedzinie planowania miast i inży-
nierji sanitarnej jest dla nas niezmiernie podstawowa,
czemu dałem wyraz w swojem przemówieniu na Między-
narodowem Zjeździe w Rzymie we wrześniu r. ub., na-
wiązując do referatu angielskiego wiceministra zdrowia
0 potrzebie prowadzenia badań w dziedzinie planowania
miast.

Zaopatrzenie ludności w wodę.
Czysta woda jest wielką ludzką potrzebą, a nawet

koniecznością. Jest to jedno z najstarszych zadań inży-
nierji sanitarnej. Jest to więc dział, na który zwrócono
najwięcej uwagi. Materjał doświadczalny jest niezmiernie
bogaty.

Dur brzuszny, który można nazwać chorobą wodną,
został w wielu miejscach na świecie zwalczony w ciągu
życia jednego pokolenia, a cholera, kiedyś tak ogólna,
dziś faktycznie nie istnieje w wielu krajach. Możliwejest,
że niema bardziej skutecznego kierunku, gdzieby można
było lepiej użytkować pieniądze dla podniesienia zdrowia
publicznego, jak jest nim oczyszczanie wody do pioia.
W ciągu ostatnich trzydziestu lat stosowane sposoby zo-
stały znacznie ulepszone i obniżone w kosztach.

Problemy oczyszczania wody i oczyszczania ścieków
są często razem łączone. Czasami obydwa winny bĵ ó
wzięte pod uwagę, aby osiągnąć pożądane wyniki Należy
jednak pamiętać, że pieniądze, zużytkowane na oczyszcza-
nie wody, odgrywają większą rolę i uratują więcej ludzi
od choroby, niż pieniądze, użyte na oczyszczanie ścieków,
bowiem o c z y s z c z a n i e wody j e s t p i e r w s z ą l in ją
o b r o n n ą w w a l c e z z a k a ż e n i a m i .

Jest rzeczą możliwą dezynfekować wodę do picia
1 w ten sposób chronić ją przed zakażeniem. Zagranica
dawno to zastosowała, my zaś zastanawiamy się dopiero
nad zastosowaniem np. chlorowania tam, gdzie potrzeba
tego z punktu widzenia nowoczesnej nauki inżynierji
sanitarnej nie ulega wątpliwości. Zasadą może być jednak,
że dezynfekować można wodę już po uprzedniem jej oczy-
szczeniu bez względu na to, czy to będą filtry angielskie,
czy też amerykańskie, czy też odpowiednie inne urzą-
dzenia.

Usuwanie ścieków.
Duży procent ludności żyje jeszcze w warunkach,

które zwykliśmy nazywać wiejskiemi, t. j . mieszkają
w domach rozrzuconych, bez urządzeń użyteczności pu-
blicznej. Nauka za mało interesowała się temi małemi
urządzeniami, ponadto ludzie, mieszkający w takich wa-
runkach, są przyzwyczajeni do indywidualnego działania
i kontrola otoczenia tych ludzi na podstawie przepisów
sanitarnych jest trudna.

Usuwanie ścieków jest wszędzie problemem zdrowia,
lecz w niektórych częściach świata góruje nad nim pro-
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blem ekonomiczny. ~W pewnych, częściach Azji, naprzykład
w Chinach, wydaliny ludzkie są powszechnie używane
jako nawóz na polach. Ma to dla tego kraju duże zna-
czenie ekonomiczne. Tutaj względy sanitarne ustępują
większej potrzebie życia. Zadanie w takich krajach pole-
gałoby na tem, aby znaleźć sposób, by wydaliny mogły
być użyte jako nawóz i jednocześnie aby były nieszko-
dliwe dla zdrowia ludności. Wiedza sanitarna dwudziestego
wieku musi rozwiązać ten problem. U nas jest odwrotnie:
dbamy o stronę sanitarną, zostawiając na, uboczu stronę
ekonomiczną. W krajach, gdzie stosuje się powszechnie
kanalizację, użytkowanie osadów dla celów rolnictwa
staje się problemem ekonomicznym. Usuwanie ścieków
ma dużo stron, mających znaczenie sanitarne. Zanie-
czyszczenie studzien, zanieczyszczenie rzek i wszelkich
źródeł zaopatrzenia ludności w wodę, sprzyjanie rozwo-
jowi much i zwierząt, przenoszących zarazki, zakażenie
roślin przez wydaliny, zastosowanie wydalin do nawoże-
nia i t. d. Jest to zagadnienie tak stare, jak rasa ludzka,
mimo to nie zostało jeszcze we właściwy sposób rozwią-
zane, by uczynić zadość zarówno postulatom higjenicz-
nym, jak i gospodarczym.

Usuwanie śmieci i oczyszczanie miast.

Zbieranie i usuwanie śmieci byłe długo pozosta-
wione myśli jednostek. Jak w innych sprawach o cha-
rakterze publicznym, coraz bardziej przekonywano się, że
zadanie to wykracza poza ramy zainteresowania pojedyn-
czych ludzi. Miasta zaczynają zaprowadzać sposoby, które
zabezpieczają mieszkańców przed niedbalstwem opiesza-
łych jednostek. Usuwanie śmieci przyjęło się, jako uży-
teczność publiczna, najpierw w Europie, później powoli
w wielkich miastach Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, a dziś jest prowadzone nawet w wielu małych
miastach przez ich zarządy. Przy rozwiązywaniu tego
zagadnienia mamy przedewszystkiem na względzie stan
sanitarny osiedla, później inne dodatnie wyniki przy naj-
mniejszych wydatkach. Osiągnięcie obu celów będzie wy-
magało dokładnych studjów miejscowych warunków. Spo-
tykamy się tu z problemami technicznemi przy budowie
i prowadzeniu działów, która wymagają udziału inżynie-
rów, a współpraca ze służbą zdrowia jest tu potrzebna
w celu regulowania trzech momentów, a mianowicie: zbie-
rania, wywożenia i unieszkodliwiania śmieci.

Wymieniłem tu tylko te cztery główne działy inży-
nierji sanitarnej, z któremi inżynier sanitarny ma naj-
więcej do czynienia. Jednakże wypada dodać, że nie może
on być obojętny na Ligjenę zakładów przemysłowych,
wentylację i ogrzewanie, osuszanie terenów, higjenę za-
kładów użyteczności publicznej, techniczną walkę z zim-
nicą, higjenę urządzeń komunikacyjnych i t. p. Jak pa-
nowie widzicie, wielkie pole pracy stoi otworem przed
dobrze wyszkolonym inżynierem sanitarnym. Dotknijcie
się panowie tej pracy, a poznacie jej ogrom i jej wielkie
znaczenie. (Dok. nast.).

Tymczasowe przepisy o powierzchniowem asfaltowaniu nawierzchni drogowych
zimnym asfaltem.

Opracowane przez "Wydział „Dróg asfaltowych" niemieckiego Tow. naukowego dla budowy dróg samochodowych ').

A. Metody budowy.
/. Nawierzchnie tłuczniowe.

l . W y b ó r p r z e s t r z e n i d r o g o w e j . Oile prze-
widzianem jest stałe: utrzymanie nawierzchni drogowej as-
faltowaniem powierzchniowem, należy z tego rodzaju utrzy-
mania wykluczyć następujące przestrzenie drogowe:

*) Dla inżynierów zajmujących się budową dróg, uważa Re-
dakcja za wskazane podanie niniejszych przepisów do wiadomości.

a) te, które źle obsychają wskutek zacienionego poło-
żenia w przekopach lub lasach oraz posiadają wilgotne pod-
łoża, albowiem asfaltowanie powierzchniowe nie utrzyma
się na nawierzchni zawilgoconej przez dłuższy okres czasu.
Drogi w miejscowościach można, asfaltować o ile są dobrze
odwodnione i szybko obsychają.

h) o spadku poprzecznym ponad '4°/o; tu jednakże są
dopuszczalne wyjątki, jeśli rozchodzi się o krótkie prze-
strzenie.
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c) o zniekształconym profilu lub wymagających wiele
łatan, albo też o bardzo rozluźnionej strukturze.

d) z nawierzchniami zawierającemi domieszkę gliny.
e) z przeważającym na wzniesieniach ruchem konnym.
2. S p a d e k p o p r z e c z n y . Spadek poprzeczny

nowobudowanych nawierzchni, na których ma się dokonać
asfaltowania powierzchniowego, powinien wynosić 3—4°/o
Na wzniesieniach i dogodnem położeniu drogi należy stoso-
wać spadek poprzeczny łagodniejszy, większy zaś przy nie~
dogodnym położeniu drogi. Należy przyteni uwzględnić, że
łagodniejszy spadek poprzeczny jest wprawdzie dogodny
dla ruchu, xitrudnia natomiast odpływ wody i utrzymanie
drogi.

3. S p a d e k p o d ł u ż n y. W terenie górskim można
zastosować asfaltowanie na spadkach 6—7"/o; przy małym
spadku poprzecznym można całkiem bezpiecznie stosować
je na spadku do y/ó, zaś silniejszym nie przekraczać 6°/o.
W każdym razie należy zastosoAvać mieszaninę z grubych
ziarn celem zabezpieczenia zwiększonej szorstkości drogi.

4. P r z y g o t o w a n i e n a w i e r z c h n i . Jezdnię
oczyszcza się aż do odsłonięcia poszczególnych kamieni
szczotkami stalowemi lub z piasawy a pył zmiata się mięk-
kiemi miotłami. Czynności te można również z korzyścią
wykonać zcieśnionem powietrzem. Gdzie jest do dyspozycji
woda, godnem polecenia jest oczyszczenie jezdni przez na-
trysk pod ciśnieniem. Im dokładniej i czyściej przygotuje się
jezdnię, tem lepsze osiąga się rezultaty.

Nowe jezdnie wałowane, muszą być przed asfaltowa-
niem powierzchniowem oddane do ruchu na przeciąg kilku
tygodni celem odpowiedniego ich zgęszczenia. Stare jezdnie
wałowane, muszą być gruntownie naprawione. Wyboje
i zagłębienia należy na pewien czas przed asfaltowaniem
wyrównać czystym tłuczniem napojonym asfaltem na zimno
i zawałować, ewentualnie silnie ubić. Wielkość ziarn tłu-
cznia nie powinna przekraczać połowy wysokości zagłę-
bienia lub A ŷboju. Należy uważać na to, aby naprawione
miejsca jezdni zostały silnie związane z powierzchnią drogi.
Prócz ubicia załamanych dziur zaleca się również i zawało-
wanie. Dalsze stężenie można pozostawić ruchowi.

5. N a n i e s i e n i e a s f a l t u . Asfalt zimny roz-
dziela się możliwie równomiernie na jezdnię, która poAvinna
być wilgotną ale nic mokrą. Do asfaltowania używa się po-
lewaczek, ręcznych sikawek na kółkach lub skrapiaczy becz-
kowozowych, z których asfalt wytryskuje pod ciśnieniem.
Ten ostatni rodzaj zagwarantowuje najbardziej równo-
mierne, i szczelne rozłożenie materjału na jezdni. Natych-
miast po naniesieniu asfaltu należy przykryć go warstewką
drobnego miału. Miał ten musi być na składzie utrzymany
w czystości jak również bezpośrednio przed użyciem dobrze
oczyszczony. Przy pierwszem asfaltowaniu używać należy
grubszych ziarn około 6—12 mm z uwagi na wymogi odno-
szące się do zwartości i chropowatości. Przy ewentualnem
drugiem asfaltowaniu należy użyć drobniejszych ziarnek
około 3—6 mm zależnie od ruchu i spadku, przyczem należy
uwzględnić, że ruch ciężki Ayymaga mniejszych ziarn, spadki
natomiast większych.

Korzystnem jest każdorazowe zawałowanie jezdni.
Zawałowanie to można jednak pozostawić także ruchowi.
W każdym razie nawierzchnia musi być na kilka godzin
zamkniętą dla ruchu.

Okazało się. celowem oszczędne użycie asfaltu przy
pierwszym asfaltowaniu a w zamian za to powtórzenie tej
czynności po dwóch tygodniach. Niezwiązany miał na jezdni
należy już po 3—4 dniach w okresie bezsłonecznym wymieść,
aby przeszkodzić uszkodzeniu nawierzchni w międzyczasie
już związanej.

Ilość użytego asfaltu zimnego zależy od jego gatunku
i od stanu nawierzchni. Należy przytem uwzględnić, że ma
się do czynienia z emulsjami zawierającemi do 5O"/o wody,
która wydziela się po naniesieniu. Wskutek tego muszą być
użyte znacznie większe ilości materjału aniżeli przy asfal-
towaniu na gorąco.

Dla stałego utrwalenia zapomocą asfaltowania zaleca
się powtórzenie zabiegu albo w tym samym roku po upływie
dwóch miesięcy lub też w roku następnym około kwietnia
lub maja, przyczem uszkodzone części jezdni należy oczyścić,
wymiałować i ubić. Przy miałowaniach należy używać dro-
bnoziarnistej mieszaniny kamiennej.

6. P o r a r o k u i s t a n p o g o d y. Zabiegi po-
wierzchniowe nie udają się w czasie mrozu. W razie spo-
dziewanych mrozów należy zachować ostrożność. Warun-
kiem zasadniczym dla trwałości asfaltowanej jezdni jest
gruntowne jej wyschnięcie. Dlatego, z wyjątkiem drobnych
poprawek, należy z reguły przeprowadzać powierzchniowe
asfaltowanie tylko w czasie od 1 kwietnia do 15 paździer-
nika, W przeciwstawieństwie do pracy na gorąco, można
nakładać emulsje nawet na. wilgotną jezdnię, oraz, co już
gorsze, w czasie deszczu. Po deszczu zaleca się przeczekanie
aż powierzchnia jezdni zewnętrznie obeschnie. Silne deszcze
mogą ponadto spłukać emulsję cze_ściOAvo lub całkowicie,
zależnie od czasu jej wydzielenia się.

7. Z u ż y c i e m a t e r j a ł u . Objętość miału lub
grysu wynosi około 1 ml na 100 ni" powierzchni drogi, mie-
lonej szlaki z wysokich pieców lub piasku około 1 w8 na
200 nł.

II. Drogi brukowane kamieniom.

Emulsje asfaltowe nadają sit; do zalewania fug nor-
malnego i drobnego bruku kamiennego, jak również do wy-
równywania takich nawierzchni. Wyłączyć należy bruk ka-
mienny o zbyt wąskich lub nieprajsiąkliwych fugach.

1. P r z y g o t o w a n i e n a w i e r z c h n i. Ewentu-
alne zagłębienia w jezdni brukowanej należy wyrównać ła-
taniem; zbyt głębokie zapadnięcia należy podnieść, silniejsze
garby obniżyć lub ubić. Wyrównania jezdni brukowanej
należy dokonać przynajmniej na 14 dni przed asfaltowa-
niem, celem należytego osiądnięcia się i ustalenia.

2. W y k o n a n i e . Celem uzyskania jezdni brukowa-
nej w możliwie żądanym profilu, oczyszcza się fugi albo prą-
dem wody pod ciśnieniem a,lbo też wyskrobuje je do głębo-
kości 4—-5 cm i gruntownie oczyszcza zgęszczonem powie-
trzem lub miotłami; w ten sposób przygotowane dno fugi
musi być przepuszczalne. Następnie wypełnia się fugi wmia-
tanym drobnym miałem albo też zasypuje się całą po-
wierzchnię jezdni na grubość 1 cm.

W ten sposób wypełnione fugi jak i przykrycie jezdni
napaja się asfaltem zimnym. Po wylaniu posypuje się lekko
nałożoną warstwę a,sfaltu miałem lub grysem, wyrównując
nierówności przez pociągnięcie gumową gracą (bez posuwa-
nia tam i z powrotem). Pozostały w ten sposób miał lub gruz
służy do wypełnienia następnych fug.

3. C z y n n o ś c i n a s t ę p n e. Po 1—2 dniowem
wyschnięciu i stężeniu przez ruch powyższego miału należy
zamieść nawierzchnię miękką miotłą, oczyścić, napoić zim-
nym asfaltem i posypać mieloną szlaką Avysokopiecową, pia-
skiem bazaltowym 1—3 mm albo piaskiem wolnym od gliny
na grubość 0,5 cm: również i tę przysypkę należy przeciąg-
nąć gracami gumowemi.

Po wyschnięciu ostatniego napojenia i odpowiedniego
zagęszczenia- przez ruch, pozostałe na powierzchni resztki
minerałów niezwiązanych asfaltem należy starannie zmieść..

Do wykonania powyższych robót niezbędny jest suchy
czas pogodny.

Nałożona warstwa powinna tylko wypełniać i zagęś-
cić fugi oraz wyrównać nierówności bruku.; wystawanie głó-
wek bruku należy uważać za dopuszczalne.

III. Inne możliwości zastosowania zimnego asfaltu.

Asfalt zimny może być z korzyścią zastosowany do
utrwalenia ścieżek dla pieszych, aleji promenadowych, to-
rów dla cyklistów, i do zalewania fug bruku drewnianego,
jak również do nawierzchni kobiercowych oraz do asfalto-
wania wgłębnego,
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B. Badanie emulsji.

1. P o b ó r p r ó b e k . Przy dostawie w beczkach,
próbki należy pobrać z trzech różnych beczek dla każdych
rozpoczętych 50 i i przechować oddzielnie. Przed pobraniem
próbek należy beczki przetoczyć a ich zawartość dobrze wy-
mieszać. Przy dostawie w cysternach próbkę należy pobrać
z każdej cysterny po wypróżnieniu jej do poło_wy. Próbki te
należy przechować oddzielnie w odpowiednich naczyniach
po dokładnem oznaczeniu emulsji, dostawcy, czasu dostawy
i jej odbioru jak również cysterny lub beczki.

2. P r z e p i s y b a d a n i a . Badanie emulsji należy
tymczasowo przeprowadzać według przepisów dla badania
i dostawy asfaltu i t. p. „Centrali dla badań asfaltu i mazi"
DIN. 1995 i 1996, o ile poszczególne Zarządy budowlane nie
przepisują specjalnego postępowania.

C. Wymagane własności emulsji.

1. B i t u m y a s f a l t o w e . Użyty bitum powinien
być czystą, jaknajbardziej wolną od parafiny pozostałością
po destylacji nafty. Powinien on po rozpadnięciu się emulsji
odpowiadać „Przepisom odnośnie do badań i dostawy asfal-
tu i mazi" wydanym przez Centralę do badań asfaltu i mazi
DJN. 1995 i 1996 Berlin S. 14.

Wiadomości z literatury technicznej.
Wytrzymałość materjałów.

— Z miejskiej doświadczalni mechanicznej materjałów
w Wiedniu. Zeszyt październikowy omawia cenne wyniki do-
świadczeń. Normy Komitetu normalizującego przyjął urząd bu-
downiczy wiedeński jako obowiązujące. Dla żelbetu przyjęto
jako najniższą, jakość stal 8ł 37 o wytrzymałości 3700 &<//cw2,
stal handlowa o niższej wytrzymałości jest wykluczona. Naj-

• mniejsza ilość cementu prędko twardniejącego wynosi dla żel-
betu 270 kg cementu na 1 w3 betonu. Inspektor Tillmann oma-
wia wyniki doświadczeń z drewnem przy budowie wiaty śpie-
wackiej. Eobiono doświadczenia na kostkach 10 do 20 cm
średnio 13 cm i otrzymano dla drewna szpilkowego:

wiek
mieś.

1
2
3
4
5

1

3
3 3 / 4

średnia
wilgotność

22%
18%

. 17%
16"/„

ciężar
m3

478
480
492
491
449

wytrzymałość

199
238
248
261
309

1.

1
2
3
4

w .
m i e s -

1
3
6
9

wy-
trzymałości

w %
0
25
46
55

Z powyższej tabliczki wynika następne zestawienie:
wytrzymałość kost- wzrost wy-

kowa kg/om*
najmn. średn.

150 200
180 250
215 290
240 310

Dla porównania wytrzymałości kostkowej drewna ofliso-
wego i rdzennego zrobiono 48 doświadczeń i znaleziono wy-
trzymałość kostkową na ciśnienie:

rdzeń oflis
kg/cm* kg/om1

ciężar gatunkowy (Raumgewicht) 460 485
wytrzymałość kostkowa . . . 190 285
Te są wyniki dla drewna wilgotnego, dla suchego wy-

trzymałość drewna oflisowego i rdzennego jest prawie równa.
Dalsze doświadczenia stwierdziły, że wytrzymałość na ciśnie-
nie słupów wynosiła około 60% wytrzymałości kostkowej.
Spółczynnik sprężystości na ciśnienie wynósł 80.000 ległem'*.
Próby złamania wykazały wytrzymałość 358 kgfcm'2, a więc
o 33% większą, niż na ciśnienie kostek, a spółczynnik sprę-

W szczególności powinien bitum asfaltowy czynić za-
dość następującym warunkom:

Punkt topliwości według Kraemer-Sarnov'a 30—
40° C.

Punkt krzepienia: poniżej —18° G.
Wyciągainośó w nitkę: nie niżej 30 cm.
Długość nitek w stanie kropienia nie niżej 10 cm.
Zawartość popiołu gotowej emulsji: najwyżej 2°/o.
0 ile powyższe warunki odnośnie do poszczególnych

punktów nie zostaną dochowane to przy ofercie należy szcze-
gółowo zaznaczyć.

2. Z a w a r t o ś ć w o cl y. Zawartość wody w emulsji
winna o ile możności wynosić co najwyżej 50"/o.

3. T r w a ł o ś ć e m u l s j i . Rozkład emulsji, nałożo-
nej na nawierzchnię winien nastąpić najpóźniej w trzy go-
dziny nawet w okresie chłodnym i wilgotnym. Z drugiej
strony emulsja przechowana w beczkach nawet rozpoczę-
tych lecz zamkniętych powinna zachować się stale bez żad-
nych specjalnych środków zapobiegawczych na okres przy-
najmniej trzymiesięczny. Przy sprzedaży należy podać
trwałość emulsji odnośnie do powyżej podanych momentów,
Szczególniej musi być dana gwarancja, iż po nakładzie
emulsji nie nastąpi ponowne zemulgowanie.

żystości przy zginaniu 85.400 kgjom2, a więc mniejszy, niż
zwykle przyjmują. Wytrzymałości na ciągnienie nie badano,
przyjmując ją większą, niż na zginanie. Jednak ze względu
na większą czułość, zwłaszcza przy suchem drewnie na sęki,
może ona być mniejszą. Doświadczenia kolei niemieckich wy-
kazały przeciętnie 90% wytrzymałości na zginanie. Przy ba-
daniu wytrzymałości na ciśnienie prostopadle do włókien zna-
leziono : . .

przy ciśnieniu 17 21 23 24 25 kg\cmP-
„ zginaniu 2 4 6 8 10%

dla drewna 1 miesięcznego. Dla trzymiesięcznego przy 2%
zgniecenia można przyjąć 20 kg/cm2. Wytrzymałość na ścinanie
// do włókien otrzymano przy miesięcznetn drzewie 45 kg]cm2,
przy dopuszczeniu 15 kgjem'1 mamy więc 3-krotną pewność.
Dla połączeń używano wkładek pierścieniowych wedle patentu
Schiillera, który stanowi ulepszenie patentu Tuchscherera. Do-
świadczenia wykazuje następna tabliczka;

ciśnienie na ściankę ciśnienie dla zenieoenia 1 om
W 1 (Bettungsziler) W «

i
0
45°
60»
90°

najmn.
104
—

45

średnio
139
122

93
65

granice
115—287

62—96

średn.
196
155
134
89

Drewno było miesięczne z wytrzymałością kostkową
200 kg I cm. Dr. M. Thullie.

Roboty ziemne, drogi i tunele.
— Wypukłość nawierzchni drogowej omawia G. Trossbach

w Nr. 45 Yerkehrstechnik. Autor wychodzi z założenia, iż sto-
sowane dotychczas w nawierzchniach żwirowych i tłucznio-
wych spadki poprzeczne wahające się pomiędzy 4—5% są za
wielkie i dla ruchu szkodliwe. Szkodliwość ich odnosi się
w pierwszym rzędzie do poślizgu pojazdu w kierunku krawę-
dzi drogi ; celem uniknięcia tego poślizgu starają się pojazdy
używać środkowej partji jezdni, co w rezultacie doprowadza
do silnego zużycia tej części nawierzchni, powodującego z jed-
nej strony tworzenie się dziur i kolein, z drugiej zaś nad-
mierne koszta utrzymania.

Autor występuje z żądaniem nadawania jezdni możliwie
małych spadków poprzecznych, mniej więcej 2%, gdyż spadek
ten wyklucza już poślizg, umożliwia normalne użycie jezdni
w całej szerokości, a wskutek tego przedłuża jej wiek. Na za-
rzut, iź tego rodzaju spadki utrudniają odpływ wody w kie-
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runku poprzecznym podnosi autor, iż wedle jego doświadczeń
mniejsze straty otrzymuje się wskutek małego spadku, niźli
wskutek wskazanego powyżej zużycia środka jezdni.

— Nawierzchnia z betonu maziowego rozważaną, jest w ar-
tukule Dra Inź. E. Heriona w Nr. 31 Der Strassenbau. Autor
opisuje wykonanie tej nawierzchni wedle metod wprowadzo-
nych przez Towarzystwo dla budowy dróg maziowych, którego
zdaje się jest reprezentantem. Nawierzchnia składa się z dwóch
warstw, dolnej 5 cm gr. i wierzchniej S1^ cm grubości tak, iż
cała grubość po za w a ł o w a n i u wynosi l1^ cm. Materjały
kamienne do dolnej warstwy mają uziarnowanie 10 - 40 mm
i zestawione są wedle zasady najmniejszej ilości miejsc pustych.
Warstwa górna1 posiada 3 sorty ziarn, mianowicie 0—8 mm,
3—5 mm i 8—10 mm, zestawionych w ten sposób, by wstanie
wolnego usypania wykazywały 22U/O miejsc pustych. Maź po-
bieraną jest w koksowni obszaru Ruhry i otrzymuje nieznaczny
dodatek asfaltu, oraz specjalnego produktu termakolu. Wskutek
dodatku tego ostatniego preparatu osiąga się zwiększenie o 10°
odstępu pomiędzy punktem kropienia a punktem krzepnięcia.
To ukończeniu roboty otrzymuje jezdnia celem uszczelnienia
przykrycie cementem. Dodać należy, iź dolna warstwa wyko-
nuje się na zimno, wierzenia na gorąco.

W dalszym ciągu artykułu wskazuje autor na konieczność
wyeliminowania z betonu maziowego piasku, a zastąpienie go
miałem tłuczniowym, który po pierwsze umożliwia lepsze usto-
sunkowanie ziarn, powtóre nadaje się znacznie lepiej do bu-
dowy wskutek posiadania ostrych krawędzi. Dla udowodnienia
swego zapatrywania powołuje się na przeprowadzone próby wy-
trzymałości z dwoma kostkami. Pierwsza wykonana została
z miału wapiennego o wielkości ziarn 0—2 mm i 30°/0 miejsc
pustych, z dodatkiem mazi i -wykazała wytrzymałość na ciśnie-
nie 20 %/cm2; druga wykonana w zupełnie identycznych •wa-
runkach jednak z piasku z Eenu, również z 30°/0 ilością miejsc
pustych miała wytrzymałość na ciśnienie tylko 5 kgjcm2. Usta-
lenie dodatku mazi następuje nie wedle ilości miejsc pustych,
jak to ma miejsce przy betonie asfaltowym, lecz wedle wielkości
sumarycznej powierzchni kamienia, mającej być otoczoną mazią,
przy dodatkowem uwzględnieniu wchłaniania mazi przez ma-
terjał kamienny.

Opierając się na przeprowadzonych przez Dr. Hermanna
obliczeniach, przy założeniu, iź materjał kamienny jest kulisty,
otrzymuje się następujące wartości powierzchni w odniesieniu
do ciężaru 1000 gr w zależności od wielkości ziarna:

dla średnicy 0'0 —0-05 mm powierzchnię 9O6 cm1

„ 0-05 -0-085 „ „ 32-0 „
0-085-0-2 „
0-2 -0-6
9-6 —2-0
2-0 —7-0

15-0 ,
5-5 ,
1-57,
0-5 ,

Autor występuje przeciwko zasadzie jak najmniejszej ilości
miejsc pustych, dlą, betonu maziowego, uzasadniając to wyso-
kim współczynnikiem rozszerzalności bitumu, przekraczającym
przeszło 10 razy współczynnik odnośny dla kamienia, wskutek
czego, przy zbyt wielkiej szczelności, następuje pod wpływem
wzrostu temperatury zniszczenie stałości równowagi nawierzchni.
Z tego powodu oświadcza się za taką szczelnością nawierzchni,
by było w niej około 4—5°/B miejsc pustych. W końcu omawia
normy angielskie, odnoszące się do nawierzchni maziowych,
nawierzchnię Dammanna (komdrobit), oraz makadam maziowy
jako pokrewne betonowi maziowemu. E. B.

Kongresy i Zjazdy.
— VI Międzynarodowy Kongres Drogowy odbędzie się

W Waszyngtonie w październiku 1930. Z kongresem tym złą-
czone będą wycieczki, których program został zatwierdzony na
posiedzeniu stałej delegacji w Paryżu d. 22 czerwca 1929 r.
Wycieczki te, obejmujące zwiedzanie najrozmaitszych dróg
i osobliwości są, następujące:

W y c i e c z k a nr, 1 trwająca 2 tygodnie obejmuje Stany:
Connecticut, Massachusetts, New York, Pennsylwania, Ohio
i Michigan. Projektowany wyjazd z Waszyngtonu w niedzielę

wieczór do Nowego Yorku. Ztąd jazda autobusem przez okręg
przemysłowy Oonnecticut, Newhaven, zwiedzenie uniwersytetu
Yale, dalsza jazda przez] stolicę Stanu Hartford, Springfield,
Worcester do Bostonu stolicy Stanu Massacliusetts. Wtorek
zwiedzanie Bostonu i okolicy. Środa, jazda do Greenfield i przez
Hudson do Albany, stolicy Stanu New York. Czwartek wyjazd
do Syrakuz i Rocne.ster. Piątek zwiedzenie okolicy i dalsza
jazda do Buffalo. W niedzielę zwiedzanie wodospadów Niagary
i przyległej partji kanadyjskiej. Poniedziałek jazda wzdłuż je-
ziora Erie do Cleveland. Tutaj zwiedzanie ciekawych robót
drogowych, następnie wtorek do Toledo, w środę zaś do De-
troit na czterodniowy postój. Ogólna długość mającej się prze-
jechać przestrzeni 1078 mil ang.

W y c i e c z k a nr. 2 trwająca 2 tygodnie obejmuje Stany :
Virginia, Północna Carolina, Tennesee, Kentucky, Ohio i Mi-
chigan. Przecina ona przeważnie obszar rolniczy. Odjazd
z Waszyngtonu w poniedziałek rano przez Arlington, gdzie
zwiedzenie słynnej stacji doświadczalnej drogowej, do JSIew
Market, Staunton, Lexington i Roanoke. Wtorek dalsza jazda
do Winston-Salem; środa do Statesville, Asheville na wyso-
kości 2250 m, czwartek przez Alleghanis do Knoxville. Piątek
do Lexington, sobota zwiedzanie Lexington i wyjazd do Oin-
cinnati, gdzie postój przez niedzielę. W poniedziałek jazda przez
Columbus, Akron do 01eveland, wtorek do Toledo, gdzie zwie-
dzania miasta przez środę i dalsza jazda do Detroit na cztero-
dniowy postój. Długość tury 1398 mil ang.

W y c i e c z k a nr. 3 trwająca również 2 tygodnie obej-
muje Stany: Minnesota, Iowa, Illinois, Indiana i Michigan.
Odjazd koleją z Waszyngtonu niedziela wieczór, przyjazd do
Chicago poniedziałek rano, skąd wieczorem dalsza jazda koleją
do Minneopolis stolicy Stanu Minnesota. Przez wtorek zwie-
dzanie miasta. Środa wyjazd autobusem przez Pine Oity do
Duluth. Czwartek przez Brainerd do St. Paul. Piątek przez
Albert Lea do Waterloo. Sobota do Des Moines stolicy Stanu
Iowa. W niedzielę do Davenport, poniedziałek zwiedzanie miasta
i okolicy; wreszcio środa przez Coldwater do Detroit na cztero-
dniowy postój. Długość drogi 1550 mil ang. E. B.

Budownictwo wodne.
— Laboratorjum w Beaiwert pod Grenoblą i Towarzystwo

Hydrotechniczne francuskie. W roku 1912 zorganizowała
grupa przemysłowców francuskich, zajmujących się wyzyskaniem
sił wodnych, Towarzystwo Hydrotechniczne w Paryżu, którego
celem jest przedewszystkiem badanie problemów praktycznych,
związanych z konstrukcją turbin wodnych, i eksploatacją
zakładów o sile wodnej, konstrukcją przyrządów pomia-
rowych, etc.

Towarzystwo założyło w Beauyert pod Grenoblą własne •
laboratorjum hydrauliczne i jest w ścisłym kontakcie z labora-
torjami hydrotechnicznemi i elektrotechnicznemi uniwersytetów
w Grenoble, Nancy i w Tuluzie, z których może korzystać dla
swych celów doświadczalnych.

Laboratorjum w Beauyert (2 km od Grenobli) posiada
urządzenia, które można podzielić na trzy działy :

1. Laboratorjum do doświadczeń z rożnymi typami turbin;
2. Dwa kanały prostolinijne do badania przepływu

w kanałach;
3. Urządzenie specjalne, do badania strat ciśnienia

w rurach.
Co do 1, to istnieją urządzenia, zapomocą których można

dysponować trzema spadami, a mianowicie: a) 2—4 m, 8 m
i 200 m, przy objętościach wody b) 1600 do 2350 Itjsek, c) ró-
wnież 1600—2350 U i d) 15 Itjsek, podnoszonych zapomocą
pompy o ciśnieniu 20 %/cm3. Urządzenie jest takie, że w od-
powiednią komorę żelbetową wstawia się badaną turbinę o osi
poziomej lub pionowej.

Co do 2, obydwa kanały oddzielone murem od siebie,
posiadają głębokość 1-20 m, spad 0-5 °/00, i szerokość 2 m,
względnie 1-40 m. Objętość przepływu mierzy się przelewem
Bazina, młynkiem lub metodą tarczy. Bada się tu również
straty ciśnienia na kratach i straty skutkiem innych oporów,
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Go do 3, Pompa o przepływie 400 Ujsek, podnosi wodę
do zbiornika, od którego odgałęzia się rurociąg 60 m długości,
w którym strata ciśnienia może wynieść 3 m.

Towarzystwo Hydrotechniczne ma siedzibą 7 rue Madrid,
Paris (8 e), kierownikiem badań technicznych jest Jean Laurent
(Ingenieur en chef, Paris 6 avenue d'Orleans).

Odszkodowanie z powodu zawalenia się przegrody
St. Francis w Kalifornji. Zarząd miasta Los-Angelos rozpa-
trywał 2828 skarg z żądaniem odszkodowania, z których tylko
200 odrzucił. Całkowitą sumę odszkodowań ocenia się na 9 mil-
jonów dolarów.

— Umiędzynarodowienie Odry i jej dopływów. Jak wiadomo,
między Polską, a sześciu, innenii państwami (Niemcy, Francja,
Anglja, Czechosłowacja, Szwecja i Danja), które mają swych
zastępców w Komisji międzynarodowej Odry, wynikła różnica
zdań dotycząca kwestji, czy odnośnie do dopływów Odry, Warty
i Noteci, postanowienie traktatu wersalskiego, źe jako między-
narodowe uważać należy te rzeki „które więcej jak jednemu
państwu zapewniają przystęp do morza" również i odcinki tych
rzek leżące w obrębie Polski należy uważać jako „między-
narodowe".

Polska zajmowała stanowisko, źe tylko odcinki tych rzek
leżących w Niemczech zapewniają więcej jak jednemu państwu
dostęp do morza, a więc tylko one powinny być uważane jako
międzynarodowe i podlegać wpływowi międzynarodowej Komisji
Odry — wymienione powyżej sześć państw były zdania prze-
ciwnego.

Otóż sprawę oddano do rozstrzygnięcia stałemu Trybu-
nałowi Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, który 10
września 1929 r. (zatem po 7-u latach) rozstrzygnął sprawę
na niekorzyść Polski, stwierdzając że odnośne postanowienie
traktatu wersalskiego zastosować należy nie do części rzek, ale
do rzek żeglowych pojętych jako całość.

Co do kwestji do jakiego punktu należy uważać Wartę
i Noteć jako międzynarodowe, trybunał nie oświadczył się bez-
pośrednio, wskazał tylko na art. 331 traktatu wersalskiego.
Ten artykuł nie zawiera jednak pod tym względem żadnych
szczegółowych postanowień, natomiast w art. 338, tegoż traktatu
przewiduje unormowanie tej kwestji w drodze ogólnej konwencji
międzynarodowej. Taką konwencją byłaby konwencja barcelońska,
która jednak nie obowiązuje Polski, wobec niezłożenia przez nią
dokumentu ratyfikacyjnego. •

Jak wiadomo, według art. 331 traktatu wersalskiego
Odra została uznana za międzynarodową aż po ujście Oppy,
Niemcy zaś pragną uznania Warty za międzynarodową aż po
Koło. W roku 1924 wydała komisja konsultatywna Ligi Na-
rodów orzeczenie, według którego międzynarodowej Komisji
Odry miałaby podlegać Warta aż po Poznań i Noteć aż do
ujścia Grłdy (Ktiddow); do dalszej części Noteci i Kanału Byd-
goskiego, oraz dolnej Brdy, miałyby się według tego orzeczenia
stosować materjalne postanowienia statutu barcelońskiego
z r. 1921. Od tego orzeczenia, które było raczej tylko zale-
ceniem odwołała się tak Polska, jak i Niemcy do Trybunału
w Hadze. Dr. M. M.

Drogi żelazne.
— O budowie kolei podziemnej w Paryżu pisze inż. St.

S u s z y ń s k i w Inżynierze Kolejowym (11/1929). Artykuł za-
wiera 11 rysunków w tekście, a mianowicie sytuację, profil
podłóiny i przekroje poprzeczne przez tunele.

Myśl budowy metropolitain sięga r. 1865, zrealizowanie
jej nastąpiło w r. 1898, w r. 1900 otwarto pierwszą linję od
bramy Vincennes do bramy Maillot.

W stanie obecnym jest wybudowanych 10 linji po 10
do 12 km, razem 123.564 hm. — W budowie znajduje się
13.688 km linji dwutorowych, projektowanych do wykonania
jest jeszcze około 20 km.

— Podziemną kolej dla ruchu towarowego w Londynie
projektuje obecny gabinet angielski. Kolej ma być normalno-
torową, 120 km długą i łączyć dworce towarowe, porty i zna-

czniejsze punkta przyjęcia i odbioru ładunków. Koszta przewi-
dziane mają wynosić 40 miljonów funtów szterlingów.

Projekt ma także na celu zwalczanie bezrobocia, gdyż
w ciągu 4 lat 60.000 robotników znalazłoby przy nowej bu-
dowie zajęcie. (Zeitung d. Yereins deutsch, Eisenbahnverwaltungen
34/1929).

— Austrjackie koleje państwowe liczą, 5.857 km, z tego
tylko 19% leży w poziomie, 69°/0 w spadkach do 10%0, 10%
w spadkach od 10 do 25%0 a 4% w spadkach ponad 25% 0 .

Z całej długości 39% leży,w łukach, z tego 10% o pro-
mieniu między 3uO a 400 m, a prawie 4% o promieniu, po-
niżej 300 m. . '

Służba drogowa egzekutywy dzieli linję na Oddziały
(kierownictwa szlaku), przeciętna długość takiego Oddziału wy-
nosi 120 km. Przy szczególnych warunkach terenowych może
ona znacznie spadać, lub dochodzić do 200 Icm. Długość odcinka
drogowego Zawiadowcy wynosi przeciętnie 18 km, może ona
dochodzić i do 40 km. Długość odcinka Zawiadowcy mostów
wynosi 345 km. Dla służby sygnałowej, telefonicznej i telegra-
ficznej potworzone są osobne Oddziały sygnałowe o długości
po 976 km, gdy długość odcinka sygnałowego wynosi 48 km.

Na państwowych kolejach nowej Austrji znajduje się
10.577 przejazdów w poziomie szyn, z czego 7.429 nie posiada
zapór rogatkowych, a tylko 3.148 posiada je.

Od r. 1922 do końca 1927 zniesiono 55 przejazdów
w poziomie szyn, przy 1.200 zniesiono rogatki, przy 450 prze-
kształcono rogatki, a na 5-ciu niedostrzegalnych rogatkach
zastąpiono je samoczynnemi urządzeniami sygnalizacyjnemi.
{Organ f. d. Fortschritte des Eisenbahmoesens zeszyt 22 i 23
z 30 listopada 1927).

— Piąćdziesięcioleciu kolei elektrycznych poświęca Zeit-
schrift d. Verein.es deutscher Ingenieure zeszyt 20 z 18 maja 1929,
w którym, w artykule wstępnym przytoczone jest przemówienie
Wernera S i e m e n s a z 9 maja 1879, twórcy pierwszej kolei
elektrycznej na ówczesnej wystawie przemysłowej w Berlinie.

Dalsze artykuły wymienionego zeszytu przedstawiają się
jak następuje: W. W e i c h m a n n z Berlina o trakcji elektry-
cznej na kolejach niemieckich i inź. T e t z l a f f z Berlina i inż.
S c h l e m m e r z Monachium o nowych elektrycznych lokomo-
tywach kolei niemieckich; inż. S a c h s z Szwajcarji o postępie
w budowie kolei elektrycznych: Pociąg przegubowy elektr.
kolei miastowych systemu N i e s k y ' e g o ; Trakcja elektryczna
na medjolańskiej kolei północnej; N a d e r e r z Monachium
o przewodach dla kolei normalnotorowych; Dr. B u r g h a r d t
z Berlina o samoczynnych mechanizmach kierowniczych pociągów
berlińskiej kolei nad i podziemnej.

Z wydawnictwa dowiadujemy się, że:
w Szwajcarji na sieć kolejową 5.250 km jest 3.300 km koi. elekt.
w Austrji . . . . 5-857 „ „
w Italji 16.570 „ „
w Szwecji . . . . 6.055 „ „
w Norwegji . . . . 3.235 „ „
w Holandji , . . , 3.627 „ „
w Francji . . . . . 30.950 „ „
w Węgrzech . . . . 7.110 „„
w H i s z p a n j i . . . . 7 .000 „ „
w Angl j i 3 1 . 1 3 7 „ „
w S t a n a c h Zjedn. i K a n a d z i e 4 0 0 . 0 0 0 „ „
w J a p o n j i . . . . 2 0 . 0 0 0 „ „
w Chi le 8 .500 „ „
w N i e m c z e c h , 5 3 . 6 0 0 „ „

— Aluminiowe wagony na kolei Pensylwańskiej dla ruchu
osobowego w ilości ośmiu oddano do użytku w r. 1926. Cały
wagon oprócz ram, wykonano z aluminium, najlepszym okazał
się stop, zawierający 4% miedzi, 5% manganu i 5°/0 magnezu.
Ciężar wagonu przez użycie aluminium został zredukowany
o 6 ton. Najwięcej trudności dało malowanie wagonów, zresztą
odpowiedziały one w zupełności swojemu celowi. {Railway Age
24/1929).
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— Podkłady z drewna i stali na kolejach angielskich.
Zapotrzebowanie podkładów na kolejach Wielkiej Brytanji o sieci
83.000 km, wynosi rocznie 4 miljony sztuk, a utrzymanie torów
kosztuje tam rocznie 240 milionów m. — Do wojny światowej
zakupywano miękie podkłady drewniane w krajach nadbałtyc-
kich. Gdy po wojnie te podkłady znacznie podrożały, zwrócono
się do stali, by przedewszystkiem popierać krajowy przemysł
żelazny. Wedle doświadczeń, zebranych przez kolej Great Ves-
tern koszta ułożenia podkładów żelaznych są o 330 m\km wyż-
sze, ale przy utrzymaniu znowu koszta podkładów drewnianych
o 1.660 mjkm wyższe. {The Engineer 6/9 1929. Zeitschrift des
Vereins deutscher Ingenieure 28 września 1929),

Natomiast Towarzystwa kolejowe wysnuwają, szereg za-
rzutów przeciwko podkładom metalowym, a mianowicie, źe
umocowanie ich jest trudniejsze, niż podkładów drewnianych.
Zmiany atmosferyczne powodują, nadmierną ich korozję, są, po-
wodem nadzwyczaj wielkiego hałasu w czasie jazdy. Co do
trwałości ich wyniki prób były bardzo rozbieżne i nie pozwa-
lają, na wyciągnięcie żadnych wniosków. (Bulleiin Internatio-
nale d. Kongres et Chemins de fer maj. 1939. Przegląd Tech-
niczny 48/1929). Inż. A. W. Krilger.

Mosty.
— Most łukowy w porcie w Sydney. Budowę tego olbrzy-

miego mostu opisuje Eng. News Rec. (1928 str. 538). Łuk jest
kratowy, a rozpiętość jego w świetle wynosi 502^94 m. Pomost
zawieszony wznosi się 52"6 m nad wielką wodą. Łożyska prze-
gubowe są ogromne, każde z nich waży 26 t,

— Mosty z belkami parabolicznemi osełkowemi, których
w latach 1880 do 1895 zbudowano w; New England i New York
około 800, opisuje inż. E. Meming w Eng. News Rec. (1928
str. 748). Budowano je z pasami o przekroju stałym, jak w Eu-
ropie belki Paulego, obecnie wszystkie te mosty stopniowo
zniknęły i należą, do historji.

— Most w Północnej Karolinie w ciągu drogi Asheville
Spartemburg żelbetowy łukowy ciekawy jest ze względu na
przęsła skrajne niesymetryczne Eng. News Rec. (1928, II, str. 136).
Przęsło środkowe 52-5 m rozpiętości ograniczone jest dwoma
przęsłami skrajnemi (1=100) niesymetrycznemi z powodu wznie-
sienia się terenu co wypadło wcale dobrze pod względem este-
tycznym

— Zestawienie na statkach mostu na rzece Atchafalaya
opisuje Eng. News. Rec. (1928, II, str. 310). Dwa przęsła były
o rozpiętości 91 "4 m, jedno takie przęsło ważyło 560 t a rusz-
towanie około 200 i. Zestawiono na statkach w pobliżu brzegu,
poczem przyholowano statki z przęsłem mostu żelaznego na
miejsce właściwe.

— Most wiszący na rzece Detroit między brzegiem Stanów
Zjednoczonych a Kanadą opisuje J. Jones w Eng. News Rec.
(1928, II, str. 460). Główne przęsło ma rozpiętość 563-8 m,
podczas gdy most Brooklyński ma tylko 486-2 m Wieszar jest
linwowy, linwy kotwiczne są nieobciążone. Pilony są 110'6 m
wysokie żelazne. Jezdnia jest 14'3 m szeroka, chodnik 2'4 «t.
Naprężenie dopuszczalne linwy wynosi 5.906 kgjcm2, wytrzy-
małość 15.470 a granica ciastowatości 13.360 kgjcm"1. Belkę
stężającą wykonano ze stali niklowej.

— Mosty belkowe żelbetowe na jarzmach drewnianych
opisuje Eng. News Rec. (1928 str. 878). Zbudowano je na
Norfolk and Western R. "Wierzchołki pali zanurzono w betonie
na głębokość 80 cm. Pale są stężone zastrzałami.

— Most łukowy na Kill van Kuli między New Jersey
a Staten Island zaczęto budować wedle Eng. News Rec. (1928
str. 873). Most ten ma rozpiętość 510'56 w, największą do-
tychczas używaną dla mostów łukowych. Łuk kratowy jest
dwuprzegubowy. Wysokość górnego pąsu nad wysoką wodą
wynosi 99'16 m. Dr. M. Thullie.
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H. Hydrodynamice generale. Paris 1928. St. 487. — 15. Bouasse
H. Besistance des fiuides. Paris 1928. St. 483. — 16. Bouasse H.
Acoustique generale. Paris 1926. St. 544. — 17. Bouasse H. Oordes
et membranes. Paris 1926. St. 505. — 18. Bouasse H, Verges et
plaqu.es. Clochtss et carillons. Paris 1927. St. 455. — 19. Srismes et
sismograph.es. Paris 1927. St. 395. — 20. Mierzejewski H. Podstawy
mechaniki ciał plastycznych. Warszawa 1927. St. 108. — 21. Pol-
skie placówki badawcze. Nauki fizyczne. Technika. Warszawa 1925.
St. 185. — 22. Weigel K. Badanie formuł empirycznych przy po-
mocy szeregów Taylora. Lwów 1928. St. 16. — 23. Bartoszewicz K.
Nowe rozwiązania wykreślne ustrojów statycznie niewyznaczal-
nych. Lwów 1929. St. II. — 24. Werkmeister P. Einfiihrung in die
Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate.
Stuttgart 1928. St. 198. — 25. Schrader F. Die Geschlechtschromo-
somen. Berlin 1928. St. 194. — 26. HeWetica Physica Acta. Basileae.
27. Frankę A. Die Foraminiferen der oberen Kreide Nord- u. Mittel-
deutschlands. Berlin 1928. — 28. Łomnicki A. Zagadnienia staty-
styki matematycznej. Lwów 1929. — 29. Łomnicki A. Z zagadnień
matematyki. Bachunek prawdopodobieństwa. Lwów 1928. St. 14. —
30. Sfcypal Z. Tętnica podłopadkowa u koni. Lwów 1929. St. 7. Tb.
3. — 31. Stypal Z, Kość łopadkowa u koni typu ciepłokrwistego
i zimnokrwistego. Lwów 1929. St. 8. Tb. 2. (C. d. n.).

ROŻNE SPRAWY. i
Polskie Towarzystwo Fotogrametryczne. Niezwykły roz-

wój miernictwa fotograficznego, stereoskopowego i lotniczego
i ostatnio wykonane prace przez Ministerstwo Robót Publicz-
nych na Polesiu i w Tatrach czynią utworzenie Polskiego To-
warzystwa Fotogrametrycznego zagadnieniem niezwykle aktu-
alnem.

Z inicjatywy Pana Rektora Politechniki Lwowskiej Inź.
Dra K. Weigla organizuje się Towarzystwo o powyżej wy-
mienionych celach popierania i rozwoju tej gałęzi wiedzy mier-
niczej i jej praktycznego zastosowania.

Tymczasowy Zarząd Towarzystwa prosi wszystkich inży-
nierów i techników, pracujących w miernictwie, oraz osoby,
zajmujące się lub pragnące zapoznać się z powyźszemi spra-
wami o zgłaszanie swych zapisów na ręce Prof. Rektora Dra
Weigla, Lwów, Politechnika, ul. Leona Sapiehy.

Wpisowe wynosi 2 zł.
Pierwsze zebranie Towarzystwa odbędzie się w Warsza-

wie w połowie stycznia b. r.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Prof. Dr. Inż. W. Borowicz, Lwów.

O możliwości komunikacji międzyplanetarnej. v J
Dziwny jest człowiek. Zamiast siedzieć na swojej

starej ziemi i zadawalać się tem, co ona mu daje, chce
koniecznie oderwać się od niej, wznieść się coraz wyżej
nad jej powierzchnię. Myśl oderwania się od ziemi prze-
jawia się już od dawna w różnych podaniach; znamy ba-
bilońską bajkę z przed 6 tysięcy lat opowiadającą, że
człowiek na orle wzniósł się do bogów, aby prosić ich
o pomoc w swojej niedoli na ziemi. Podobną myśl wi-
dzimy w podaniu o ognistym wozie proroka Eljasza, na
którym znikł z oczu przerażonego tłumu. Greckie podanie
o Ikarze podaje już pewne „kostrukcyjne" szczegóły przy-
rządu, na którym Ikar miał wznieść się ku słońcu. Poda-
nie to mówi o pewnym „rekordzie" wysokości Ikara, przy
którym j ego przyrząd aeronautyczny uległ katastrofie, po-
nieważ użył bardzo nieodpowiednich elementów konstruk-
cyjnych, mianowicie piór i wosku. Wosk zaczął topnieć
od silnego działania promieni słońca, gdyż Ikar zbytnio
się do niego zbliżył! Z tego wnioskować możemy, że
jego „rekord" wysokości nie został widocznie jeszcze po-
bity przez pilotów obecnej doby, którzy nie dotarli jeszcze
do tych „gorących" sfer Ikara. Wiemy tylko, że na wy-
sokości Iż km piloci spotykali przeraźliwe zimno.

Wieki średnie nie dały nam żadnych prób rozwiąza-
nia tego zagadnienia. Złośliwe języki mówią, że człowiek
w tych czasach miał głowę zaprzątniętą innemi sprawami,
mianowicie przygotowaniem się do jazdy na tamten świat,
nie mógł więc jednocześnie myśleć o nawigacji w atmo-
sferze ziemi względnie o oderwaniu się od niej.

Po odkryciu Ameryki rozpoczyna się era różnych
fantastycznych powieści o podróżach na księżyc. (Biskup
Godwyn: „The man in the Moon", 1600 r.). Podobne po-
wieści pisał Oyrano de Bergerąc około r. 1650, był on
nawet pierwszym, który dał pomysł komunikacii rakieto-
wej na księżyc.

Szczególnie zasłynął swemi powieściami Jules Verne
w latach 1865—1870. Verne posiadał dużo fachowych
wiadomości o astronomji i jego obliczenia co do czasu
jazdy bardzo dobrze zgadzają się z obliczeniami doby
dzisiejszej. Wells w r. 1898 w swojej „Walce światów"
nie podaje ciekawych technicznych pomysłów; można
wspomnieć jeszcze o kilku powieściach Żuławskiego i auto-
rów niemieckich, ale dłużej nie będziemy się już tem zaj-
mować.

Fantastyczna literatura o komunikacji międzyplane
tarnej jest więc bardzo bogata. Inaczej przedstawia się
literatura techniczna, poważnie względnie nieco poważniej
traktująca daną sprawę. Na tem polu wyróżnili się Ame-
rykanie: Prof. G-oddard w Waszyngtonie, mający znaczne
fundusze dla doświadczeń, następnie Rosj anie: Prof. Ziół -
kowski w Moskwie, Rynin w Leningradzie, prof. Tichow
w Pułkowie i prof. Fedorow w Moskwie, którzy również
korzystają z państwowych zasobów finansowych. Niemcy
pracują także pilnie na tem polu, należy tu wymienić
Obertha, Yalier' a, a w szczególności Dr. Hohmanna, który
zupełnie poważnie i liczbowo ujął zagadnienie osiągal-
ności ciał niebieskich z punktu widzenia matematycznego
Rozpatrzę więc, czy zasadniczo to jest możebne dotrzeć
do gwiazd naszego systemu planetarnego, jakie w tym
kierunku już poczyniono starania, jakie trudności trzeba
pokonać i jakie wynalazki należy jeszcze uczynić.

Jeżeli weźmiemy do ręki pewien przedmiot, to zauwa-
lymy, że posiada ciężar, t. j . wymaga to pewnego wy-
dłku naszych mięśni, aby go podnieść do góry. Jeżeli

natomiast przedmiot trzymany w ręku puścimy, opada on
aionowo na dół. Doświadczenia nad prędkością ciał opa-

dających wykazały, że prędkość ta nie jest wielkością
stałą, lecz ciągle wzrasta. Przyrost prędkości w jednostce
czasu nazywamy przyśpieszeniem. W przypadku opada-
nia eiała pionowo na dół działa na ciało siła, którą nazy-
wamy ciężarem ciała lub siłą. ciężkości.

Jeżeli przedmioty będziemy podnosili do góry
i w pewnych wysokościach nad ziemią będziemy mierzyli
siłę ciężkości, to zauważymy, że siła ta maleje. Już New-

on zauważył, że siła ciężkości ciał maleje proporcjonalnie
do drugiej potęgi odległości ich od środka ziemi.

Prawo to nazwał Newton prawem ogólnej grawi-
tacji, albo powszechnego ciążenia; prawo to wyraża się

w ten sposób, że „każdy punkt materjalny przyciąga
każdy inny punkt materjalriy z siłą wprost proporcjo-
nalną do mas obu punktów, a odwrotnie do kwadratu
wzajemnej ich odległości".

Prawo Newtona pozwala nam obliczyć siły ciężkości
na innych ciałach niebieskich, jeżeli znamy ich masy
w stosunku do masy ziemi, oraz ich średnice. Tak np. na
Marsie przyśpieszenie wynosi (7=3,72 rn/se/e3, t. j . 2,6 razy
mniej od przyśpieszenia ziemskiego. Gdybyśmy tam wy-
lądowali, moglibyśmy 2,6 razy wyżej skakać, a drzewa
(o ile tam wogóle są rośliny) miałyby 2,6 razy dłuższe ga-
łęzie, niż nasze ziemskie drzewa.

Natomiast na Jowisza przyśpieszenie g=24,9 w/seA3,
t. j . około 2,6 razy więcej od przyśpieszenia ziemskiego.
Ruchy nasze byłyby tam ogromnie ooiężałe i niezgrabne,
ledwiebyśmy chodzili i po paru krokach bylibyśmy już
bardzo zmęczeni.

Jeżelibyśmy więc mieli zamiar wznieść się w prze-
strzeń międzyplanetarną, musielibyśmy przede-wszystkiem
przezwyciężyć siłę przyciągania ziemi.

Jaką pracę musielibyśmy przytem wykonać, aby je-
den kilogram ciężaru danego ciała wynieść z naszej ziemi
w zaświaty, przezwyciężając coraz malejące siły przycią-
gania ziemi? Ogólnie biorąc, mierzymy pracę w kilogram-
metrach, przez iloczyn siły w kilogramach i drogi w me-
trach. Ale przy rozwiązaniu postawionego zadania spo-
tykamy się z pewną trudnością. Mianowicie, najpierw
siła jest tu wielkością zmienną, malejącą z oddaleniem
od ziemi, a następnie jak zmierzyć odległość tego „zaświa-
tu" od naszej ziemi? Przychodzi nam z pomocą mate-
matyka, ta potężna broń, bez której dzisiejsza technika
obejść się nie może. Przytoczę tylko rezultat rozwiązania



18
tego zadania, rezultat zadziwiająco prosty. Powyższa
praca równa się pracy, jaką musimy wykonać, podnosząc
jeden kilogram ciężaru na wysokość promienia ziemi przy
niezmiennej sile przyciągania ziemi.

Rozwiązanie to jest przedstawione na wykresio, rys.
1. Pracę tę przedstawia pole prostokąta ABPO, które
równa się powierzchni pola ABTJ. Znając teraz zapotrze-
bowanie pracy do wyniesienia 1 kg ciężaru ze sfery dzia-
łania siły przyciągania ziemi, możemy • z łatwością obli-
czyć prędkość, z jaką musimy wyrzucić ciało z powierzchni
ziemi, aby przebić pancerz siły jej przyciągania. Oblicze-
nia .wykazują, że do tego potrzebujemy początkowej albo
końcowej prędkości: v=11181 misek.

Jeżeli wyrzucimy dane ciało z pewnej wysokości,
równej średnicy ziemi, prędkość ta powinna wynosić tylko
7906 m/s i w dalszym ciągu prędkość ta maleje dosyć
szybko. Przedmiot wyrzucony z początkową prędkością:
w=ll,2 kmlsek poleci więc po krzywej zwanej parabolą
w zaświaty i odtąd ruchy tego przedmiotu będą podle-
gały prawom Kepplera, rys. 2.

Takie ogromne prędkości wylotowe moźnaby osią-
gnąć olbrzymiemi armatami, używając do tego specjal-
nych materjałów wybuchowych, które, nawiasem mówiąc,
trzeba dopiero wynaleźć. O ile wylotowe prędkości będą
mniejsze, niż: v== 11181 mjs, krzywa, po której poleci
przedmiot, będzie już zamknięta (będzie to elipsa) i po-
cisk po okrążeniu ziemi wróci na miejsce, z której wy-
leciał, podobnie jak po pewnym czasie wracają do nas
komety. '

Dotąd jeszcze nie uwzględniamy wpływu naszej
atmosfery, o czem będzie później mowa. Jeżeli wylotowa
prędkość wyniesie tylko: i; = 7906 m/s, pocisk będzie krą-
żył po okręgu koła opisanego naokoło naszej ziemi, po-
dobnie jak nieodstępny najbliższy sąsiad księżyc, i po 1
godzinie, 24 minutach, 30 sekundach, wykona j eden bieg
naokoło ziemi. Pociski wystrzelone pod innemi kątami,
po pewnej podróży wrócą na naszą ziemię, opisując krzy-
we eliptyczne, mniej lub więcej wyciągnięte Podane pręd-
kości wylotowe pocisków nie są. jeszcze osiągnięte. Dla
informacji podam, że dalekonośne działa, które ostrzeli-
wały w r. 1918 Paryż, nadawały; pociskom prędkość wy-
lotową 1600 mis. Pociski wznosiły się ponad ziemię na
wysokości 46 km i po 200 sekundach opadały w oddaleniu
126 km na ziemię.

Pole ciążenia ziemi dochodzi do znacznej odległości;
gdybyśmy podjęli podróż na księżyc wpadlibyśmy znów
w sferę ciążenia księżyca (rys. 3). Granicę pomiędzy cią-
żeniem ziemi a ciążeniem księżyca nazywamy strefą neu-
tralną. Przed osiągnięciem tej neutralnej strefy będziemy
musieli zatrzymać nasz silnik i po chwili puścić w ruch

hamulce, w przeciwnym przypadku groziłaby nam kata-
strofa rozbicia się na księżycu.

f>t •

P.

Rys. S.

Odlatując z ziemi pionowo w górą ku księżycowi,
lecieliśmy głową naprzód. Chcąc stanąć na księżycu tą
częścią wozu, która przy odlocie była skierowana ku ziemi,
musimy nasz wóz obrócić w czasie lotu naokoło jego osi
o 180°. O ile nie będziemy mogli zabrać z sobą specjal-
nych maszyn zwanych giroskopami, jesteśmy zmuszeni
sami dokonać tego obrotu. Sposób na to jest bardzo prosty,
należy tylko wspiąć się po specjalnej drabinie na sufit
kabiny, stamtąd dalej głową na dół i tak dalej w kółko
(rys. 4).

Obliczono, że jeżeli pasażerowie ważą 140 kg, nato-
miast ciężar wozu wynosi 2860 kg, pasażerowie będą mu-
sieli dla obrócenia wozu o 180° okrążyć po drabinie swą
kabinę 60 razy. Wobec tego, że piloci nie będą odczuwali
żadnego ciężaru, znajdując się w strefie neutralnej, gim-
nastyka taka będzie dla nich nawet miłą rozrywką.
Z łatwością będą mogli wspinać się po drabinie z pręd-
kością 0,6 mis; na obrócenie wehikułu o 180° trzeba bę-
dzie 360 sekund czyli 6 minut. W tym czasie wóz nasz
pędzący z prędkością 1470m/s przeleci: 1470.360=530 &m.

Wobec tego, że strefa graniczna znajduje się w od-
ległości od księżyca na illi cz. naszej drogi z ziemi na
księżyc wynosząca wogóle 384.400 km, piloci zdążą jeszcze
na czas zakończyć'swoje zadanie.

Należy taraz zbadać, na jakie trudności musimy być
przygotowani, wybierając się w międzyplanetarną podróż.
Trudności należy spodziewać się przedewszystkiem ze
strony próżni i niskiej temperatury.

Próżnia stanowi z jednej strony tę trudność, że apa-
ratów lotniczych ze śmigami nie będziemy mogli używać
w przestrzeni międzyplanetarnej, ponieważ powietrze jest
koniecznem medjum do wytworzenia siły pociągowej śmi-
gi. Następnie będziemy mieli pewne trudności z powodu
braku tlenu dla funkcjonowania naszych silników, oraz
dla oddechania podróżujących. Pierwszą trudność możemy
przezwyciężyć w ten sposób, że albo będziemy zabierali
zbiorniki z tlenem (zapewne skroplonym), albo będziemy
używali materjałów pędnych, które zawierają w sobie do-
stateczną ilość tlenu do spalenia. Brak tlenu do oddecha-
nia nie jest sprawą bardzo aktualną, ponieważ doświad-
czenia z łodziami podwodnemi wykazały, że zapasy po-
wietrza zabierano już w dostatecznej ilości na 72 godzin
jazdy. Jest więc tylko kwestją obciążenia naszego wehi-



kułu na jak długo będziemy mogli zaopatrzyć się w po-
wietrze. Z drugiej znów strony daje próżnia duże ko-
rzyści dla komunikacji międzyplanetarnej. Mianowicie wóz
nasz będzie znacznie mniej zużywać materjałów pędnych,
jeżeli będzie przelatywał setki tysięcy kilometrów w próżni,
niż gdyby miał odbyć tę przestrzeń w atmosferze po-
wietrza. Grdyby atmosfera powietrza, o ciśnieniu istnieją-
cem na powierzchni morza sięgała aż do księżyca, mu-
sielibyśmy raz na zawsze wyrzec się myśli i nadzieji wy-
dostania się z niej.

Przechodzimy do rozpatrzenia niskiej temperatury.
Maszyny napędne będą zapewne wyłącznie silnikami
cieplnymi. Niska temperatura przestrzeni międzyplanetar-
nej będzie więc sprzyjała pracy tych maszyn. Natomiast
pewne materjały pod wpływem niskiej temperatury stają
się kruchemi i będziemy musieli być bardzo ostrożni
w wyborze odpowiedniego materjału, z którego ma być
wykonany nasz wóz. Ogromna prędkość jazdy będzie po-
wodowała znaczne ochłodzenie naszego wozu. Będziemy
zmuszeni uciekać się do izolacji w rodzaju termosów,
oraz starać się zużytkowywac energję cieplną promienio-
wania słońca, w czem zwolennicy jazdy międzyplanetar-
nej pokładają bardzo duże nadzieje.

Nieco niewygodnie będzie pracować koło wozu.
gdybyśmy znaleźli na pewnej planecie niedogodne dla na-
szego organizmu warunki atmosferyczne. Wykonywanie
czynności w próżni przy bardzo niskiej albo bardzo wy-
sokiej temperaturze będzie wymagało specjalnego ubrania,
podobnego do ubrań nurków, z tą różnicą, że ubrania
nurków chronią ich od nadmiernego zewnętrznego na-
cisku, natomiast w danym przypadku wewnętrzny nacisk
będzie przewyższał nacisk zewnętrzny. Naturalnie należy
również pomyśleć o doprowadzeniu powietrza, do tego
nowoczesnego pancerza.

Sama odległość w przestrzeni międzyplanetarnej nie
jest przestraszająca. Odległość znacznie się kurczy, jeżeli
przebywamy ją ze znaczną prędkością. 100 km jest bar-
dzo daleko, jeżeli tę przestrzeń musimy przebyć pieszo,
natomiast jest to mały kawałek drogi dla pilota, który
przebywa ją na płatowcu w 20 minut. Czas względnie
prędkość jazdy jedynie rozstrzyga sprawę, a nie prze-
strzeń w km.

Bys. 5,

Główne zagadnienie komunikacji międzyplanetarnej
tkwi w wytwarzaniu prędkości jazdy, oraz w zastosowa-
niu tych prędkości do praw ruchu ciał w wszechświecie.

Komunikację między ziemią a księżycem porównać
można do krótkiego spaceru w porównaniu ńp. z wy-
prawą na planetę. Marsa.

Komunikacja międzyplanetarna składać się będzie
z trzech etapów:

1. Startowanie z ziemi i wyzwolenie się ze sfery
działania sił ciążenia ziemi (EA, rys. B).

2. Skierowanie naszego wozu w orbitę Kepplera
(miejsce A), po której jedziemy z minimalnem zużyciem
materjałów pędnych w sferze działania sił ciążenia słońca
(od A do G).
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3. Skierowanie woau do pożądanej planety w odpo-
wiedniej chwili (miejsce O) w ten sposób, że porzucamy
orbitę Kepplera i wchodzimy w sferę działania siły ciąże-
nia planety, oraz lądowania na niej (P).

Zadanie bardzo trudne! Trafie do orbity Kepplera
będzie znacznie trudniej, niż się to na pierwszy rzut oka
wydaje, Żadnych drogowskazów, utrudniona obserwacja
planety z powodu podwójnego ruchu, t. j . ruchu planety
i wozu; ruch wozu po jednej elipsie, ruch planety po
innej elipsie, więc niemożność obrania z góry pewnego
stałego, z góry ustalonego kierunku jazdy. W czasie jazdy
pilot będzie musiał robić stale bardzo dokładne pomiary
astronomiczne, które mu powiedzą,, czy się nie wybił
z płaszczyzny orbity Kepplera. W końcu jak trudnem
będzie zadanie uchwycenia odpowiedniego momentu, aby
skierować wóz w sferę działania siły ciążenia planety,
Należy zauważyć, że skierowanie wozu na orbitę Kepplera
i opuszczenie tejże będzie -wymagało specjalnego nakładu
mocy silnika naszego wozu. Natomiast jazda po orbicie
Kepplera naokoło słońca odbywać się będzie bez żadnego
zużycia paliwa niezależnie od ilości miljonów przebytych
kilometrów. Wóz nasz będzie przebywał drogę wyłącznie
dzięki raz otrzymanemu rozpędowi, podobnie do komety,
jedynie pod działaniem siły ciążenia słońca.

Dotąd nie mówiłem nic o wpływie tarcia atmosfery
powietrza na przebieg jazdy. Dokładne pomiary wpływu
różnych kształtów ciał na wielkość oporu powietrza wy-
kazały następujące rezultaty. 0 ile dane ciało przebywa
powietrze z prędkością mniejszą od prędkości głosu, t. j .
mniejszą niż 333 m/s, to najdogodniejszy kształt jest
mniej więcej kształt spadającej kropli. Natomiast przy
wyższych prędkościach wskazany jest kształt nieco inny,
mianowicie kształt granatu z zaostrzonym końcem. Ko-
niec może być nawet w razie potrzeby prostopadle ścięty.

Bys. 6.

Zewnętrzna forma maszyny lotniczej wpływa ogromnie
na tarcie względnie na hamowanie szybkości lotu i roz-
wijanie przez to ciepła, od czego dane ciało się rozgrzewa.

O/ugoSC

Ryś. 7.

Jeżeli zwrócimy uwagę na nieprawidłową formę meteo-
rów, to możemy się spodziewać, że ona jest w głównej
mierze przyczyną bardzo znacznego tarcia w czasie prze-
lotu przez ziemską atmosferę. Pozatem im mniejszy jest



meteor, tera stosunkowo "więcej on się nagrzewa, co też
zauważono przy pomiarach temperatur naboi armatnich,
i karabinowych. 30 cm granat ważący 42 kg i mający pręd-
kość wylotową 850 w/s nagrzewa się o 35,5° O, natomiast
kula karabinowa ważąca 10 gr z prędkością wylotową
1000 mjs nagrzewa się według Valier' a 115,6° 0. Z tego
wynika, że jeżeli nasz aparat lotniczy będzie posiadał
znaczne rozmiary, nie będzie powodu do obaw, że przy
przelocie przez atmosferę ziemską, on się zbytnio na-

iNa zjawisku tarcia w powietrzu opierają rożni auto-
rzy swoje mniemania, że uda im się zahamować aparat
lotniczy powracający z dalekiej międzyplanetarnej podróży
(rys. 7).

Aparat z prędkością: v = 11,2 /cm/s leci po paraboli
w kierunku ziemi i z taką prędkością osiąga atmosferę
ziemską. Po przelocie przez nią po stycznej zmniejszy

prędkość na; xs = 10,4 Icmjs, t. j . o tyle, że zmieni się na*
wet charakter drogi i aparat będzie leciał w dalszym
ciągu po elipsie. Po powtórnym przelocie przez atmosferę
prędkość będzie wynosić: «3=9,8ł;»i|s, po następnych
przelotach v4=9,2 km/s, wzgl.: vB=8,6, i;6=8,l, w końcu
osiągnie: t>7=7,85 kms i wtedy elipsa przechodzi w okręg
koła i w dalszym ciągu aparat nasz przelatając już stale
w atmosferze powietrza może stopniowo opuszczać się
coraz niżej i bliżej powierzchni ziemi. Obliczono już, że
na przelecenie tych pięciu elips potrzeba ogółem 79.300
sekund, albo 22 godzin. Nasz aparat lotniczy będzie wtedy
na wysokości 75 km nad powierzchnią ziemi. Teraz roz-
poczyna się lot ślizgowy z początkową prędkością 7,85 km/s
i trwać będzie przez 2200 sekund, albo przez 0,6 godz.
Od chwili pierwotnego wlotu do atmosfery aż do wylą-
dowania upłynie więc 22,6 godzin. (Dok. nast.).

Inż. Dr. Alfons Chmielowiec.

Mosty we Francji.
Wrażenia z podróży naukowej, wygłoszone w Polskiem Towarzystwie Politechnioznem we Lwowie.

(Ciąg dalszy).

Mosty żelazne o belce prostej.

W przemyśle matalurgicznym Francja pozostaje
w tyle poza Anglją, Ameryką i Niemcami. To też w kon-
strukcjach żelaznych nie grają Francuzi pierwszych skrzy-
piec. Niemniej jednak przed 40 laty stworzyli prawdziwą
perłę ż żelaza, wieżę EifLa, która dofeąd niema sobie rów-
nej, ani równie pięknej i lekkiej. Również i mostów, oraz
wiaduktów wybudowali przed kilkudziesięciu laty kilka
wielkich i na swój czas nieprześcignionych pięknością.
Przecież gdy chodzi o rozpiętość,: rekord dzierży mocno
rasa anglosaska.

Ogólnej tendencji do jasnego działania sił nie wi-
dać we francuskich konstrukcjach. Wielkie mosty o kra-
cie rzadkiej dostają po dwie przekątnie, a więc przeszty-
wnienie. W kratownicach równoległych średnich i mniej-
szych rozmiarów, krata jest z reguły wielokrotna. Wia-
domo, że w tego rodzaju kratownicach naprężenia drugo-
rzędne w pasach są bardzo wielkie. Jednak Francuzi
o nie się nie troszczą, prawie, że o nich nie wiedzą. Pasy
belki z kratą gęstą, liczą tak, jak gdyby zamiast kraty
istniała ścianka sztywna, zmuszająca .pasy do odkształ-
cenia wedle prawa Naviera, które jest ważne tylko dla
przekrojów jednolitych. Jest to przyjęcie-zakorzystne, po-
mija ono bowiem poziome przesunięcie pasów względem
siebie.

Ryo. 19.
Most kolejoiuy dwutorowy w Bordeaux na Garomiie.

Często spotyka się mosty kolejowe dwutorowe o dwu
belkach głównych. U nas zwykle daje się dwa mosty
jednotorowe obok siebie. Przykładem jest most w Bordeaux
(ryc. 19). Nazywa się kładką, bo zewnątrz jednej belki
jest chodnik dla pieszych. W moście tym pas dolny jest
skrzynkowy, co jest wielkim błędem, gdyż woda groma-
dzi się w takim pasie jak w rynnie. Błąd ten spotyka
się we Francji często. Otwory dla wyciekania wody są
półśrodkiem. Nagromadzenie śmieci robi otwór bezuży-
tecznym. Konserwacja takiego mostu jest trudna. Filary
widzimy tu walcowe. Spotyka się je we Francji często,
nietylko pod mostami obrotowemi około osi pionowej.
Bywają pojedyncze, gdzie filar walcowy dźwiga 2 belki
i ma na sobie 2 łożyska. Takie nie są racjonalne. Nato-
miast, gdy tak jak tu filary walcowe występują parami,
wtedy łożysko może być w środku walca i ciężar mostu
działa w osi filara, przez co można oszczędzić na ilości
materjału w stosunku do filara podłużnego, który obcią-
żony byłby tylko w 2 punktach blisko krawędzi.

Ryo. 20.
Wiadukt de Fades w Owemji.

Pomiędzy poprzecznicami spotyka się często skle-
pienie z cegieł jako pomost pod źwirówką w mostach ko-
lejowych, np, w mostach kolei Metropolitain w Paryżu.

Wielki ruGh na linji kolejowej Paryż - Lyon - Mar-



sylja spowodował zarząd sieci P. L. M. do zmiany na
niektórych przynajmniej odcinkach tej liuji kolei 2-toro-
wej na 4-torową. Pociąga to za sobą rozszerzenie wielu
mostów (np. most kamienny na rzece Yonne koło Laroche-
Migennes. W Lyonie nad rzeką Saóne jest most kolejowy
dwutorowy o dwu przęsłach. Belki główne są blachowni-
cami o wysokości przęsła Am. Z powodu rozszerzenia
stacji most musi pomieścić 4 tory. A że już jest za słaby
będzie całkiem wymieniony na most 3-przęsłowy kratowy
o przęśle środkowem w kształcie łuku. Filary i przy-
czółki budowane na kesonach są już na ukończeniu. Bu-
dowa wierzchnia będzie wykonana na dwie raty.'^'Naj-
pierw jedna część, idąca równolegle tuż obok mostu sta-
rego będzie skończona, następnie stary most będzie znisz-
czony, a na jego miejsce przyjdzie druga połowa nowego
mostu.

Eyc. 21.
Wiadukt de Pirmil to Nantes.

W Owernji koło Olermont - Ferrand znajduje się po-
tężny wiadukt kolejowy najwyższy w Europie (ryc. 20).
Belka główna jest 11 m wysokim, trzyprzęsłowym dźwi-
garem kratowym żelaznym o pasach równoległych, kracie
gęstej. Pomost górą. Filary 92,3 m wysokie, w odstępie
144 m. Wysokość niwelety nad poziom rzeki Sioule 132,6 m.
Całkowita długość 470,25 m.

i Ryo. 22.
Wiadukt Beverd,, kolej Nicea-Coni.

W Nantes most de Pirmil (ryc. 21) posiada dźwi-
gary kratowe ciągłe 3-przęsłowe o pasie dolnym zakrzy-
wionym tak, iż nad podporą wysokość jest największa.
Krata jest tu wyjątkowo rzadka. Pomost żelbetowy. Fi-
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lary o przekroju koła, wystają bardzo niewiele ponad
wodę.

Najciekawszym jest wiadukt kolejowy de la Bevera
(ryc. 22), Konstrukcja wierzchnia żelazna jest belką ciągłą
2-przęsłową o rozp. 45 m. Belki gł. o kracie wielokrotnej,
Podporę środkową stanowi ostrołuk kamienny w płasz-
czyźnie prostopadłej do osi mostu. W rzucie poziomym
most ma kształt krzyża. To oryginalne i jedyne na świe-
cie rozwiązanie było tu bardzo celowe z uwagi na ostry
kąt pomiędzy osią doliny. Ostrołuk składa się z dwu od-
cinków parabolicznych' połączonych u góry lekkim łukiem
o promieniu r=3,33 m, rozpiętość ostrołuku /=35m.

Mosty żelazno - łukowe.
Mostów łukowych żelaznych jest. we Francji bardzo

wiele, zwłaszcza nad rzekami w obrębie wielkich miast
(Paryż, Lyon, Nantes, ryc. 23). Najwięcej jest mostów łu-

Ryc. 23.
Most Uaudaudine w Nantes.

kowych blaszanych o pomoście górą, spoczywających na
pionowych słupach pachwinowych. Łuki o przekroju dwu-
teowym (I) lub skrzynkowym (II) zwykle dwuprzegubowe
są w odstępach około 1—3 m stężone żebrami pod każdym
słupem pachwinowym. Przyczółki i filary kamienne. Za-
miast słupów pachwinowych często ozdobna krata zło-
żona z prostych prętów ukośnych lub obręczy.

Ryc 24.
Most de la BÓuclę na Badanie w Lyonie.

W Lyonie na Bodanie najciekawszym jest most de
la Boucle (ryc. 24, Inżynierowie Hiyonnait, Resal i Fa-
brćgue). Pomost zawieszony na dwu łukach kratowych
sierpowych, na wysokości pośredniej pomiędzy kluczem
a wezgłowiami. Chodniki zewnątrz, 3 przęsła po 90 m.

W Tuluzie na Kanale Południowym lekka kładka



(ryc. 25) z dwu belek blaszanych zakrzywionych śmiało
w łuk eliptyczny, od którego rozczepiają, się stycznie ku
brzegu ramiona o nachyleniu 2 :3 . Pomost stanowią

Ryc. 25.
Kładka na banale Południa w Tuluzie.

schody na częściach stromych, zaś dylina na części środ-
kowej prawie poziomej. Niezwykle prosta i lekka jest
kładka narkanale de la Robine w Narbonne (ryc, 26).

Ryc 26.
Kładka na kanale de la Robine w Narbonne.'

Jednym z najsłynniejszych wiaduktów źelaznyph
jest wiadukt Grarabit (ryc. 27) projektowany przez Eifla
1881—1884, na linji kolejowej z Beziers do Neuasargues,
11 lew, od St. Flour. Długość całkowita 564,7 m. Długość
konstrukcji żelaznej 448 m. Wysokość niwelety nad po-
ziom wody w rzece la Truyere 122,5 m. Kamień spada
z mostu około 5 sekund. Most żelazny belkowy o po-
moście wgłębionym i belkach głównych ciągłych, krato-
wych, o pasach równoległych i kracie złożonej, spoczywa
na siedmiu filarach kratowych żelaznych co 55,6 m. Filary
te opierają się o cokoły kamienne. W najgłębszem miejscu
doliny, gdzie filary byłyby zbyt wysokie, oparte dwa
takie filary na grzbiecie potężnego łuku sierpowego,
l—165m} f=h2m. Łuk ten opiera się przegubami o dwa
cokoły sklepione, które zarazem służą za podstawę
dwom największym filarom wysokim 60,75 m. Most prze-
biega nieprzerwanie ponad łukiem, stycznie prawie do
grzbietu. "W pobliżu matematycznego punktu styczności,
po obu jego stronach, opiera się on o dwa łożyska spo-
czywające na górnym pasie sierpa za pośrednictwem po-
przecznych belek. Sierpy nachylone do siebie (dla więk-
szej stałości), obejmują sobą jeden i drugi filar pachwi-
nowy. Każdy z pasów tych dwu filarów przymocowany

jest do obu pasów sierpa. Filary również zwężają się ku
górze. Można sobie pomyśleć dwie płaszczyzny nachy-
lone do siebie: filary dotykają ich od wewnątrz, zaś sierpy
od zewnątrz.

Ryo. 27.
Wiadukt Garabit, kolej Bśziers-NeiissarffUBS.

Charakterystyczne są tu, podobnie jak i we wieży
w Paryżu, pręty kratowe utworzone z pasów równo-
ległych, połączonych płaskownikami (wstęgami) krzyżu-
jącymi się, a nachylonymi do pasów pod kątem znacznie
ostrzejszym niż 45°. Chodziło tu, zdaje się, o uzyskanie
w ten sposób znacznej długości płaskowników; płasko-
wniki te bowiem są w jednej płaszczyźnie i, nie mogąc
się przenikać, muszą być odgięte o połowę swej grubości,
aby się minąć w skrzyżowaniu. Takie odgięcie jest oczy-
wiście tem łatwiejsze, im dłuższe są płaskowniki.

Ryo. 28.
• Wiadukt Garabit, kładka pod pomostem.

Pod pomostem urządzono chodnik dla konserwacji
(ryc. 28). Malowanie mostu (co 10 lat) jest bardzo kosz-
towne, powierzchnia 50.700 m2. Konstrukcja żelazna waży
3,169,000 leg, sam łuk około 1,200.000'A^, jest w niej
680.000 nitów, z czego 366.000 wykonano w warsztacie.
Daty te zawdzięczam Inż. odcinka Saint Flour p. J. Astrie.

Wiadukt Viaur (ryc. 29) na linji kolejowej z Albi
do Eodez jest jedną z najpiękniejszych budowli żelaznych
na kuli ziemskiej. Prof. Thullie w swoich „Mostach Że-
laznych11 określa go jako most wspornikowy. Jest to
jednak w zasadzie most łukowy trój przegubowy, z wy-
stającymi na zewnątrz wspornikami. Na końcach tych



wsporników są łożyska dla belek kratowych równoległych,
opartych pozatem na filarach kamiennych z wapienia.
Ciężar wsporników i ich obciążenie odciąża łuk środkowy
i zmniejsza nacisk, jaki obie części wywierają na prze-
gub w zworniku. Płaszczyzny belek łukowych, czyli
płaszczyzny czołowe mostu są pochylone ku sobie, dla
zwiększenia stałości, jeszcze więcej niż w G-arabit. Pasy
skrzynkowe tak obszerne,, "że w ich wnętrzu można się
swobodnie poruszać (ważne dla konserwacji). Kratę wy-

Ryc. 29.
Wiadukt Yiaw, departament Tam,

pełniającą zarówno w płaszczyznach czołowych, jak
i w powierzchniach podniebienia, stanowią pręty kratowe
osełkowate. Pomost górą. Z uwagi na niebezpieczeństwo
wykolejenia pociągu poręcze są bardzo silne. Rozpiętość
łuku 220 m, długość wiaduktu 460 m, wysokość niwelety
nad poziom potoku 116 m. Pod pomostem przebiega tor,
po którym porusza się ruchoma platforma podłużna obra-
calna na czopie tak, iż pozwala dojść do każdego węzła
pomostowego. Przy pomocy szczebli i szybów można
również dostać się do każdego miejsca konstrukcji że-
laznej, co jest ważne z uwagi na malowanie. Pasy skrzyn-
kowe w belkach równoległych są błędne, konserwatoro-
wie musieli wywiercać otwory dla odpływu wody, mało
skuteczne.

Inny błąd popełniono przez ułożenie łożysk wprost
na filarach wapiennych. Filar popękał niebezpiecznie

i wnet trzeba będzie przystąpić do wstawienia ciosów
granitowych pod łożyska, oo będzie kosztować 10 razy
więcej, niź wynosiła oszczędność wskutek zaniechania
ciosów w czasie budowy. Trzeba będzie bowiem, wedle
informacji Inź odcinka Carmaux p. J. Rey'a wykonać
specjalny filar żelazny dla prowizorycznego podparcia
mostu, uszkodzoną część filara kamiennego wymienić
i umieścić pod każdem łożyskiem cios z granitu.

Ryo. 30.
Wiadukt Viaur, łożysko stopowe.

Bardzo skomplikowane są dolne przeguby łuku (ryc. 30)
z uwagi na ukośną reakcję podpory w płaszczyźnie łuku
i na pochylenie tejże płaszczyzny w przekroju poprzecz-
nym mostu. Aby uniemożliwić wywrót mostu z powodu
huraganu, zakotwiono łożyska głęboko w murze funda-
mentowym, opatrzonym w komorę dla konserwacji kotew.
Powierzchnia malowania jest tu bardzo wielka. Malowa-
nia dokonują wędrowne trupy robotników włoskich, wy-
specjalizowanych w drapaniu się po zawrotnych wyso-
kościach. Pasy malowano kilka razy. Ostatnio użyto dwo-
jakich farb, a to firmy francuskiej i firmy niemieckiej,
aby zorjentowaó się oo do trwałości jednej i drugiej.
Kontrolowanie rzetelności malowania jest trudne i nie jest
wykluczone, że niektóre partjs zostaną przeoczone i rdza
je zjadać będzie aż do skutku. (Dok. nast.).

Inż. Mag. Z. Rudolf (Warszawa).

Inżynierja sanitarna, a jej przyszły rozwój w Polsce.
(Dokończenie).

Dane statystyczne, dotyczące urządzeń sanitarnych
i planów regulacyjnych.

Chcąc mówić o przyszłości, musimy sięgnąć do prze-
szłości,

Mówiąc o rozwoju inżynierji sanitarnej w Polsce,
mimowoli jest mi trochę przykro, że muszę się powtarzać.
Program swój realizuję na możliwie najszerszym froncie,
wykorzystując nietylko zjazdy, wykłady, ale i prasę.
"Wiem, że wielu z panów temi sprawami się interesuje,
interesuje się niemi również całe społeczeństwo, co jest
bardzo ważne, gdyż w ten sposób zdobywam sobie coraz
więcej sprzymierzeńców na drodze do racjonalnego posta-
wienia techniki sanitarnej w Polsce.

Rok ubiegły, który zamknął dziesięciolecie naszej
samodzielnej pracy państwowej, został zbilansowany i pod
względem zdobyczy techniczno - sanitarnych. Niestety zdo-
bycze te są małe, jak wskazują zebrane dane statystyczne.
Z pracy inź. Piotrowskiego, opracowanej na podstawie ro-

zesłanych • kwestjonarjuszy, danych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, oraz wyników odnośnej ankiety Związku
Miast Polskich, dowiadujemy się stosunkowo wiele pod
względem, statystyki wodociągowo-kanalizacyjnej, chociaż
nie daje ona jeszcze ostatniego obrazu rzeczywistości. Jak
wynika z przytoczonych w niej danych, tylko niewielka
część miast może się wykazać posiadaniem wodociągów.
Na 615 miast bez Woj. Śląskiego posiada wodociągi za-
ledwie 105 miast- (17°/0), a w tem 29 miast (4,7%,) ma
tylko wodociągi częściowe. Ludność miast, posiadających
wodociągi współczesne,' stanowi 39,1 °i0, a korzystająca
z wodociągów prymitywnych 4,7°/0 ogółu mieszkańców
miast. Pozostałe 56,2°/0 ludności miast posługuje się stu-
dniami. Nawet miasta duże, z ludnością ponad 50.000,
nie wszystkie mają właściwe urządzenia wodociągowe.
Z dwunastu miast tej grupy zaledwie 7 posiada wodo-
ciągi pełne, a jedno wodociąg częściowy. W mniejszych
miastach jest jeszcze gorzej. Z liczby 34 miast z ludnością
od 20—BO tysięcy, zaledwie 9 (26,7 °/0) ma wodociągi cen*
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tralne, dwa miasta wodociągi częściowe. Z pośród 58 miast
o ludności od 10—20 tysięcy, tylko 11 (19%) miast po-
siada wodociągi centralne, a pięć wodociągi częściowe.
"Wśród 145 miast o ludności od 5—10 tysięcy, tylko 22
(15,l°/0) miast posiada pełne wodociągi i 9 miast wodo-
ciągi częściowe. Najmniejsze miasta, o ludności poniżej
5 tysięcy, stoją pod względem zaopatrzenia w wodę naj-
gorzej : na 366 tych miast zaledwie 27 (7,4°/0) posiada
pełne wodociągi i 12,(3,3°/,,) wodociągi częściowe.

Ludność Woj. Śląskiego, zwłaszcza części przemy-
słowej jest lepiej zaopatrzona w wodę, zapomocą dwóch
wodociągów grupowych: państwowego i powiatowego ka-
towickiego, które zaopatrują nietylko miasta, ale i wiele
gmin wiejskich. Byt wodociągu państwowego jest zagro-
żony przez konwencję górnośląską, zawartą pomiędzy
Polską a Niemcami w G-enewie w r. 1922. W r. 1937
Polska traci prawo do tego wodociągu, dlatego też obecnie
budowa wodociągu na Górnym Śląsku jest uważana za
rzecz pilną.

Jeszcze gorzej, niż zaopatrywanie miast w wodę,
przedstawia się usuwanie z nich ścieków. Na 615 miast
bez Woj. Śląskiego kanalizację posiada 33 miast (5,4%
ogólnej liczby miast i 31,8% ogółu ludności miast), a ka-
nalizację częściową, przeważnie nieracjonalną, ma 69miast
(11,2% ogólnej liczby miast i 13,6°/c ogółu ludności miast).
Z, pośród 33 miast z kanalizacją planową 9 miast więk-
szych posiada kanalizację ogólno-spławną, 13 miast, prze-
ważnie mniejszych — kanalizację rozdzielczą, 3 miasta
zaś kanalizację mieszaną. Oczyszczanie ścieków, prze-
ważnie niedostateczne, odbywa się w 22 miastach z liczby
33 miast z kanalizacją. Oczyszczanie ścieków stosowane
jest prawie wyłącznie w Województwach Poznańskiem
i Pomorskiem, w których jest też najwięcej miast z ra-
cjonalną kanalizacją. W województwach, należących do
b. zaboru rosyjskiego, żadne miasto, z wyjątkiem War-
szawy, nie posiadało w roku 1924 prawidłowej kanalizacji.
Około 26 miast spuszcza swe ścieki do Wisły i jej do-
pływów, nie stosując żadnego oczyszczania. Z tych da-
nych wynika, że dziedzina kanalizacji wymaga u nas
jeszcze wiele wysiłków.

Porównanie liczb, odpowiadających latom 1918 i 1928,
daje możność do pewnego stopnia przekonać się, że dzie-
sięciolecie to nie przyniosło prawie żadnego postępu pod
względem liczby nowozbudowanych urządzeń wodocią
gowo - kanalizacyj nych.

W ostatnich latach rozpoczęto wykonanie kilku
większych projektów wodociągowo-kanalizacyjnych. Od
roku 1925 firma amerykańska Ulen and Company prowa-
dziła budowę wodociągów, kanalizacji i innych urządzeń
miejskich w Lublinie, Radomiu, Częstochowie i Piotrko-
wie, a także w kilku miastach Zagłębia Dąbrowskiego
W tym samym czasie miasto Łódź przystąpiło do budo-
wy kanalizacji, która jest w pełnym biegu; również w r
1927 wybudowano wodociąg państwowy w Ciechocinku
Są to jednak pojedyncze przypadki, które giną w morzu
potrzeb całego Państwa. Obecnie szereg miast opracować
projekty wodociągów i kanalizacji, między innemi G-dynia
Będzin, Łuck, Chełm, Siedlce, Drohobyez i t. d.

Stan zaopatrzenia w wodę mniejszych miejscowości
oraz wsi nie wszędzie jest zadawalający. W r. 1927 było
w Polsce jeszcze 615 miejscowości, które wcale nie po
siadały studzien. (W Woj. Wileńskiem miejscowości te
stanowią 3,15%, w Łódzkiem 0,01). W Województwach
Poznańskiem i Śląskiem studnie są wszędzie. Dzięki wy
danym zarządzeniom stan ten winien ulec szybkiej po
prawie.

Na podstawie sprawozdań ze wszystkich województw
wiadomo, co uczyniły poszczególne województwa w kie
runku zaprowadzenia wodociągów i kanalizacji, budowy
i uporządkowania źródeł, studzien i ustępów: w ciągu roku
1918 przystąpiło do projektowania wodociągów 36 miast
a do budowy wodociągów — 18 miast; do projektowania

lanalizacji 33 miasta, a do jej budowy— 52 miasta. Wy-
óźniają się przytem następujące województwa: Śląskie,
Doznańskie, Pomorskie, Krakowskie, Lwowskie i Kieleckie,

postęp niewątpliwie przypisywać w dużym stopniu

owych, które w ogólnych zarysach normują sprawy wo-
„ociągowo - kanalizacyjne i usuwanie śmieci i nakładają
dpowiednie obowiązki na gminy.

Przyrost liczby studzien w ciągu roku 1928 waha się
w bardzo szerokich granicach, przyczem największy przy-
ost naogół przypada na najlepsze rodzaje studzien, a więc

wieroone i betonowe lub murowane. Jest to widoczne
hoćby z następującego zestawienia, które przedstawia

granice procentowego przyrostu studzien poszczególnych
jategoryj w różnych województwach:
Studnie wiercone artezyjskie . . . . od 0,1 do 945

„ „ z pompą . . . . . . 0,8 106
„ „ bez pompy . . . . . 2,26 97,2
„ kopane betonowe z pompą . . . 3,9 46

„ bez pompy . . . . . 0,3 57,3
„ murowane z pompą . . . 1,6 24,7
„ „ . „ bez pompy . . 0,2 26,1

„ drewniane z pompą 0,1 385
„ bez pompy 1,7 11,8

Trzeba nadmienić, że poza liczbowym przyrostem
studzien następuje stale ulepszanie studzien czy to przez
zastosowanie pompy, czy zmianę studni drewnianej na
murowaną lub betonową, co że względów sanitarnych ma
przecież duże znaczenie.

Również przyrost liczby ustępów zasługuje na uwagę.
G-dy na 1 stycznia 1928 r. procentowy stosunek liczby
zabudowań mieszkalnych wahał się w różnych wojewódz-
twach od 26,1 oo 155,5, na 1 stycznia 1929 r. wynosił on
już od 49,0 do 156,4. Według postępu w budowie ustępów
można ułożyć Województwa w następującej kolejności:
Nowogrodzkie (166%), Tarnopolskie (142,3%), Poleskie, Wi-
leńskie, Lubelskie, Wołyńskie, Stanisławowskie, Pomorskie
(37,2%), Warszawskie, Krakowskie, Białostockie, Łódzkie,
Poznańskie (4,1%) i Śląskie 1,7). Ńajwięoej wybudowano
ustępów w województwach kresowych, co jest zrozumiałe,
gdyż województwa te miały największe braki. Wymie-
nione dane procentowe odnoszą się do całego terenu po-
szczególnych województw bez uwzględnienia podziału na
miasta i wsie; w stosunku do miast musiałyby najpraw-
dopodobniej ulec znacznemu obniżeniu, gdyż na wsi uczy-
niono stosunkowo większy postęp, niż w miastach, jeżeli cho-
dzi o liczbowy przyrost ustępów w ciągu roku ubiegłego.

Niektóre miasta wykazują, że wszystkie domy posia-
dają już ustępy. Nie należy się jednak łudzić, że liczby
te są zbyt bliskie stanu idealnego, bowiem sama liczba
ustępów nie świadczy jeszcze o ich jakości. Na ten punkt
muszę zwrócić szczególną uwagę. Będąc doradcą Wydziału
Zdrowia Magistratu m. st. Warszawy, przeprowadziłem na
początku roku ubiegłego dokładną rejestrację na terenie
trzech okręgów sanitarnych Warszawy, przynależnych do
ośrodka zdrowia w Mokotowie. Ustępy na posesjach spi-
spisywano w opracowanej przeze mnie „karcie' sanitarnej
ustępu". Z przeglądu ogólnej liczby 1,024 zabudowanych
posesyj okazało się, że 13,3%, nie posiada wcale ustępów,
38,9% — posiada ustępy, zakwalifikowane do rozebrania,
40,3% — ustępy, wymagające reparacji, a zaledwie 7,5%
ma ustępy dobre. Ustępy zakwalifikowane, jako dobre lub
wymagające reparacji, zostały jeszcze rozsegregowane,
według poszczególnych wartości sanitarnych, i stosownie
do kolejności punktów karty sanitarnej ustępu.1 Z kwali-
fikacji tej wynika, że na 413 ustępów, przeznaczonych do
reparacji, 61% jest dobrze umiejscowionych, 65% są urzą-
dzone do kucania, 94% posiada zbiornik stały w dobrym
stanie, 79% jest dobrze zabezpieczonych przed dostępem
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zwierząt, 81% nie nastręcza możliwości rozrzucania lub
roznoszenia nieczystości na powierzchni gruntu, 91°/0 nie
przedstawia możliwości zanieczyszczania wody gruntowej,
jednakże 65% posiada złą wentylację, 53°/0 — złe oświe-
tlenie, 99 °/0 nie ma ogrzewania, a co n a j g o r s z e —69,2%
u s t ępó w wykaz"uj e b r a k z a b e z p i e c z e n i a p r z e d
d o s t ę p e m m u c h , co ze w z g l ę d ó w s a n i t a r -
n y c h s t a n o w i m o m e n t b a r d z o n i e k o r z y s t n y .
Na 77 u s t ę p ó w , u z n a n y c h za d o b r e , z a l e d w i e
38(49,3%) ma z u p e ł n e z a b e z p i e c z e n i e p r z e d mu-
c h a m i . Przytoczone wyniki są bardzo pouczające, wska-
zują one na to, że niedośćjesfc zbudować ustęp, trzeba go
zbudować dobrze i starannie utrzymywać. Tem prostem,
a tak waźnem dla higjeny zagadnieniem zajmują się wła-
dze sanitarne we wszystkich państwach. Takie proste
sprawy nastręczają nieraz w praktyce właśnie największe
trudności.

"W podobny sposób, jak ustępy, zostały zarejestro-
wane studnie na terenie tych samych okręgów przedmie-
ścia "Warszawy na podstawie „karty sanitarnej studni",
którą oparłem również na zasadzie liczbowego określenia
poszczególnych wartości sanitarnych. Ze zbadanych 2B6
studzien 65,6% miało wodę niezdatną do picia, 24,2%
miało wodę podejrzaną, a zaledwie 10,1% wodę dobrą.
Jedna tylko studnia odpowiadała wszelkim wymaganiom
higjeny. .

Co do źródeł, to korzysta z nich 10 województw, przy-
czem wzrasta zarówno liczba źródeł nie ujętych, co świadczy
o tem, że zwraca się jeszcze za mało uwagi na możliwość
zakażenia wodą z nieujętego źródła. W tym kierunku jest
jeszcze u nas wiele do zrobienia.

W i celu przekonania się, jaki postęp w akcji sani-
tarno-porządkowej uczyniły w roku 1928 same miasta
opracowałem ankietę, którą Związek Miast rozesłał do miast
z ludnością powyżej 25.000. Na 40 miast takich odpowiedzi
na ankietę nadesłało 27 miast. Z zestawienia danych tej
ankiety można wyciągnąć szereg interesujących wniosków;
z których wymienię tylko najważniejsze;

1. Plan regulacyjny posiadają 2 miasta, w 22 plan
jest obecnie sporządzany, a w 1 mieście są dopiero wyko-
nywane pomiary. Liczby te świadczyłyby o ożywionej akcji
miast w kierunku stworzenia podstawowego planu zabu-
dowy. Do tego przyczyniło się niewątpliwie także wy-
danie w lutym roku ubiegłego ustawy budowlanej w po-
staci rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie
budowlanem i zabudowaniu osiedli. M o ż n a się j e d n a k
o b a w i a ć , że ze w z g l ę d u n a s ł a b ą o r g a n i z a c j ę
t e c h n i c z n ą m i a s t p r a c e n a d s p o r z ą d z e n i e m
p l a n ó w r e g u l a c y j n y c h p r z e c i ą g n ą się t a k
d ł u g o , że j e s z c z e n i e p r ę d k o m i a s t a te będą
m o g ł y r o z w i j a ć s i ę w s p o s ó b u p o r z ą d k o w a n y ,

2. Wodociągi posiada 12 miast, 6 sporządza projekty
wodociągowe, a w 4 budują się wodociągi. Chociaż miasta
powoli przystępują do sporządzania projektów wodociągów,
stan ich finansowy nie pozwoli najprawdopodobniej, o ile
nie pójdą na koncesje zagraniczne lub nie zaciągną długo-
terminowych pożyczek w kraju lub zagranicą na korzy-
snych warunkach, na szybką budowę tych urządzeń, któ-
rych konieczność nie ulega .wątpliwości.

3. Kanalizację posiada 9miast, 19 sporządza projekty,
a 4 budują kanalizację. Budowa kanalizacji nastręcza
jeszcze większe trudności finansowe, niż wodociągi, któ-
rych potrzebę zazwyczaj wyczuwa więcej ogół społeczeń-
stwa. Ale i w tym kierunku nastąpiło pewne ożywienie
w działalności miast.

4. "W dziedzinie usuwania śmieci prawie wszystkie
miasta mają jaszcze wiele do zrobienia. Prawie w żadnem
mieście niema zakładu unieszkodliwiania śmiecia. Na 25
miast, które nadesłały dane, 18 miast posiada tabor miej-
ski, a 7 posługuje się jeszcze taborem prywatnego przed-
siębiorcy. W tych miastach, które nawet posiadają swój
własny tabor, jest on przeważnie niekompletny i nie od-

powiada nowoczesnym wymaganiom techniki i higjeny.
Zaprowadzając tabor, należy mieć na uwadze to, że sprawa
ostatecznego usuwania śmieci łączy się ściśle i stanowi
w miastach nierozłączną całość z organizacj ą usuwania śmieci
z poszczególnych nieruchomości. Pod tym kątem widzenia
zagadnienie oczyszczania miast musi być rozstrzygane.

Prawodawstwo techniczno - sanitarne.
Podstawą akcji sanitarnej jest ustawodawstwo. Omó-

wimy je pokrótce. Obowiązujące w Polsce przepisy budowlane
wprowadzają przymus sporządzania planów regulacyjnych
w gminach miejskich i uzdrowiskach, uznanych za posia-
dające charakter użyteczności publicznej, oraz normują
sprawy zabudowania osiedli. Chociaż mają one podstawowe
znaczenie dla podniesienia stanu sanitarnego Państwa, ich
wykonawstwo należy do władz budowlanych, które poro-
rozumiewają się z organami służby zdrowia. Przepisy bu-
dowlane są wydawane przez Ministerstwo Robót Publicz-
nych, jednakże Ministrowi Spraw Wewnętrznych w poro-
zumieniu z zainteresowanymi Ministrami przysługuje prawo
wydawania rozporządzeń szczegółowych przepisów, okre-
ślających wymogi sanitarne, które powinny być przestrze-
gane przy wykonywaniu postanowień rozporządzenia, Pre-
zydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanem i zabudo-
waniu osiedli (Dz. U. Nr. 23 poz. 202, 1928).

W dziedzinie' wodociągów i kanalizacji obowiązują
dwa rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z roku
ubiegłego (Dz. U, Nr. 32 poz. 310 i 31L): 1. o zaopatry-
waniu ludności w wodę i 2. o usuwaniu nieczystości i wód
opadowych. Przy opracowywaniu tych przepisów korzy-
stałem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z licznych
źródeł obcych, mając jednak na względzie, że rozporzą-
dzenia te muszą różnić się, z powodu odmiennych wa-
runków w Polsce, od praw zagranicznych, będąc równo-
cześnie w zgodzie z nowoczesnemi prądami i wymaga-
niami nauki. Rozporządzenia te zastąpiły przepisy b. państw
zaborczych, które nie odpowiadały dzisiejszym potrzebom.

R o z p o r z ą d z e n i e o z a o p a t r y w a n i u l u d n o -
ś c i w wodę ustala, że piecza nad należytem zaopatrze-
niem ludności w wodę do picia i do potrzeb gospodar-
czych należy do obowiązku gmin. Wprowadza ono ważne
dla Polski wymaganie, aby woda do picia w miejscu jej
czerpania odpowiadała określonym warunkom fizycznym,
chemicznym i bikterjologicznym; tym samym warunkom
winna odpowiadać woda, używana do celów gospodarstwa
domowego, do wyrobu i w związku z wyrobem artykułów
spożywczych, do wyrobu lodu, oraz woda w zakładach
kąpielowych publicznych. W celu utrzymania wody w sta-
nie, wymaganym przez projektowane rozporządzenie wy-
konawcze, gminy powinny prowadzić badania jej prób
w miejscach: a) ujęcia, b) wypływu z urządzeń do oczy-
szczania wody, oraz ć) czerpania wody z sieci wodocią-
gowej, studzien lub ujęć źródlanych. Rozporządzenia wy-
wykonawcze również mają ustalić szczegółowo wskazania
sanitarne dla budowy urządzeń wodociągowych oraz
sposposobu korzystania z nich. Przed rozrozpoczęciem
budowy sieci wodociągowej projekt musi być zatwier-
dzony przez właściwe władze państwowe, któremi są dla
miast z ludnością powyżej 25.000 Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych dla miast innych — wojewódzkie władze
administracji ogólnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
w porozumieniu z Ministerstwem Robót Publicznych może
wyznaczyć gminom termin do przedłożenia projektów urzą-
dzeń wodociągowych celem zatwierdzenia, jak również
termin rozpoczęcia budowy urządzeń tych według zatwier-
dzonego planu. Do czasu wprowadzenia w poszczegól-
nych gminach wystarczających urządzeń wodociągowych,
gminy te są obowiązane budować i utrzymywać studnie
publiczne w liczbie, odpowiadającej potrzebom ludności.

Szczegółowe piany urządzeń wodociągowych powinny
być sporządzone na podstawie prawomocnego _ planu za-
budowy, o ile taki plan istnieje. Sieć wodooiągowa po-
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winna byó dostatecznie zabezpieczona przed wszelkiem
zanieczyszczeniem; również tereny, na których znajdują
się ujęcia wody, oraz tereny wodonośne dla wodociągów
gruntowych winny byó zabezpieczone od wszelkich zanie-
czyszczeń, mogących wpłynąć na własności wody w spo-
.sób szkodliwy, lub mogący byó szkodliwym dla zdrowia.

R o z p o r z ą d z e n i e o u s u w a n i u n i e c z y s t o ś c i
i wód o p a d o w y c h postanawia, że piecza nad naleźy-
tem usuwaniem nieczystości i wód opadowych należy rów-
nież do obowiązków gmin.

W miejscowościach liczących powyżej 25.000 miesz-
kańców, muszą być zaprowadzone urządzenia kanaliza-
cyjne oraz urządzenia do oczyszczania ścieków. W miej-
scowościach, liczących poniżej 25.000 mieszkańców, można
zaprowadzić takie sposoby zbierania, przechowywania
i usuwania nieczystości, które zapewnią gminie utrzymanie
czystości gleby, wód i powietrza. Wymaga się także, aby
we wszystkich gminach wprowadzono w dostatecznej
liczbie publiczne i prywatne urządzenia do zbierania śmieci
i odpadków, oraz że w gminach z ludnością powyżej
10.000 należy do ich obowiązków usuwać śmiecie i odpadki
z poszczególnych posesyj. Do obowiązków gmin należy
także wyznaczanie terenów, na które powinny być usu-
wane nieczystości i śmiecie, oraz określenie sposobów ich
usuwania. Zarówno same urządzenia, jak i sposób korzy-
stania z nich oraz warunki, jakim powinny odpowiadać
ścieki, nadające się do bezpośredniego wpuszczania do
zbiorników wód powierzchniowych i do ziemi, będą szcze-
gółowo omówione w formie wykonawczych przepisów sa-
nitarnych.

Rozporządzenie nadaje Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych
prawo wyznaczania terminów sporządzania projektów urzą-
dzeń kanalizacyjnych i do oczyszczania ścieków, jak rów-
nież terminów rozpoczęcia budowy urządzeń według za-
twierdzonego projektu. Projekty urządzeń kanalizacyjnych
i do oczyszczania ścieków zatwierdza Minister Robót Pu-
blicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych. Urządzenia do zbierania, przechowywania i usuwa-
nia nieczystości o charakterze publicznym w miejsco-
wościach z ludnością poniżej 25.000 zatwierdza wojewódzka
władza administracji ogólnej. W nieruchomościach, zabu-
dowanych domami mieszkalnemi lub użyteczności publi-
cznej, powinny być pobudowane ustępy do użytku ogól-
nego mieszkańców, jeżeli w domach tych są mieszkania,
niemające osobnych ustępów. W nieruchomościach tych
powinny być urządzone zbiorniki do śmieci i odpadków
gospodarczych.

Znaczenie wymionionych rozporządzeń już poprzednio
podkreśliłem. Mam nadzieję, że w ciągu następnych dwóch
lat zostaną, wydane wszystkie konieczne rozporządzenia
wykonawcze, które dopiero zawyrokują o racjonalnem za-
projektowaniu przepisów ramowyob.

Ograniczam się do tych kilku najważniejszych roz-
porządzeń sanitarnych, inne z braku czasu musimy pozo-
stawić na uboczu.

Przytoczone rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej o zaopatrywaniu ludności w wodę i usuwaniu nie-
czystości nie poruszają strony finansowej, gdyż w okresie
ich wydania pełnomocnictwa Pana Prezydenta Rzeczypo-
spolitej miały pod tym względem zakres ograniczony.
W tym celu opracowałem projekt odrębnej ustawy o cha-
rakterze finansowym. W projektowanej ustawie, noszącej
nazwę ustawy o Państwowym Funduszu dla zaopatrywa-
nia osiedli w wodę i usuwania z nich nieczystości, nie
chodzi o stworzenie wielkiego kapitału, któryby wystarczył
na całkowitą budowę urządzeń do zaopatrywania w wodę
i usuwania nieczystości w osiedlach, chodzi raczej o fun-
dusze dla udzielania przedewszystkiem pożyczek i zapomóg
na zapoczątkowanie i ułatwienie tej budowy, a więc i za-
chęcenie gminj miejskich i wiejskich do dalszej akcji.
Z funduszu tego byłyby takie udzielane zapomogi.na bu-

dowę studzien publicznych i ustępów publicznych gminom
mało zasobnym, co miałoby wielkie znaczenie szczególnie
dla podniesienia stanu sanitarnego miasteczek i wsi.
W obecnym stanie rzeczy wszystkie prośby o pomoc w wy-
mienionym zakresie są już od wielu lat załatwiane nega-
tywnie wobec braku odnośnych kredytów. Budowa urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych winna być zasad-
niczo poprzedzona przeprowadzeniem odpowiednich badań
przedwstępnych, które także kosztują. Udzielona pomoc
finansowa gminon miejskim i wiejskim na prowadzenie
tych badań może również wpłynąć na przyśpieszenie za-
kładania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, co ma
aietylko wpływ na polepszenie się zdrowotności kraju,
ale także dodatni wpływ na stan gospodarczy kraju ze
względu na powiększony obrót towarowy przy wyko-
nywaniu robót. Na źródła Państwowego Funduszu Wodnego
składają się wpływy z miast, określone procentowo w sto-
sunku do budżetu, do których byłyby zwolnione miasta,
posiadające już wodociągi i kanalizację; te zaś miasta,
które mają jedną z wymienionych hrwestycyj, płaciłyby
znacznie mniej. Drugiem źródłem Funduszu byłyby sumy,
wynoszące pewien procent od zasadniczych i dodatkowych
składek, pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeń od
ognia. Urządzenia wodociągowe niewątpliwie ułatwiają ra-
tunek w razie pożaru i obniżają ryzyko niebezpieczeństwa
pożarowego, towarzystwa ubezpieczeń od ognia są. wiąc
zainteresowane w jaknajszybszym rozwoju tych urządzeń.
Skarb Państwa winien również łożyć na Państwowy Fun-
dusz Wodny, bowiem, jak już wskazałem, z budowy urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskuje znaczne do-
chody na skutek ożywienia się życia gospodarczego, z któ-
rych to dochodów może częściowo zrezygnować w celu
przyśpieszenia wykonania całego programu tak zasadni-
czego podniesienia stanu sanitarnego miast polskich. Przy-
szłość zadecyduje o losach tej ustawy, która mojem zda-
niem jest konieczna.

Organizacja służby zdrowia.
Z przepisami wiąże się ściśle wykonawstwo. Naj-

lepsze przepisy przy złem wykonawstwie nie osiągną
swego celu.

Organizacja naszej państwowej i samorządowej służby
zdrowia różni się od amerykańskiej i angielskiej między
innemr tem, że nie mamy inżynierów sanitarnych. Tu leży
jedno z największych niedomagań naszej organizacji. Sta-
rania, które prowadzę od kilku lat, zaczynają już przy-
nosić wyniki. W projekcie ustawy o publicznej służbie
zdrowia inżynierowie sanitarni zostali uznani za funkcjo-
narjuszów służby zdrowia, równouprawnionych z lekarzami.
Również uznano potrzebę wprowadzenia projektowanego
przeze mnie utworzenia etatów inżynierów sanitarnych
w urzędach wojewódzkich, co dotychczas nie zostało zre-
alizowane jedynie na skutek tendencyj oszczędnościowych
władz skarbowych.

Jedynie w maju r. b. został utworzony w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych samodzielny referat inżynierji
sanitarnej pod moim kierunkiem, który ma być przekształ-
cony na osobny wydział. W szczególności do referatu tego
należą: 1. zagadnienia sanitarne z zakresu planowania
osiedli, 2. sprawy techniczno - sanitarne z zakresu budo-
wnictwa : a) mieszkań i gmachów publicznych, b) lokali
przemysłowych, o) zakładów użyteczności publicznej, 3. za-
opatrzenie ludności w wodę do picia i użytku domowego
(wodociągi, studnie, źródła i t. d.) ze stanowiska techniki
sanitarnej, 4. usuwanie ścieków i nieczystości (kanalizacja,
ustępy i t. d.) ze stanowiska techniki sanitarnej, 5. walka
z kurzem, dymem i wogóle zanieczyszczeniem powietrza
w osiedlach, 6. sprawy sanitarno-porządkowe osiedli,
7. sprawy osuszania terenów z punktu widzenia zdro-
wotności, 8. opinjowanie wszelkich projektów techniczno-
budowlanych w zakresie wyżej wymienionym, 9. sprawy
cmentarzy ze stanowiska techniczno-sanitarnego, 10. sprawy



sanitarno-techniczne komunikacji lądowej, wodnej i po-
wietrznej, 11. nadzór sanitarno-techniczny nad instytucjami
działającemi w zakresie higjeny otoczenia (instytuty, stacje
doświadczalne i t. d.), 12. sprawy programów szkolenia
personelu sanitarnego w dziedzinie techniczno-sanitarnej
(lekarze, inżynierowie, kontrolerzy sanitarni i t. d.). Już
z wymienionych punktów panowie widzą, jak szerokie są,
kompetencje działu inżynierji sanitarnej. Wyobrażam sobie,
że w ramach tego minimalnego programu winna się obra-
cać praca każdego inżyniera sanitarnego w Polsce na sta-
nowisku państwowem lub samorządowem. W razie po-
prawy stanu gospodarczego naszego Państwa nie ulega
wątpliwości, że wiele takich placówek powstanie.

Wydziały Zdrowia we wszystkich większych miastach
winny utworzyć referaty inżynierji sanitarnej pod kie-
runkiem fachowego inżyniera, który w pierwszym rzędzie
musi objąć nadzór nad akcją, sanitarno-porządkową. Brak
zrozumienia w wielu miastach co do potrzeby zatrudnienia
takich inżynierów, brak funduszów, wreszcie brak odpo-
wiednich fachowców utrudnia szybszy rozwój akcji tech-
niczno-sanitarnej w Polsce.

Kształcenie inżynierów sanitarnych.
Póki nie będziemy mieli fachowych inżynierów sani-

tarnych, nie może być mowy o większym postępie w tech-
nice sanitarnej. Praca musi być podjęta przez ludzi, dobrze
w swoim zawodzie wyszkolonych, którzy będą studjowaó
miejscowe warunki i uczyć społeczeństwo i zarządy gmin,
jak należy stosować postulaty nowoczesnej nauki sani-
tarnej, Kto ma u nas kształcić takich fachowców? Nie-
wątpliwie politechniki, w których adepci nowego zawodu
muszą poznać szerokie zasady nauki o zdrowiu publicznem
oraz nabrać szczegółowych wiadomości technicznych, które
przygotują ich do praktyki techniczno-sanitarnej. Pierwsze
kroki są już zrobione. W roku ubiegłym Senat akademicki
Politechniki "Warszawskiej uchwalił zająć się tą sprawą
i wprowadzić w najbliższym czasie kształcenie inżynie-
rów sanitarnych. Nie będę więcej tu uzasadniał potrzeby
takiego szkolenia, przytoczę tylko dla porównania pewne
liczby, a mianowicie: w Stanach Zjednoczonych 16 wyż-
szych szkół kształci w dziedzinie inżynierji sanitarnej,
przyczem w 6-ciu wprowadzone są regularne wykłady na
specjalnych wydziałach inżynierji sanitarnej (w 4 zakła-
dach kurs trwa 5 lub 6 lat), w 10 zaś wykłady inżynierji
sanitarnej wchodzą do programu wydziału cywilnej inźy-
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nierji. Ludność Stanów Zjednoczonych wynosi 120 miljo-
nów, a więc na każde 7,5 miljona przypada jeden zakład,
kształcący inżynierów sanitarnych. "W tym stosunku Polska
winna mieć 4 zakłady. Jeśli myślimy o utworzeniu odpo-
wiedniego działu tylko na Politechnice Warszawskiej, jest
to w stosunku do potrzeb państwowych minimum mińi-
morum, tembardziej, że kraj nasz pod względem sani-
tarnym w wielu miejscach ustępuje Stanom Zjednoczo-
nym, a więc wymaga większego nakładu pracy.

Nie miejsce tu na szczegółowe rozważanie progra-
mów szkolenia — sprawie tej niedługo poświęcę specjalny
referat.

Zakończenie.
Reasumując moje wywody, muszę podkreślić, że waż-

nemi momentami dla rozwoju techniki sanitarnej w Polsce
są: 1. kształcenie inżynierów, sanitarnych, 2. ustawodaw-
stwo, 3. doświadczalnictwo i 4. organizacja państwowej
i samorządowej służby zdrowia, 5. najszersze akcja spo-
łeczna.

Za najbardziej podstawowe zagadnienie uważam
w obecnej chwili kształcenie inżynierów sanitarnych. Już
cztery lata temu, mając odczyt w Warszawskiem T-wie
Politeehnicznem, specjalnie zaznaczałem potrzebę rozpo-
częcia takiego kształcenia, dziś bogatszy w doświadczenie
mogę tylko potwierdzić, że nie byłem w błędzie. Jedno-
cześnie jestem rad, że inicjatywa ta zjawiła się w Polsce
wcześniej nawet, niż w Niemczech, gdzie dopiero w końcu
roku 1927 nawoływano do utworzenia odpowiedniego wy-
działu na politechnice w Dreźnie. Chcąc zaradzić chwilo-
wemu brakowi inżynierów sanitarnych, zainicjowałem
w r. 1926 dokształcanie sanitarne inżynierów; odtąd pro-
wadzę corocznie odpowiednie kursy w Państwowej Szkole
Higjeny i przekonałem się, że w społeczeństwie naszem
istnieje zainteresowanie zadaniami teołmiczno-sanitarnemi,
trzeba je tylko chcieć wykorzystać i skierować na wła-
ściwe tory.

Dokształcanie nie zastąpi jednak normalnego kształ-
cenia ludzi młodych, którzy inżynierję miejską i sanitarną
obiorą sobie za zawód.

Wierząc, że Politechnika Warszawska wkrótce zacznie
kształcić w dziedzinie inżynierji sanitarnej, sądzę, że nie-
jeden z Panów poświęci się tej specjalności ku swemu
zadowoleniu, przynosząc przez swą pracę w przyszłości
i pożytek Państwu.

Inż. arch. Tadeusz Wróbel 1 Inż. Jerzy Nechay.

W sprawie unormowania grubości murów w projektowanych lwowskich
„przepisach miejscowych".

W odróżnieniu od postanowień 5 ciu ustaw budowni-
czych austrjackich (obecnie uchylonych), które obowiązy-
wały na obszarze Małopolski, a które przepisywały „empi-
ryczne" formuły na grubości murów ceglanych w budyn-
kach w zależności od liczby kondygnacyj, od rozpiętości
i wysokości ubikacyj, obowiązujące obecnie rozporządze-
nie Prezydenta Rzptej z dnia 16. lutego 1928 „o prawie
budowlanem i zabudowaniu osiedli" ujmuje tą kwestję
w sposób ogólny w art. 207, który orzeka: „Ściany bu-
dynków powinny czynić zadość wymogom statycznym.
Grubość zewnętrznych ścian budynków przeznaczonych
na pobyt ludzi powinna być dostosowana do warunków
klimatycznych". Wymogi statyczne są znów szczegółowo
ujęte w przepisach Ministra Robót Publ. z dnia 18. VI. 1929
dotyczących obliczeń statycznych w budownictwie lądowem.

Wiadomo, że zarządy gmin mają możność ustana-
wiania dodatkowych „przepisów miejscowych", a to w ra-
mach państwowej ustawy budowlanej; zadaniem przepi-
sów miejscowych jest regulować pewne szczegóły natury
budowlanej, zależnie od warunków lokalnych. Mogą też

one wprowadzać pewne obostrzenia przepisów ustawy
głównej, mogą ustanawiać pewne zakazy, nakładać obo-
wiązki, wreszcie wprowadzać ulgi. Rozumie się, że prze-
pisy miejscowe nie mogą być sprzeczne z przepisami wy-
danemi w drodze rozporządzeń na podstawie państwowej
ustawy budowlanej (art. 413).

Otóż co się tyczy murów (ścian), artykuły odnoszące
się do zakresu przepisów miejscowych powiadają, że
przepisy te mają uregulować „sposób budowy fundamen-
tów, ścian i innych części budynków" [art. 408, p. 5).
Innych podstaw do poruszania tej kwestji w _ przepisach
miejscowych trudno się w ustawie budowlanej doszukać.

Leży przed nami projekt „przepisów miejscowych"
opracowany przez Magistrat m. Lwowa, w którym znaj-
duj emy § 29 następuj ącej treści:

§ 29. Grubość murów.
„Grubość murów zależną jest od każdorazowych wa-

runków szczegółowych, a mianowicie: ilości i wysokości
piąter, rozpiętości ubikacji, rodzaju konstrukcji i obciążę-
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nia stropami, niemniej od rodzaju użytych do murów ina-
terjałów, jak zaprawy cementowej, żelaza, ciosu, cegieł
kamionkowych, konstrukcji żelazno-betonowej i t. p. —
oraz od wielkości powierzchni ścian narażonych na utratę
ciepła.

Wymiary grubości murów ceglanych muszą odpo-
wiadać wielokrotności obowiązujących wymiarów cegieł.

Grubości te należy przy wygotowaniu planów wy-
razić w centymetrach jak następuje: 6,6, 13, 27.

Ze względów klimatycznych najmniejsza dopuszczalna
grubość zewnętrznych murów otaczających pomieszczenia,
mieszkalne musi wynosić dwie długości cegieł.

W razie zastosowania mniejszych grubości murów
muszą być użyte środki izolacyjne uzasadnione oblicze-
niami co do straty ciepła.

Mury ceglane na zaprawie wapiennej, obciążone stro-
pami i konstrukcją dachową, oraz mury nieobciążone mają
otrzymać wymiary wedle następującej tabeli:

G-rubośó m u r ó w w cm p r z y r o z p i ę t o ś c i b e l e k
s t r o p o w y c h n i e p r z e k r a c z a j ą c y c h 6 m.

Rodzaj
budynku

parterów/
I-piętrowy
n- „ni- „
IV- „

O b c i ą ż o n e m u r y
zewnętrznie

IV

55

I I I

BB
5B

II

BB
BB
69

I

5B
55
69
69

Bo
65
69
69
83
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55
69
69
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41
41
41
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41
41
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41
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55
69
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BB

I

BB
BB
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55
69
69
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55
69
69
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o n
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III

27
27
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27
27
27

I

27
27
27
41
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27
27
37
41
41
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27
27
41
41
55

Każdy mur fundamentowy powinien mieć taką gru-
bość i tak szeroką stopę, aby wszystkie mury budynku
osiadały w przybliżeniu jednostajnie, a obciążenie gruntu
nie przekraczało dopuszczalnych natężeń.

Mary piwniczne i fundamentowe mają otrzymać gru-
bość 6,5 cm większą, jak mury parteru".

"Wyraźnie zaznaczamy, że mowa tu o projekcie, po-
nieważ przepisy te muszą być wpierw uchwalone przez
Radę miejską, a następnie zatwierdzone przez Ministra
Robót Publ. (art. 415 ustawy budowlanej).

Aby ocenić, o ile przepis ten w proponowanej kon-
cepcji jest trafny, to jest da się pogodzić z ustawą bu-
dowlaną i przepisami o obliczeniach statycznych, najle-
piej będzie • zbadać rzecz na przykładzie.

W tym celu weźmy dwa różne wypadki budowy:
budynek o wielkich ubikacjach (głębokość traktu =6,00)
i ciężkich stropach, oraz oszczędnie zaprojektowany dom
czynszowy o ubikacjach mniejszych (głębokość traktu
=4,50 w) i stropach o lekkiej konstrukcji.

Przyjmijmy dalej osiowy odstęp okien =2,35 m) zaś
wymiary okien w pierwszym wypadku : w świetle futryny
l 2 '/1 8 0 (światło muru U5/io6)> w drugim wypadku: w świe-
tle futryny «•/„•„ (światło muru m / , M ) . '

Przepisy o obliczeniach statycznych dopuszczają dla
murów z cegieł z pieców kręgowych na zaprawie wapien-
nej ciśnienie 7 kgjem^ spróbujmy zatem w tych dwu wy-

padkach obliczyć, przez ile piętr można prowadzić mur
frontowy grubości 55 cm. dla niekorzystnego stosunkowo
wypadku, gdy filar okienny ma szerokość 1,00 m.

1 -
r- 1

- — ł
Rys. 1.

P r z y k ł a d 1 (rys. 1).
Obciążenie filara najwyższego piętra:

dach ze śniegiem 4,05x2,35x200 . . . . = 1.900%
mur kolankowy 1,00 x 2,35 x 0,27 x 1600 . . . = 1.010 „
strop strychowy 3,00x2,35(300+125) . . . = 2.990,,
mur najwyższego piętra (2,65x2,35—1,35x1,95)

0,55x1600 = 3.160 „
Eazem . . . . 9.060 kg

9 0 6 0 i *A i , i< r =5500= = ' %/em2.
U podstawy filara o 2 kondygnacje niżej mamy 9.060 kg
mury 2 (8,66 X 2,35-1,35 X 1,95) x 0,55 x 1600 = 10.020 „
strop (dźwigary żelazne, płyta żelbetowa, nad-

sypka i podwójna podłoga):
dźwigary Nr. 24 co 1,20 . . . . 30 kg/m*
płyta żelbetowa 0,08x2400 . . . 192 „
nadsypka 0,19x1600 304 „
podłogi 0,06x800 48 „
sufit 0;02 x 1000 20 „
ciężar ruchomy 200 „

Razem 794 kgjm2

794x3,00x2,35x2 = 11.200 „
Razem. . . 30.280%

30.280 . .
& 5

(O dalsze piętro niżej otrzymujemy CT=7,45 %/cra2).
Obliczenie to wykazuje, że m u r o g r u b o ś c i 55 cm

m o ż n a w t y m w y p a d k u p r z e p r o w a d z i ć przez
3 k o n d y g n a c j e , a n i e p r z e z 2, jak przewiduje § 29
projektowanych przepisów miejscowych. Nieuwzględniono
przytem w obliczeniu redukcji obciążenia ruchomego po
10°/0 na każdej kondygnacji, w zamian za co opuszczono
obciążenie stropów ściankami działowemi.

Z punktu widzenia gospodarczego przepis zawarty
w § 29 powoduje wzrost kosztów budowy wskutek nad-
miaru materjału i robocizny, oraz stratę powierzchni użyt-
kowej ; przyjmując dla przykładu dom czynszowy o fron-
cie dług. 15,00 m (dwutraktowy, bez skrzydeł oficyno-
wych), koszt 1 m3 muru == 60 zł., a wartość czynszową,
roczną 1 m'2 powierzchni mieszkania = 30 zł., otrzymamy :

2 x 15,00 x 0,14 x 3,55=14,91 w3 x 60 zł. = CSD 900 zł.
jako stratę wskutek nie wyzyskania wytrzymałości muru
w granicach przez ustawę ramową dozwolonych, oraz:

2 x 15,00 x 0,14=4,20 m% X 30 zł. - cv> 120 zł.
jako stratę wskutek niewyzyskania powierzchni użytkowej.
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Nie jest to wiele z punktu widzenia gospodarki in-
dywidualnej, ale bardzo wiele z punktu widzenia gospo-
darki społecznej, zwłaszcza w czasach czerpania kredy-
tów budowlanych z funduszów, źródłem których są w pierw-
szym rzędzie opłaty społeczne.

-LI

a,ao

M
0
<0
ci

1 1
Rys. 2.

P r z y k ł a d 2 (rys. 2).
Obciążenie filara najwyższego piętra :

dach 3,20x2,35x175=
mur kolankowy 0,60x2,35x0,27x1600= . .
strop strychowy 2,25x2,35x425= . . . .
mur najwyższego piętra (2,20 x 2,35—1,35 x 1,65) x

xO,55xl6OO= 2.680 „
Razem .

.6.860 , n„ , , .

1.320 kg
610 „

2.250 „

6.860 kg

U podstawy filara o 4 kondygnacje niżej
mamy 6.860 kg
mury 4 (3,10 x 2,35-1,35 x 1,66) x 0,55x1.600= 17.750 „
stropy żelbetowe skrzynkowe, ksylolit izolacyjny

i deszczułki dębowe : .
żelbet 0,10x2.400= 240^/w 2

ksylolit 0,05 x 1.000= 50 „
deszczułki 0,03X800= 24 „
skrzynki stropowe 6 „
sufit 0,02 x 1000 . . 2 0 „
ciężar ruchomy . 200 „

Razem . . b4Qkgjm2x2.25 x2,35x4= 11.400 „

( T = = - 5.500

Razem

= 6,55 kgjcm?.

. . 36.010 kg

Mur g r u b o ś c i 55 cm na z a p r a w i e w a p i e n -
ne j może z a t e m w p r z y j ę t y m p r z y p a d k u p r z e -
n i e ś ć o b c i ą ż e n i e z 5 kondy g n ą c y j , a n ie z 2,
jak przewidziano w § 29 projektowanych przepisów miej-
scowych.

W analogicznym przykładzie domu 3-piętrowego
(4 kondygnacje) o froncie dług. 15,00w, straty wskutek
nadmiernej kubatury murów i zmniejszonej powierzchni
użytkowej, będą, dla budującego bez porównania dotkliw-
sze, a mianowicie:

Wzrost kosztów budowy wyniesie:
(2 x 15,00 x 0,14 x 3,10) x 2+16,00 x 0,28 x 3,10=

=52,08msx 60 zł.= cv>3.120 zł,
Umniejszony dochód roczny z czynszu (na 2

dygnacjach) wyniesie;
2xl5,00x0.14x2=8,40w s x30zł.=

kon-

Z powyższego dadzą się wysnuć następuj ące wnioski:
1. Art. 207 rozporządzenia o prawie budowlanem,

dotyczący grubości murów obciążonych, nie da się w prze-
pisach miejscowych ująć w formę tabelki empirycznej,
0 ile niema być ona sprzeczną z istotną treścią art. 207
1 przepisami o obliczeniach statycznych.

2. Grdyby względy praktyczne miały przemawiać za
jej utrzymaniem, to należałoby — z powodów gospodar-
czych — traktować sprawę grubości murów możliwie libe-
ralnie.

3. Ponieważ rozporządzenie Ministra Robót Publ.
z dnia 2 lipca 1929 r. „o sporządzaniu i zatwierdzaniu
projektów robót budowlanych" dopuszcza użycie argu-
mentu opartego na obliczeniach statycznych (§ 2, p. 6),
zaś państwowa ustawa budowlana przewiduje — po wy-
gaśnięciu uprawnień nabytych na podstawie dawnych roz-
porządzeń wykonywanie planów we Lwowie (jak również
w innych 10-ciu ważniejszych miastach) tylko przez archi-
tektów i inżynierów (art. 364, p. 2), wskutek czego nie
zachodzi obawa, aby projekty budynków mogły budzić
pod względem konstrukoyjnym jakieś wątpliwości, nale-
żałoby — w razie gdyby § 29. przepisów miejscowych
lwowskich, w tej czy innej formie, miał być ^ pozosta-
wiony — zaznaczyć, że tabelka grubości murów cegla-
nych nieobowiązuje, o ile projektowane wymiary poparte
będą obliczeniami statycznemi.

Poruszona tu sprawa, pozornie błaha, posiada j ednak
doniosłe znaczenie gospodarcze. Wobec niełatwych do
przezwyciężenia tendencyj budowania u naa wielkich i wy-
sokich pokoi, co jest źródłem względnej drożyzny bu-
dowy, gdy nadto warunki geograficzne zmuszają nas do
kosztownej walki z wpływami klimatycznemi, a po wpro-
wadzeniu nowego formatu cegły kubatura murów dość
znacznie wzrosła (przeciętnie o 10°/0), żaden nadmiar kon-
strukcyj nie powinien być tolerowany, poza granice rze-
czywistej potrzeby.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Komitet dróg betonowych Stowarzyszenia Drogowego
w Wiedniu odbył w dniach 14 i 15 października 1929 r.
pierwsze publiczne posiedzenie, z którego sprawozdanie podaje
P. Gabriel w Nr. 33 Der Strassenbau, oraz Inź. Preslićka
w Nr. 43/44 Zeitschrift d. o. Ing. Arrh. Ver. Po powitaniu
zebrania przez Prezydenta Związku austrjackicb. Stowarzyszeń
Drogowych Dr. O. Bohlera wygłosił referat radca ministerjalny
z Monachium Ini . V i l b i g p. t. „Kiedy istnieje możliwość"
budowy dróg betonowych". Wyraża przekonanie, iż należy je
wykonywać podówczas, gdy istnieje pewność, źe tak materjał
jakoteż maszyny i robotnicy będą pochodzenia krajowego i gdy

z punktu widzenia technicznego i gospodarczego wypadają naj-
korzystniej. Omawiając następnie drogi betonowe wykonane
w Bawarji, podnosi zupełnie podobnie istniejące stosunki
w Austrji. Przeszkody, dla której w Niemczech wykonuje się
mało dróg betonowych, upatruje w stosunkowo dość wysokim
ich koszcie. Występuje przeciwko zapatrywaniu, jakoby na-
wierzchnia betonowa nie nadawała się dla ulic miejskich, raz
ze wzglądu, że właśnie w miastach istnieje możność dobrego
skierowywania ruchu podczas budowy na ulice boczne, powtóre,
iż obecnie istnieje tendencja układania wszystkich przewodów
podziemnych pod chodnikami, wobec czego nie zachodzi ko-
nieczność niszczenia nawierzchni przy naprawach tych przewo-
dów. Szczególniej wskazaną jest nawierzchnia betonowa przy
niekorzystnem podłożu i w partjach wilgotnych. Zwraca uwagę,
iż jest to jeden z naj idealniej szych typów dla ruchu motoro-
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wego, a nawet uszkodzenia -wywołane ruchem zaprzęgowym nie
są tego rodzaju, by stanowiły przeszkodę dla dalszego jej roz-
powszechniania się. Wyraża zapatrywanie, ii przy zastosowa-
niu jak najdalej posuniętej mechanizacji pracy, osiągnie się
obniżenie kosztów wykonania, oraz większą zdolność konku-
rencyjną,.

Następnie przedstawił Dr. E m p e r g e r wrażenie swoje
z podróży naukowej po Włoszech. Zwraca uwagę, że do roku
1920 nie istniały tam drogi państwowe, które dopiero stwo-
rzono w tym roku, wyłączając pewne ważniejsze ciągi z za-
kresu działania samorządów i tworząc dla ich zarządu osobne
ciało. Temu też przypisuje znakomity rozwój budownictwa dro-
gowego we Włoszech, Co do dróg betonowych podnosi wielkie
zasługi laboratorjum w Medjolanie, z którego szczególnych
prac wymienia próby odnośnie do ustalenia współczynnika zu-
życia betonu, oraz budowy przestrzeni próbnej w Pinasco. Po-
daje, iż z Rzymu wychodzi 8 głównych ciągów, które częściowo
obecnie jak np. Via Appia i Via Casina przebudowywane są
na betonowe.

Dalszy referat wygłosił Inż. H a h n reprezentant kamie-
niołomów bazaltowych Eadebeule pt. „Historyczny rozwój bu-
dowy dróg betonowych w Austrji ze szczególnem uwzględnie-
niem bazaltoidu". W referacie tym podaje, iź włącznie do r.
1929 wykonano w Austrji 412,600 m2 nawierzchni betonowych,
z czego 87*2 °/0 jako betonowo - bazaltoidowe. Omawia powyższy
system, który zasadniczo wykonuje się w 2 warstwach, przy-
czem podnosi konieczność starannej pracy i doborowego perso-
nalu. Wykład poparty był obrazami świetlnymi.

Inż, JTetzmann radca budownictwa magistratu wiedeń-
skiego omawia stan nawierzchni betonowych w Wiedniu. Po
raz pierwszy użyty tam był beton w r. 1872, jednakże tylko
jako fundament dla jezdni asfaltowej. W r. 1928 już 90% na-
wierzchni ciężkich, i średnich posiadało fundamenty betonowe.
Pierwszą istotną nawierzchnię betonową wykonano w r. 1908,
która do dzisiaj istnieje. Zwraca uwagę, iź ruch zaprzęgowy
niweczy źelaznemi kołami nawierzchnię w pobliżu fug, dlatego
też trzeba starannie rozważyć, która ulioa ma być w zależności
od ruchu zaopatrzoną, w jezdnię betonową. Podnosi przy tem
konieczność poprzedniego ukończenia ułożonych pod jezdnią
przewodów.

Następnie Inż R i h a wygłosił referat pt, „Problemy bu-
dowy dróg betonowych". Podnosi, iż w Austrji nie został wy-
zyskany ten postęp w budowie dróg betonowych, jaki uspra-
wiedliwiony byłby rozwojem w Ameryce. Zajmuje się szere-
giem problemów, technicznych,. przyczem odnośnie do podłoża
należy baczniejszą uwagę zwrócić na dynamiczne oddziaływa-
nia wody, oraa na równomierną nośność gruntu, a nadto dążyć
do możliwie gładkiego wyrobienia koryta pod beton.

Przemawia za zastosowywaniem nawierzohni jednowarstwo-
wych, jakkolwiek uznaje, iż przy przeważającym ruchu zaprzę-
gowym, oraz wielkiem nasileniu ruchu pożądane są 2 warstwy.
Omawia ujemne strony jezdni dwuwarstwowej, w szczególności
powodujące rysy, którym pragnie częściowo zapobiec przez nie-
wielką różnicę w poszczególnych warstwach odnośnie do ilości
cementu. Wskazuje na korzyści wynikłe ze zmechanizowania
pracy, a wreszcie zajmuje się sprawą fug poprzecznych i po-
dłużnych..

Inź. Dr. K a t h r e i n wygłosił referat pt. „ B e t o n j a k o
d r o g o w y m a t e r j a ł b u d o w l a n y " , w którym zajął się
sprawą, stosowania cementów wysokowartościowych wraz uziar-
nowaniem kruszywa. Zwrócił uwagę na dodatnie strony zasto-
sowania mechanicznych mieszarek i maszyn budowlanych.
Uważa za konieczne silniejsze zainteresowanie się wykonawców
rezultatami teoretycznych studjów i przeprowadzonych badań
szczególnie w odniesieniu do krzywych przesiewu.

Obrady zakończyły się przemówieniem przewodniczącego
komitetu Dr. Preslićka, reasumującem całość przedstawionego
materj&łu, oraz wskazującem doniosłość dalszych badań w tej
sprawie, poczem 16 października odbyły się wycieczki po
Austrji dolnej celem zaznajomienia uczestników z wykonanemi
dotychczas robotami. E. B.

— Wiadukt w Ashtabula (Ohio) opisuje J. Burkey w Etuj.
News llec. (1928 str. 919). Rozpiętość łuków w świetle wynosi
36-9 m. Ciekawe są wyniki badań na modelu wpływu nadmu-
rowania i pomostu na siły zewnętrzne łuku. Wpływ ten okazuje
się w znacznem zmniejszeniu parcia, momentów i sił poprzecz-
nych, widoczńem z linij wpływowych. Teoretycznie ta kwestja
nie jest jeszcze opracowana.

— Most łukowy na kanionie Marble pod Lee's Ferry
opisuje Eng. News Rec (1928 str. 640). Łuk jest trój - przegu-
bowy prostopasowy o rozpiętości 187-76 m. Jezdnia wznosi się
142-34 m ponad małą wodą. Zestawiono belki główne bez rusz-
towań, budując od obu przyczółków. Projekt mostu wiszącego
wymagał większego kosztu. Dr. M. Thullie.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Pamiętnik I - go Polskiego Zjazdu Hydrotechnicznego".

Warszawa 1929. Nakładem Komitetu Wykonawczego Zjazdu.
Skład główny: Sekretarjat Komitetu, Warszawa ul. Jasna 1. 10-

Przed niedawnym czasem opuściła prasę drukarską Księga
pamiątkowa I-go Polskiego Zjazdu hydrotektów zwołanego
w dniach od 3 do 5 stycznia 1929 r, t. j . w jedenastym roku
istnienia Państwa Polskiego, celem omówienia mnóstwa palących
zagadnień technicznych i gospodarczych a w szczególności
spraw gospodarki wodnej, które w wojnie zniszczonem Pań-
stwie — w poprzednich Latach usuwały się na plan dalszy.

Sam Zjazd i przebieg jego obrad był już niejednokrotnie
w prasie technicznej omawiany J) wystarczy zatem tylko szkie-.
ietowo przypomnąć przyczyny i inicjatorów jego zwołania
wreszcie materjał, podział materjału i wyniki obrad Zjazdu.

Z przedmowy przewodniczącego Komitetu, którą Zjazd
został otwarty, Prof. Inż. Mieczysława Rybczyńskiego wynika,
że sprężyną zwołania Zjazdu była od dawna nurtująca wśród
hydrotektów — myśl zespolenia wszystkich osób pracujących
w rodzimych dziedzinach gospodarki wodnej — w jedną orga-
nizację. Myśl ta skrystalizowała się dopiero w roku 1927
w Wydziale dróg lądowych i wodnych Stów. Techn. w War-
szawie w postaci powziętej uchwały zwołania ogólnopolskiego
Zjazdu. — Przyczyną zrealizowania tej myśli dopiero po dzie-
sięciu latach istnienia własnego Państwa był fakt zaabsorbo-
wania umysłów sprawami odbudowy zniszczonego wojną Pań-
stwa oraz sprawami fundamentowania organizacji powstałej
z trzech różnorodnych administracji ojczyzny.

Pozatem na to opóźnienie wpłynął także w znacznym
stopniu, brak zrozumienia znaczenia gospodarki wodnej w opinji
publicznej wogóle. Gospodarka wodna, jako jedno z ogniw ca-
łości gospodarczej pewnego zespołu społecznego jest w prze-
waźnej części gałęzią techniki a technika jako taka — szcze-
gólnie jej rozwój jest mało popularny dla umysłów nieodpo-
wiednio przygotowanych.

Dla zbadania czy tego rodzaju Zjazd mógłby się powieść
Wydział dróg ląd. i wodnych zaprosił obszerniejsze grono (61)
osób pracujących w dziedzinie hydrotechniki, którzy 16 sty-
cznia 1928 myśl zwołania Zjazdu hydrotektów najgoręcej po-
parli, — Na tej podstawie zebrani wybrali Komitet organiza-
cyjny zjazdu, — który ukonstytuował się wybierając przewo-
dniczącym Prof. Inż. M. Rybczyńskiego, zastępcami Inź. T.
Nosowicza i Inż. M. Prokopowicza, sekretarzem generalnym
Inź. K. Rodowicza a skarbnikiem Inż. J. Żaczka.

Komitet ten zwrócił się do ogółu Kolegów hydrotektów
z prośbą o zgłaszanie referatów, nie krępując ich tematami
nakreślając jednak w ogólnych zarysach dziedziny hydrotechniki,
które by były najbardziej pożądane do opracowania a wyłą-
czając te, które już na jakichkolwiek innych zjazdach poru-

0 I Zjazd Hydrotechniczny w Warszawie. Ozasop. Techn.

Dr. M. Matakiewicz. „Sprawozdanie z I. Polskiego Zjazdu
hydrotechnicznego w Warszawie. Sekcja dróg wodnych". Czas. Techn,
Nr. 10 ex 1929. •



sizane i omawiane były j . n. p. meljoracje szczegółowe, sprawę
osuszania Polesia, sprawy wodociągowe i kanalizacyjne i t. p.

Przewodniczącym Zjazdu obrano jednomyślnie Prof, Po-
litechniki lwowskiej Dr. Maksymiljana Matakiewicza.

Ilość zgłoszonych referatów, z których wpłynęło 40 była
nadspodziewanie znaczna bo 62.

Materjał ten podzielono na pięć działów (sekcji). I. D z i a ł
o g ó l n y zgłoszonych 9 referatów, wpłynęło 6, II. D z i a ł
h y d r o l o g j i zgłoszonych 10, wpłynęło 8, III . D z i a ł meljo-
r a c j i p o d s t a w o w y c h i r e g u l a c j i r z e k zgłoszonych 13
referatów, wpłynęło 10, IV. D z i a ł d r ó g w o d n y c h i że-
g l u g i zgłoszonych 12 referatów, wpłynęło 10, V. D z i a ł s i ł
w o d n y c h zgłoszonych 7 referatów, wpłynęło 5.

Tę pracę można uważać za olbrzymią, jeżeli się weźmie
pod uwagę ogólne ciężkie położenie ekonomiczne a szczególnie
takie położenie jednostek, które swoją energję i swój czas
muszą poświęcać zdobywaniu — często najprymitywniejszych —
potrzeb i podstaw życiowych, marnując tem samem swoje war-
tości doskonałe, które w normalnych warunkach oddałyby spo-
łeczeństwu znaczne usługi.

Z powyższego podziału materjału obrad wynika, że osią
obrad Zjazdu była gospodarka wodna u nas dotychczas . dość
zaniedbana — opierająca się o projekty hydrotechniczne
i wspólna podstawa tych projektów — badania hydrologiczne.

W uchwałach powziętych po przedyskutowaniu materjału
przebija się troska o całość i dobro ojczyzny i społeczeństwa.
Uchwały te idą również w kierunku uświadomienia nie tylko
czynników miarodajnych lecz także ogółu obywateli o donio-
słości gospodarki wodnej wreszcie jest do zanotowania stwier-
dzenie przez Inż. Siwickiego, że dotychczasowe utyskiwanie na
brak pieniędzy dla gospodarki wodnej ustają a w miejsce tej
bierności zjawia się czyn.

Wprawdzie pieniądze są jednym z czynników doprowa-
dzających gospodarkę wodną do kwitnącego stanu lecz nie są
czynnikiem głównym, którym by było głębokie uświadomienie
całego społeczoństwa co do konieczności zajęcia się gospodarką
wodną. Z chwilą bowiem gdy to społeczeństwo zrozumie, że
chodzi o byt całego Państwa, pieniądze się wówczas znajdą bo
znaleść się muszą.

Omawiany „ P a m i ę t n i k " jest pracą kolektywną a ma-
terjał w nim zawarty podzielouo na dwie główne części.

Część pierwsza na 150 stronach druku zawiera dokładny
pogląd na przebieg Zjazdu i składa się z:

1. Wstępu, 2. Spisu referatów zgłoszonych na Zjazd,
3. Przebiegu posiedzeń plenarnych i sekcyjnych Zjazdu,
4. Uchwał I polskiego Zjazdu hydrotechnicznego, 5. Uchwalo-
nego przez Zjazd statutu „Stowarzyszenia członków Kongresów
gospodarki wodnej w Polsce", 6. Statystyki uczestnictwa
w Zjeździe, 7. Spisu Urzędów, Instytucji, Zrzeszeń i Firm bio-
rących udział w Zjeździe przez swych delegatów wreszcie
8. Spisu uczestników Zjazdu hydrotechnicznego.

W części drugiej „Pamiętnika" podano na 630 stronach
druku 39 oryginalnych referatów zgłoszonych na Zjazd wraz
z tabelami liczbowemi rysunkami i tabelarycznymi wykresami

Ogółem zatem posiada „Pamiętnik" 780 stron druku
i jest jaknajdokładniejszem odzwierciedleniem stanu gospodarki
wodnej (z wyjątkiem meljoracji szczegółowych i budownictwa
wodnego utylitarnego) w Polsce, przy powstaniu Państwa
Polskiego i w dobie obecnej a zarazem daje obraz rozwoju
nie tylko tej gospodarki w ubiegłem dziesięcioleciu lecz także
obraz rozwoju podstaw projektów budowli wodnych t, j . badań
hydrologicznych w Polsce.

Omawianie poszczególnych referatów nie zmieściło by się
w szczupłych ramach recenzji „Pamiętnika" tembardziej, źe
samo suche wyliczenie 39 - ciu prac i ich autorów zajęło by już
znaczne miejsce nie dając nawet czytelnikowi ogólnego poglądu
na samą wartość i ważność tych prac.

Pozatem dokładniejsze omówienie tej sprawy ze względu
na jej poruszony obszerny materjał musiałoby się odbyć we-
dług podziału na poszczególne dziedziny, a te pojedyncze kry-
tyki dałyby, dopiero obraz wykonanej pracy na I-ym Zjeździe
hydrotektów.
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Krytyki niektórych działów już publikowano *).
Zaznaczyć jednak należy, że ogólny poziom omawianych

prac ze stanowiska naukowego, technicznego, gospodarczego
i społecznego, jest dość wysoki a, dokładne zaznajomienie się
z treścią tych referatów będzie dla każdego hydrotechnika ze
znacznym pożytkiem.

Na dodatnią wzmiankę zasługuje także fakt, że pomiędzy
autorami referatów znajdują się i tacy, którzy dostarczyli
pierwszorzędnych prac jako debiutanci publikowanych myśli,
przyczem należy wyrazić życzenie aby ten ich udały występ
był zachętą dla dalszej pracy na tem polu.

Ważnym bardzo momentem Zjazdu są jego uchwały
w poszczególnych działach gospodarki wodnej.

Jak już wyżej wspomniano w uchwałach tych występuje
troska nietylko o przyszłość gospodarczą kraju ale co najważ-
niejsze także momenty polityczne bo troska o całość granic
Polski.

Jako wykonawcy uchwał Zjazdu występują: w pierwszej
linji Rząd, następnie państwowe Instytucje naukowe, w. wiel-
kiej części (szczególnie w dziale ogólnym i hydrologji) Cen-
tralne Biuro Hydrograficzne, które ma być, w późniejszym
czasie przekształcone na Instytut Hydrologiczny a wreszcie
Komitet wykonawczy.

Z ważniejszych uchwał Zjazdu powziętych na podstawie
odnośnych referatów wybijają się w dziale o g ó l n y m :

1. Powołanie do życia stałej instytucji kongresów gospo-
darki wodnej.

2. Utworzenie w Urzędach Wojew. osobnego biura techn.
dla spraw budowy wodociągów i kanalizacji miast i gmin
wiejskich.

3. Założenie laboratorjów wodnych na obu Politechnikach
polskich i założenie specjalnego Instytutu badawczego poświę-
conego zagadnieniom praktycznym.

4. Zamiana Centralnego Biura Hydrograficznego na In-
stytut Hydrologiczny.

5. Realizacja projektów wyzyskania sił wodnych opiera-
jących się na budowie zbiorników w dorzeczu Dunajca.

W dziale h y d r o l o g j i uchwały Zjazdu ograniczają się
do specjalnych zagadnień z hydrologji. Uchwały te w formie
wskazówek zwróconych przeważnie do Państw. Instytutu Mete-
orologicznego i Centralnego Biura Hydrograficznego zalecają —
celem rozwiązywania zagadnień powstałych ze zjawisk atmosfe-
rycznych — dalsze badania i pomiary uzupełniające dotych-
czasowy materjał statystyczny w tej dziedzinie.

W dziale m e l j o r a c j i p o d s t a w o w y c h i r e g u l a c j . i
r z e k zdąża Zjazd w swych uchwałach do stwierdzenia donio-
słości meljoracji podstawowych dla gospodarstwa krajowego
i zabezpieczenia przed stratami powstałemi wskutek wylewów,
szczególnie rzek i potoków, górskich. Następnie ważne uchwały
tyczą także publikacji wszelkich wykonywanych prac w dzie-
dzinie meljoracji, regulacji rzek i innych prac hydrotechnicznych,
celem stworzenia wyczerpującej odnośnej literatury której dot-
kliwy brak daje się obecnie odczuwać.

Jedna z najważniejszych uchwał w tym dziale tycząca
się także i innych działów hydrotechniki brzmi dosłownie:

„Zjazd zaleca dołożenie starań ze strony kompetentnych
czynników w kierunku zjednania dla państwowej służby hydro-
technicznej nowych pracowników z wykształceniem politeehni-
cznem i stworzenia im zadawalniających. warunków bytu, gdyż,
ubytek inżynierów tej dziedziny służby publicznej przybrał już
z a t r w a ż a j ą c e rozmiary.

Ta uchwała opartą jest niestety o smutną prawdę a roz-
szerzyć ją można także i na inne dziedziny techniki.

W dziaie d r ó g w o d n y c h i ż e g l u g i obejmują
uchwały Zjazdu dwie zasadnicze poddziedziny mianowicie drogi
wodne i tabor żeglugowy. •

W drogach wodnych po stwierdzeniu, że były one i po-
zostają nadal wstanie opłakanego zaniedbania pomimo naszych

') Dr. M. Matakiewicz „Sprawozdanie % I. Polskiego Zjazdu
hydrotechnicznego w Warszawie. Sekcja dróg wodnych". Czas. Techn,
Nr. 10 ex 1929.
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warunków przyrodniczych jakoteź i doświadczeń krajów sąsie-
dnich wskazujących na to, że drogi te, tak naturalne jak i sztu-
czne powinnyby u nas grać wybitną rolę gospodarczą, Zjazd
uznaje, źe kredyty przeznaczone w budżecie Państwa na utrzy-
manie i rozbudowę dróg wodnych winne być znacznie podnie-
sione i zasilane ze znaczniejszych pożyczek na cele inwestycyjne.

Następne uchwały tej dziedziny tyczą poszczególnych dróg
wodnych sztucznych i naturalnych oraz warunków ich budowy
w połączeniu z regulacją odpowiednich rzek względnie regulacją
poszczególnych odcinków tych rzek.

W: drugiej części omawianego działu Zjazd stwierdza, źe
obecny tabor żeglugowy na polskich drogach wodnych jest iloś-
ciowo i jakościowo nie wystarczający, z tego powodu należy go
uzupełniać przez racjonalne budowane jednostki odpowiadające,
stworzyć się mającym najodpowiedniejszym typom a budowę
przeprowadzić w kraju. Kapitał do tego celu dałby się uzyskać
sposobem długoterminowych pożyczek opartych o okrętowe pra-
wo zastawu.

Dalsze uchwały tyczą budowy portów, statystyki ruchu
na drogach wodnych wreszcie stwierdzono, że istnieje olbrzymie
pole dla rozwoju polskich dróg wodnych przewyższające zasoby
naszych sił w obecnej dobie, wobeo czego koniecznem jest
ostrożne i kompetentne rozważanie projektów rozwoju tej gałęzi
budownictwa wodnego, klasyfikację i kolejność wykonywania
tych projektów.

W dziale s i ł w o d n y c h uchwały Zjazdu zwracają uwagę
kompetentnych czynników (Ministerstw) a w pierwszym rzędzie
Ministerstwu Robót Publicznych na to, że racjonalne wyzyska-
nie sił wodnych leży w interesie tak gospodarczym jak i po-
litycznym Państwa. Myśl ta była już poruszaną często w po-
szczególnych pracach ogłaszanych w ostatnich latach w prasie
technicznej i codziennej. Chodzi tu bowiem o zasadniczą kwestję
polityczną mianowicie: Skąd będziemy czerpali energję w cza-
sie wojny w przypadku zajęcia zagłębia węglowego znajdującego
się na kresach Rzeczypospolitej ? Przygotowany największy mo-
żliwy zapas węgla starczyłby zaledwie na dwa tygodnie a pro-
dukcja ropy i torfowiska wraz z istniejącym drzewostanem mo-
żna uważać za źródła pomocnicze dla produkcji energji, nigdy
zaś nie wystarczyłyby do wytworzenia całkowitej potrzebnej
energji w czasie wojny. I ten moment jest najważniejszy.

Oczywiście, że chodzi tu o wyzyskanie sił wodnych
w miejscach gdzie są one w największej mierze skupione t. zn.
na północnych stokach Karpat.

Dalsze uchwały działu sił wodnych zajmują się współ-
pracą produkcji energji termicznej z wodną opartą o zbiorniki
wodne, elektryfikację Pomorza, spółkami mięszanemi t. j . pań-
stwowo - i samorządowo - prywatnemi dla produkcji prądu elek-
trycznego i współpracą Polskiego Komitetu Energetycznego
z Rządem.

Drugim ważnym momentem w uchwałach tego działu jest
zwrócenie uwagi na małe u ogółu obywateli Państwa, zrozu-
mienie doniosłości wyzyskania sił wodnych, zaczem idzie ró-
wnież małe zainteresowanie się rodzimego kapitału tym zaga-
dnieniem. Zjazd uważa za potrzebne jaknajbardziej populary-
zować sprawę wyzyskania sił wodnych i zainteresowania nią
ogółu obywateli.

Toby były światła.
Tam gdzie jest światło musi być i cień. Na. szczęście

cieni tych jest mało. — Do tych cieni moźnaby zaliczyć przyj-
mowanie do publikacji wszystkich nadesłanych referatów bez
wzglądu na ich wartość. Takich referatów zawierających po-
mysły organizacyjne i problemów dróg wodnych — nie nada-
jących się do dyskusji — znaleziono dwa, jeden w dziale
ogólnym a drugi w dziale dróg wodnych i żeglugi.

Następnie zauważono pewną nieścisłość niektórych refe-
rentów generalnych, którzy podkreślali momenty mniej ważne
z referatów szczegółowych opuszczając natomiast ważniejsze
Wyjaśnienie tej sprawy znajdzie jednak czytelnik w referatach
oryginalnych.

Wreszcie brak podania; ceny „Pamiętnika", który jest
dziełem, dla każdego hydrotekty, bardzo poźytecznem i niejeden
inżynier — który nie brał udziału w Zjeździe — pragnąłby
to dzieło nabyć — nie może jednak z powodu niewiadomych
kosztów nabycia a zasięganie informacji w składzie głównym
Sekretarjatu połączone już jest z korespondencją, do której in-
żynierowie nie wiele chęci okazują.

Reasumując należy stwierdzić, źe omawiany „Pamiętnik"
jest dziełem o poważnej wartości naukowej odzwierciadlający
stan naszej gospodarki wodnej w dobie obecnej, stosunek spo-
łeczeństwa do tej gospodarki i rozwój jej podstaw za ubiegłe
dziesięciolecie,

Rewja pierwszych dwóch momentów wykazuje, źe stan
naszej gospodarki wodnej jakoteż zrozumienie jej doniosłości
przez społeczeństwo nie można jeszcze porównywać z wynikami
otrzymanemi w tych dziedzinach na zachodzie natomiast wyniki
pracy badań hydrologicznych — pomimo braku odpowiednich
środków pieniężnych — śmiało takie porównanie wytrzymują.
Zasługa w tem naszych Wyższych TJczelni Technicznych i Cen-
tralnego Biura Hydrograficznego.

Jak wspomniano „Pamiętnik" jest pracą zbiorową a suma
tej pracy przynosi zaszczyt jej inicjatorom.

Lwów, w grudniu 1929.
Dr. Aleksander Pareński.
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Część urzędowa.

Komunikat Ministerstwa Robót Publicznych.

E g z a m i n y na m i e r n i c z y c h p r z y s i ę g ł y c h .

W myśl § 26 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1926 r.
(Dz. U. E. P. Nr. 33, poz. 203) zawiadamia się, że egza-
miny na mierniczych przysięgłych w terminie wiosennym
b. r. odbędą się dla kandydatów, przynależnych pod wzglę-
dem terytorjalnym do Komisji Egzaminacyjnej w War-
szawie, w kwietniu b. r. Bliższe szczegóły, jak termin,
lokal i godzina rozpoczęcia egzaminu, będą podane pi-

semnie każdemu poszczególnemu zgłoszonemu i dopuszczo-
nemu do egzaminu kandydatowi.

Równocześnie przypomina się, że w myśl § 7 na
wstępie powołanego rozporządzenia kandydaci, którzy pra-
gną być dopuszczeni do egzaminu w terminie wiosennym,
winni złożyć w ciągu lutego r. b. na ręce Sekretarza Ko-
misji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Foksal 11 (lokal
Wydziału Pomiarowego Ministerstwa Robót Publicznych)
należycie udokumetowane podanie (§ 8 wspomnianego wy-
żej rozporządzenia), oraz pokwitowanie wpłaconej taksy
egzaminacyjnej (konto P. K. 0. Nr. 30491)

Tam też można nabyć wykaz ustaw, rozporządzeń
i przepisów, wymaganych przy egzaminie.

Część nieurzędowa.

Prof. Dr. Inż. W. Borowicz, Lwów.

O możliwości komunikacji międzyplanetarnej.
(Dokończenie).

Należałoby jeszcze zbadać, czy ciało ludzkie może
bez szkody dla siebie znosić takie duże prędkości, o któ
rych już kilkakrotnie wspominałem. Gdy przed 100 laty
zaczęto budować koleje żelazne, pewne powagi naukowe
przestrzegały publiczność przed używaniem pociągów, ja-
dących z zawrotną na ówczesne czasy prędkością 45 kmjgodz.
Sądzono, że taka prędkość jazdy będzie ujemnie działała
na organizm ludzki. Dziś jazdę pociągami pośpiesznemi
albo aparatami lotniczemi z prędkością 180—240 kmjgodz
uważamy za przyjemność. Rekordowe prędkości na samo-
chodach 372,22 km\hl) i na aparatach lotniczych 619,23 km\h2)
w żadnym stopniu nie wpływały szkodliwie na jadących.
Zdaje się, że również jeszcze większe prędkości nie będą
ujemnie działały na nas, ponieważ razem z ziemią obra-
camy się naokoło j ej osi z prędkością 30 km/sek, albo
108.000 kmjh. Tylko tych prędkości nie czujemy, ponieważ
siedzimy na tak dużym wozie, jakim jest ziemia i atmos-
fera powietrza odbywa tę przestrzeń razem z nami.

Inaczej się przedstawia oddziaływanie zmiany pręd-
kości, innemi słowami prześpieszenia na ciało ludzkie.
Samochody z bardzo silnemi motorami ruszają z miejsca
z przyśpieszeniem 5 - 7 mjsek'\ przy raptownem hamowa-
niu zwalnianie dochodzi do 15—25 m/sek2. Na aparatach
lotniczych w pewnych przypadkach zwalnianie przy rap-
townych spadkach dochodzi do 74 mjsek'1, ale to można
nazwać rekordową liczbą.

Doświadczenia wykazały, że organizm ludzki może
znieść zmiany prędkości do 45 m/sek2. Jeżeli rozpoczy-
namy jazdę ze stopniowym wzrostem prędkości z przy-
śpieszeniem 30—40 mjsek'\ wtedy po 300—400 sekundach
osiągamy prędkość 11,2 kmjsek. Następnie dalsze przy-
śpieszenie jest już niepotrzebne, ponieważ wyższe pręd-
kości jazdy międzyplanetarnej ponad okrągło 11200 m\s
nie są przewidywane.

Jeżeli przyjmiemy pod uwagę, że dalekonośne działa
wyrzucają pociski z wylotową prędkością 1340 mjs i że
taką prędkość pocisk osiąga przelatując przez całą dłu-
gość lufy w czasie f/13

 8e^j możemy obliczyć przyśpiesze-

ł) Seagrave, 11. III. 1929; motor 1000 PS Napier.
'•*) Greig, 4. XI. 1928; aparat Superrnarine — Napier.

nie pocisku, dzieląc pierwszą liczbę przez drugą; otrzy-
mujemy przyśpieszenie o zawrotnej wartości: 6=17460mjsk^;
takiego przyśpieszenia nie wytrzyma żaden organizm, nie
mówiąc już o ludzkim i z tego powodu pomysły konstruk-
cyjne ogromnych armat a. la Jules Yerne, wyrzucających
w przestrzeń pociski, mieszczące w sobie pilotów są zu-
pełnie chybione. Co do systemu silnika względnie samego
aparatu lotniczego można zauważyć, że nasze dzisiejsze
aeroplany i sterówce, jako maszyny ciągnione przez śmigi
przy 12 km ponad powierzchnię ziemi stoją już u kresu
wysokości' wznoszenia się w atmosferę ziemską, oraz
u kresu prędkości jazdy.

Dla osiągnięcia dalszego promienia jazdy, t. j . dla
komunikacji międzyplanetarnej, wchodzą w rachubę tylko
takie maszyny, które ukształtują swój napęd niezależnie
od otaczającego powietrza i które będą się wznosiły przez
gęstą atmosferę początkowo stosunkowo powoli, a na-
stępnie w bardzo znacznych wysokościach rozwijałyby
coraz to większe prędkości.

Pokładają duże nadzieje w rakiecie, jako odpowia-
dającej pod wieloma względami przytoczonym wymaga-
niom. Na tem teraz nieco się zatrzymamy.

Pod nazwą rakiety rozumiemy maszynę, która po-
suwa się naprzód działaniem reakcji wypływających z niej
gazów spalinowych. Gazy te wytwarzają się przy spala-
niu paliwa, które rakieta powinna zabrać ze sobą. Pra-
wie każdy z nas zna oddziaływanie broni palnej z chwili
wystrzału. Prawie każdy nas słyszał o tem, że armaty
w chwili wystrzału bardzo silnie oddziaływują na lawetę.
Jeżeli armatę umieścić ruchomo na lawecie, to po wy-
strzale przesunie się ona na lawecie na znaczną przestrzeń
i ruch ten bywa uchwycony przez odpowiednie hamulce.

Na tej więc zasadzie polega działanie rakiety W przy-
padku armaty reakcja jest zjawiskiem bardzo niepożąda-
nem, ponieważ energja udzielająca przyśpieszenia armacie
jest stracona dla pocisku. Armaty robimy możliwie ciężkie,
nieraz 1400 razy cięższe od pocisków, aby tem prędkość ruchu
armaty obniżyć. Natomiast w przypadku rakiety robimy ją
możliwie lekką w porównaniu z ciężarem zabranego pa-
liwa. Tu chcemy otrzymać możliwie wysoką prędkość koń-
cową lotu rakiety, którą ona osiągnie po spaleniu paliwa.
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Mówiłem już, że siła prężności gazów działa na pocisk
w przeciągu drobnej części sekundy. Największą prędkość
pocisk otrzymuje w chwili wylotu z armaty. Po wylocie
na pocisk działa tylko: 1, siła ciążenia ziemi i 2. opór
powietrza; prędkość jego odtąd będzie malała.

Na rakietę działa reakcja gazów spalinowych przez
czas spalania materjału wybuchowego i przez cały ten
czas trwać będzie przyrost prędkości. Prędkość lotu ra-
kiety jest więc na początku najmniejsza i maximum pręd-
kości otrzymuje rakieta w chwili wypalenia całego zapasu
paliwa.

Znamy prosty wzór, który daje nam możność obli-
czyć najwyższą prędkość lotu rakiety:

w = c.lognat j ~ mjseTc,

w zależności od :
c — prędkości wypływu gazów spalinowych z rakiety,

Mo — masy rakiety przed odlotem (brutto),
Mx — masy rakiety po spaleniu całego zabranego zapasu

paliwa (tara?.
Jest już obliczone, że dla wzlotu do 500 km wyso-

kości potrzebna nam jest jirędkość końcowa (albo też po-
czątkowa) 4000 mjs. Do przebicia sfery działania siły cią-
żenia ziemi potrzeba 11700 mjs.

Sprawa przedstawia się bardzo na pozór prosto, mu-
simy tylko wybrać odpowiednie paliwo, ewentualnie takie,
które dajs nam najwyższe „c, t. j . najwyższą prędkość
wypływu z rakiety, następnie zabrać tego paliwa tyle,
aby otrzymać odpowiedni stosunek masy Mo do Mv t. j .
masy paliwa plus tara w postaci samego wozu, prowian-
tów, masy samych pilotów i puścić się w drogę.

Ale czy też mamy dostatecznie intenzywne paliwa
i czy masa MQ nie wypadnie zbyt duża?

Gazy spalinowe będziemy wypuszczali przez odpo-
wiednie dysze, aby osiągnąć najwyższą prędkość wylo-
tową. Prędkość wypływu możemy określić dla różnych
gatunków materjałów pędnych z następującego zesta-
wienia :
Para wodna 100 atm. przy rozprężaniu się do

0,08 atm. w dyszy osiąga prędkość wylotową 2000 mjseh
Proch najlepszego gatunku 2290 „
Pyroksylina 2450 „
Nitrogliceryna 2950 „
Gaz piorunujący (tniesz, tlenu i wodoru) . . 4430 „

Im wyższą prędkość „e" możemy stosować do na-
szych rakietowych motorów, tem mniejsze masy tego ma-
terjału opałowego musimy zabierać ze sobą, tem mniej-
sze wypadnie Mo.
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Rys. 8.

Rozkład jazdy w międzyplanetarnej przestrzeni przed-
stawiono na rys. 8.

Sterowanie aparatem rakietowym w atmosferze po-
wietrza może odbyć się w ten sam sposób, jak to się
czyni w dzisiejszych aeroplanach i sterowcach Zeppelina.
W próżni natomiast wchodzi w rachubę tylko t. zw. giro-

skop do wykonania obrotów aparatu rakietowego naokoło
swego środka ciężkości. Lecz zapomocą giroskopu nie
można zmienić kierunku jazdy. Kierunek jazdy będziemy
mogli zmienić tylko jednoczesnem puszczeniem w ruch
giroskopu, oraz przez zapalenie specjalnie w tym celu
umieszczonych z boków kadłuba dodatkowych rakiet ste-
ruj ących.

Jako materjał opałowy przytoczyłem więc paliwa
stałe: proch, pyroksylinę i i., płynne: wodę (w postaci
pary), eter, benzynę, spirytus, ewentualnie inne jeszcze
silniej działające płyny (nitrogliceryna), gazowe: gaz pio-
runujący; następnie jeszcze mieszaniny sproszkowanych
ciał stałych z gazem, np. węgiel z tlenem.

Lecz wszystkie te materjały nie odpowiadają jeszcze
wymaganiom jazdy międzyplanetarnej. Jedne są za słabe,
inne zabierają tyle miejsca w wehikule, że wykluczają
możność ich użycia. Gazy musimy zabierać ze sobą w sta-
lowych zbiornikach, wobec tego będziemy mieli zbyt dużą
tarę. Ewentualnie możnaby te gazy zabierać w stanie
skroplonym, ale tu też waga zbiorników będzie stanowiła
przykry balast w naszej wyprawie.

Pokładają też duże nadzieje w zużytkowaniu pro-
mieni słonecznych. Puszczano już od czasu do czasu
kaczki dziennikarskie o tem, źe Edison już wynalazł mo-
tor słoneczny. Łatwowierni entuzjaści jazdy międzypla-
netarnej zaczęli już szykować się do drogi, ale niestety
będą musieli jeszcze zaczekać na sam wynalazek a na-
stępnie na jego ulepszenie (jak to zwykle bywa), który
dałby możność prawie bez żadnego zapasu paliwa ruszyć
z powierzchni ziemi i wznieść się ponad naszą atmosferę.
Byłoby to rzeczywiście idealnym rozwiązaniem sprawy
napędu motoru, ponieważ odpowiednie przyrządy łapałyby
energję słoneczną w przestrzeni międzyplanetarnej, a od-
powiednie motory przerabiałyby ją na energję ruchu.
Czem dalej lecielibyśmy od naszej ziemi, tem intenzywniej
działałaby energja słońca, ponieważ tu do nas dochodzi
tylko część tych promieni, a reszta zostaje zatrzymana
w wyższych sferach naszej atmosfery.

Do kaczek dziennikarskich należy też jeszcze bajka
0 wynalazkach dających nam możność odgraniczenia się
od siły ciążenia ziemi. Gazety donosiły nam niedawno,
że pewnemu uczonemu udało się wynaleźć pewien metal,
który nie przepuszcza promieni siły ciążenia. "Wynalazek
taki byłby rzeczywiście bardzo doniosły, nietylko dlatego,
źe przewróciłby do góry nogami cały szereg ścisłych nauk,
ale problem komunikacji międzyplanetarnej byłby wtedy
rozwiązany. Taki cudowny metal nie przepuszczałby więc
promieni ciążenia i. ze stosunkowo małą ilością materjału
wybuchowego moglibyśmy przejechać do naszych sąsie-
dnich planet. Ale powróćmy do rzeczywistości.

Należy poznać, jaką gościnę znajdziemy u celu na-
szej podróży.

Księżyc, który przedstawia stację podmiejską w cza-
sie naszej jazdy międzyplanetarnej, jest pozbawiony atmo-
sfery ; temperatura na nim w nocy wynosi przypuszczalnie
-200° 0, w dzień +180° C.

Merkury znajduje się z ośmiu planet najbliżej słońca
1 jest również, jak księżyc, pozbawiony atmosfery. Z po-
wodu bliskości słońca otrzymuje on 7 razy więcej ciepła
słonecznego niż ziemia. Z tego powodu najwyższa tempe-
ratura na Merkurym w dzień będzie zapewne około 360° 0,
w nocy natomiast temperatura będzie zbliżona do abso-
lutnego zera. W pewnych okresach znajdujemy się w od-
ległości 80 miljonów kilometrów od niego; maksymalna
odległość jego od ziemi wynosi 218 miljonów km.

Wenus posiada gęstą atmosferę; w jej wyższych
sferach nie wykryto obecności tlenu i wody. Może znaj-
dują się te składniki w warstwach niższych i gęstszych,
bliższych powierzchni Wenus. Życie organiczne zapewne
na niej dotąd nie powstało. Wenus przybliża się do nas
na odległość 41 miljonów km, a następnie oddala się od
nas na około 256 miljonów •km.
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Następną, planetą naszego układu słonecznego jest
nasza ziemia.

Po niej idzie Mars. Atmosfera jego jest nadzwyczaj
rzadka; brak chmur i obłoków niezwykle ułatwiają obser-
wację jego tarczy. Bóżnice temperatur pór roku są na
Marsie o wiele znaczniejsze, niż na ziemi. Z powodu
większego oddalenia od słońca otrzymuje on od niego
mniejwięcej tylko połowę tego ciepła co ziemia. Klimat
na Marsie jest znacznie surowszy od naszego; w południe
zastalibyśmy tylko około +10" C, w nocy temperatura
opadłaby do — 70" C. Atmosfera Marsa posiada,skład zbli-
żony do atmosfery ziemskiej; para wodna znajduje się
w niej tylko w ilościach bardzo nieznacznych. Natomiast
na powierzchni Marsa znajduje się przypuszczalnie woda,
szczególnie na biegunach obserwujemy białe plamy pow-
stałe zapewne ze śniegu lub szronu. Można przypuszczać,
że życie organiczne istnieje na Marsie; powierzchnia jego
dobrze widoczna z powodu rzadkiej atmosfery przedsta-
wia dla astronomów-obserwatorów jedno z najciekawszych
zagadnień. Fizyczne właściwości Marsa nadają się może
najlepiej do wylądowania na nim, aby ostatecznie roz-
strzygnąć zaciekły spór astronomów o istnienie i prze-
znaczenie zaobserwowanych przez niektórych badaczy
(Lowell) kanałów o zadziwiająco prostym kierunku. Nie-
mniej ciekawem jest zagadnienie istnienia lub nieistnienia
na Marsie żywych istot. Odległość Marsa od ziemi waha
się od 78 do 377 milj. km.

Znacznie dalej od nas, mianowicie średnio 600 milj. km
znajduje się największa planeta Jowisz, do której podróż
nasza trwać ma według obliczeń Valier'a 6 lat. Mało więc
mamy widoków, aby kiedykolwiek człowiek na niej wy-
lądował. Jowisz jest otulony gęstą atmosferą, w której
zawierają się przypuszczalnie skondensowane cząsteczki
dwutlenku węgla 0O8. Przechodzi on dopiero jedną z epok
tworzenia się, jaką niegdyś przechodziła ziemia i w dzi-
siejszych warunkach nie może być mowy o jakiemkolwiek
życiu organicznem na jego powierzchni1). Temperatura
na powierzchni Jowisza wynosi według zdania Coblentz' a
około -140° 0.

Pozostałe planety pozostaną dla nas z pewnością na
zawsze niedostępnemi.

Saturn ze swą średnią odległością 1,5 miljarda km
posiada gęstość mniejszą od wody. Temperatura na nim
wynosi przypuszczalnie około —150° 0 (według Coblentz'a).
Saturn znajduje się w jeszcze wcześniejszem stadjum roz-
woju od Jowisza.

Uran, znajdujący się w średniej odległości około
2,7 miljarda km od ziemi, jest nam jeszcze mniej znanym
co do swych fizycznych własności. Przypuszczalnie po-
siada on atmosferę o bardzo wysokiej warstwie, w której
znajduje się wolny wodór i hel. Rozwój jego jest jeszcze
więcej pierwotny, niż Jowisza i Saturna, zaledwie tyle
posunięty, że nie posiada już własnego świata. Życie or-
ganiczne na nim jest jeszcze niemożliwe.

Ostatnia planeta należąca do układu słonecznego,
Neptun, znajduje się w odległości 4,47 miljardów km od
naszej ziemi. Warunki fizyczne takie jak na Uranie.
Wpływ słońca jest już tak nikły, że może wywołać tylko
słabe różnice temperatury na planecie. Warunki klima-
tyczne są zależne jedynie od tego ciepła własnego, które
on jeszcze posiada, gdyż słońce mogłoby wywołać tempe-
raturę niewyższą niż —222° C2).

Z powyższego zestawienia wynika, że naj gościnniej
przyjąłby nas Mars po 258-dniowej podróży, o ile kiedy-
kolwiek stopa ludzka stanie na jego powierzchni.

Zatrzymam się jeszcze kilka chwil na problemie
jazdy rakietowej. O ile do urzeczywistnienia jazdy między-

5) Inż. Z. Chełmoński: „Tajemnice wszechświata", Urania
1929, str. 95.

') Chełmoński, jak wyżej.

alanetarnej jest jesacze bardzo daleko, o tyle jazda rakie-
wa po ziemi może się już pochwalić pewnym sukcesem.

Max Valier (zapewne z pochodzenia Francuz, ale
urodzony w Bożen) nakłonił w końcu roku 1927 fabry-
kanta Fritz v. Oppel do sfinansowania i zbudowania wozu
rakietowego. Po upływie pół roku, t. j . w kwietniu i maju
1928 r. odbyły się pierwsze próby jazdy wozem rakieto-
wym, początkowo na torze samochodowym firmy Oppel
w Rosselsheim.

Rys. 9.

Pierwsza próba — 12. III. 1928 — nadwozie „Oppel-
Rak 1" dała prędkość 5—6 Jcmjh. Druga próbafdała wy-
niki lepsze: osiągnięta prędkość wynosiła 75 km\h. Jedzie
znany automobilista Volkhart. 12. IV. kierował on znowu
samochodem „Oppeł-Rak 1" i osiągnął prędkość 100 kmlh.

Ryc 10.

Następne próby zostały przełożone na Avusbahn
w Berlinie. Jechał wóz „Oppel-Rak 2", rys. 9 i ryc. 10,
który w dniu 23. IV. kierowany był przez samego Fritz
v. Oppel. Wóz rakietowy posiadał 24 rakiet, które zapa-
lane były zapomocą prądu elektrycznego. Prędkość osią-
gnięta wynosiła 210—230 kmjh; średnia prędkość była
180 kmjh.

Rys. 11

Jazda ta zakończyła się nader szczęśliwie, ponieważ
nikt nie przypłacił jej życiem, ani jadący, ani nikt z pu-
bliczności; jednak uważano, że nie należy narażać życia
ludzkiego i dalsze próby robiono już bez kierowcy, kła-
dąc wóz na szyny i automatycznie zapalając rakiety.

ijm>

Bys. 12.

23. VI. 1928 r. osiągnięto prędkość 281 km\g wozem „Rak 3U.
Następne próby były nieudane. Wozy wykolejały się i eks-
plodowały („Rak 4U). Wada tych wozów polegała na tem,
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że siła przyciskająca koła do szyn była niedostateczną.
Z tego powodu unosiły się koła i następowało wykoleje-
nie. Projekt Valiera ze skośnemi rakietami, rys. 12, oraz

wóz zbudowany do jazdy
na szynach z kierowcą,
rys. 13, i wóz do jazdy po
szosie w rodzaju limuzyny,
rys. 14, rokują nadzieje
powodzenia.

Przekonano się, że nie
należy używać dużych ra-
kiet, ktoreby na wypadek

Rys. 13. eksplozji uszkodzić mogły
wóz i kierowcę. Natomiast

wskazanem jest używać większej ilości rakiet małych.
Należy jeszcze wspomnieć o udanej próbie jazdy na

rowerze napędzanym 12 rakietami, którą wykonali dwaj
łotewscy studenci pod Rygą.
Również znane są próby na-
pędu motorami rakietowemi
motorówek i sanek.

Go do prób nad lotem
modeli, napędzanych rakie-
tami, wiemy tyle, że mo-
dele zbliżone do normalnych
modeli lotniczych dały wy-
niki ujemne. Z tego powo-
du zaczęto budować specjalne modele, które dały wyniki
niezłe, mianowicie prędkość lotu osiągnięto do 500 Jcmjh.

W pierwszej połowie 1928 r. Stamer przeleciał na
specj alnie zbudowanym aparacie 1500 m w przeciągu 80

sekund, co wynosi mniej-
_O—r-^pssss^s^ więcej 72 kmjh. Były to

pierwsze kroki lotu ra-
kietowego.

Rys. 15 przedstawia
Rys, 15. projekt samolotu rakie-

towego; rakiety są do-
wcipnie umieszczone wewnątrz skrzydeł i przesuwają się
na taśmie do miejsca zapalania w miarę spalenia poprze-
dnich nabojów.

Na rys. 16 widzimy fan-
tastyczny rysunek takiego sa-
molotu rakietowego w ruchu.

W początku października
r. 1929 dzienniki podały na-
stępującą wiadomość: „W po-
niedziałek, 30, IX. w południe
¥ńtz v. Oppel usiłował wzle-
cieó na samolocie rakietowym.
Start nastąpił na lotnisku
frankfurokiem (n. Menem).
Do tego celu użył on samo-
lotu żaglowego, w który wbu-
dował 9 rakiet. Przy pierw-
szej próbie lotu samolot ru-
szył z miejsca, ale tylko 10?w.
Przy następnej próbie prze- Rys. 16.
był samolot zaledwie 20 m.
Dopiero trzecia próba dała wynik zadawalniający: samo-
lot, który wraz z pilotem ważył 278 kg, uniósł się lekko
nad ziemię i okrążył lotnisko z szybkością 160 km jh. Przy
lądowaniu szybkość zmniejszyła się do 100 km i z tego
powodu aparat uległ lekkiemu uszkodzeniu. Pilot wy-
szedł cało".

Drugi więc lot udał się już lepiej. Porównajmy te
loty z próbami braci Wright przed 25 laty, którzy wów-

czas musieli badać i stwarzać obok motoru benzynowego
jednocześnie też konstrukcję samolotu i uczyć się latać.
Nie upłynęło ćwierć wieku, a przelecieliśmy ocean Atlan-
tycki, zaś prędkość lotu dochodzi do 600 km/h. Czy wobec
tego myśl oderwania . się od ziemi przez startowanie samo-
lotu rakietowego nie nabiera powoli realnych kształtów?

Gdy tylko astronomowie patrzyli z tęsknotą przez
swoje lunety na księżyc i planety, a histeryczni literaci
pisali swe fantastyczne powieści księżycowe, problem
jazdy w przestrzeń dalszą był tylko bajką. Ale obecnie,
gdy do tego zabrali się inżynierowie, czuje się już swąd
rakietowego motoru i słyszy jego syczenie.

W końcu października 1929 r. dzienniki podały
również wiadomość o odwołaniu zapowiedzianego na 10.
X. 1929 wystrzału modelu rakiety międzyplanetarnej prof.
Obertha. Dalsze wiadomości głosiły, że prof Oberth do-
konał „kilku nowych ważnych odkryć", że budowa pierw-
szej rakiety międzyplanetarnej zostanie rozpoczęta „za
ośm dni", zaś wystrzał nastąpi prawdopodobnie około 20.
XI. 1929. Obrał jakoby już nawet miejsce do wystrzału.
Wybór padł na wzgórze w pobliżu latarni morskiej koło
miejscowości kąpielowej Horst nad morzem Bałtyokiem;
że długość kadłuba rakietowego będzie wynosiła 42 m
i t. p. wiadomości. Wiadomości te przypominają nieco
sławne kaczki dziennikarskie. Znane już są od kilku lat
rysunki wozu rakietowego prof.
Obertha, rys. 17. Projektuje on wóz
w formie pocisku armatniego, który
mieści w górnej części kabiny o
formie jajowatej, dla dwu pasaże-
rów. Pod nią znajduje się zbiornik
dla paliwa i pomieszczenie dla ma-
szyn. Następnie widzimy szereg
dysz rakiety wodorowej, a w dol-
nej części wyloty dysz rakiety
alkoholowej. Po bokach 4 komory
stabilizacyjne. Lecz nie słyszeliśmy
jeszcze nic o rezultatach prób z po-
dobnemi rakietami. Szanujący się
wynalazca nie robi sobie reklamy
0 tem, co uczyni, przeciwnie pra-
cuje w tajemnicy przed światem Rva- 17.
1 tylko po pewnych udanych wstęp-
nych próbach, występuje na światło dzienne. Z tego po-
wodu wspomniane wiadomości jako niepoważne nie wzbu-
dzają zaufania.

Do zagadnienia lotu międzyplanetarnego stosuje się
szczególnie dobrze łaciński zwrot: „per aspera ad astra".

Dużo jeszcze „aspera", dużo przeciwności należy po-
konać, aby wzlecieć „ad astra" — do gwiazd. Trzeba
jednak przyznać, że w tym problemie, może jak w żadnym
innym, tkwi jakaś szalona fantazja ludzi, tych wiecznie
młodych bojowników postępu. Jeden z beletrystów słu-
sznie powiedział: „Może to są pomysły szalone . . w każ-
dym razie w zgiełku naszych dni przeoczyliśmy fakt cie-
kawy: Poezja, jedyna wielka poezja doby ostatniej, uciekła
chyłkiem do laboratorjów naukowych, do warsztatów i pra-
cowni fabrycznych. W kawiarniach literackich jest prze-
raźliwie nudno".

Przychodzą mi na myśl słowa Oeraskiego, mego pro-
fesora astronomji na Uniwersytecie w Moskwie. Grdy raz
przed 25 laty kończył swój wykład o różnych hipotezach
z dziedziny astronomji, powiedział:

„Semel in anno licet insanire", t. j . raz do roku
wolno stracić rozum. Dziś wolno nam było odbyć choć
w myśli podróż międzyplanetarną, a teraz musimy po-
wrócić na naszą ziemię, do naszych prac codziennych.
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M. T. Huber.

Uwagi nad pracą prof. L Karasińskiego p. i „Wyboczenie niesprężyste".
Mniej więcej w połowie r. ,1928 krążyła w pewnych

kołach profesorów Politechniki Warszawskiej krótka publi-
kacja opatrzona nagłówkiem: „L. K a r a s i ń s k i , —
W y b o c z e n i e n i e s p r ę ż y s t e " , a wydana nakładem
bezimiennym czcionkami Drukarni Technicznej w War-
szawie.

Aczkolwiek ani w bibljografji ani też w pismach
techniczno naukowych nie znalazłem wzmianki o tej publi-
kacji, to jednak wypada przedłożyć ją. publicznej opinji
techniczno-naukowej chociażby tylko jako pierwszą,
o g ł o s z o n ą d r u k i e m próbę u z a s a d n i e n i a teo-
r e t y c z n e g o „wzoru na wyboczenie niesprę-
ż y s t e " prof. L. K a r a s i ń s k i e g o 1 ) .

Do ponownego bliższego zajęcia się sprawą tego
wzoru zniewalają mnie nadto powody, o których będzie
mowa poniżej. Teraz przypomnę najpierw Szan. Czytel-
nikom, że prof. Karasiński ogłosił swój wzór o charakterze
teoretycznym bez ż a d n e g o dowodu, najpierw w Prze-
glądzie Technicznym z r. 1920 (Nr. 61, str. 235), a potem
w II wydaniu podręcznika przeznaczonego dla studentów
Politechniki p. t. „Wytrzymałość Tworzyw" (r. 1921, str. 115
ostatniej części), a wreszcie w nocie do Francuskiej Aka-
demji Nauk (O. E. 1921, t. 173, str. 134). Mimo braku
dowodu we wszystkich wymienionych publikacjach, za-
szedł dość rychło fakt co najmniej dziwny. Oto w r. 1923
„wzór Karasińskiego" został zalecony do praktycznego
obliczania prętów ściskanych w „Przepisach, tech-
n i c z n y c h , d o t y c z ą c y c h li ni j e l e k t r y c z n y c h
p r ą d u s i lnego", usbalonych rozporządzeniem Ministra
Robót Publicznych z dnia 6 lipca 1923 r. {Monitor Polski,
Nr. 168, poz. 209). Z wydanej zaś w r. 1927 nakładem
M i n i s t e r s t w a R o b ó t P u b l i c z n y c h książki prof.
St. W y s o c k i e g o p. t. „Obliczanie słupów elektrycz-
nych" wypada wnosić, że tego ustępu przepisów dotych-
czas nie zmieniono, jakkolwiek w kilku artykułach ogło-
szonych w Przegl. Techn. i Czasop. Techn. w latach 1926/27
wykazałem n i e d o p u s z c z a l n o ś ć wzoru z powodu
br aku pods ta wy t e o r e t y c z n e j i n iezgodnośc i
z w y n i k a m i d o ś w i a d c z a l n e mi przodu jących
b a d a c z y . Trudno było przy tej sposobności nie pod-
kreślić swoistej metody pracy, która wydała wzór usuwając
się z pod kontroli publicznej opinji naukowej przez ukry-
wanie w ciągu lat kilku dróg, jakie prowadziły do zbudo-
wania wzoru. Temu zawdzięczamy zapewne nową publi-
kację, która jednakże, jak zobaczymy, nietylko nie ratuje
„wzoru Karasińskiego", lecz dostarcza nowych dowodów
zupełnej trafności mojej oceny wzoru i słuszności zarzutów,
Albowiem:

1-e) Wzór wyprowadzony w omawianej publikacji
r ó ż n i się z a s a d n i c z o od wzoru podanego przez prof.
Karasińskiego bez dowodu w r. 1921.

2-e) Dowód ogłoszony w r. 1928 jest opatrzony błę-
dami n a t u r y z a s a d n i c z e j , z których jeden wystar-
cza, ażeby pozbawić wzór wszelkiej wartości naukowej
i praktycznej.

Postaram się uzasadnić należycie oba te twierdzenia,
odtwarzając najpierw poniżej, dokładny tekst odnośnej
publikacji, nieznany oczywiście większości Sz. Czytelni-
ków. Dla ułatwienia orjentacji zaznaczę, że na rysunku
w tekście jest oś pręta pomyślana poziomo. Nadto
usunąłem (na korzyść publikacji) najważniejsze omyłki
drukarskie.

') Tylko przypadkowo, prawie rok później, zaznajomiłem się
T, treścią tak publikacji wymienionej, jakoteż i drugiej, o której
będzie wzmianka poniżej. Stąd opóźnienie w ogłoszeniu uwag
niniejszych.

„L. Karasiński. — Wyboczenie niesprężyste.

Po przekroczeniu układu naprężeń S przyna-
leżnych granicy sprężystości tworzywa, odkształce-
niom sprężystym towarzyszą ściśle z niemi związane
odkształcenia niesprężyste. Zależność pomiędzy od-
kształceniem sprężystem s, a naprężeniem R spro-
wadza się do linjowego prawa Hooke'a

dla tworzyw szlachetnych, posłusznych temu prawu
w obszarze, zazwyczaj daleko sięgającym poza gra-
nicę sprężystości. Odkształcenia niesprężyste t, wy-
stępujące przy naprężeniach R>S, mogą być wyra-
żone w zależności od przyrostów R —• 8.

W pierwszem przybliżeniu :
, R~S

spółczynnik n iesprężys tośe i B gra rolę
spółczynnika sprężystośc i A poprzedniego
wzoru.

W wypadkach niewyraźnej granicy jołynności,
uzależnienie t od R— S służy do wyprowadzania
wzorów pokrewnych podstawowym wzorom wytrzy-
małości. Tak, np. niesprężyste odkształcenia pręta
zginanego, mogą być utożsamione z odkształceniami
sprężystemi przy należycie dobranem obciążeniu,
dającem naprężenia R—S w obszarze odpowiednio
zwężonym. W ten sposób można otrzymać wystar-
czająco ścisłe wzory dla wyboczenia niesprężystego
prętów prostych.

Można również oprzeć te wzory na założeniu
niezmienności przekrojów płaskich przy niespręży-
stem zginaniu pręta. Weźmy pręt prosty o stałym
przekroju F, przegubowo podparty u jednego końca,
u drugiego prowadzony wzdłuż pierwotnej osi X
pręta. Przy obciążeniu osiowem, ściskaj ącem siłą
P — odciętej x przynależy znikomo małe ugięcie y,
moment zginający Py i siła osiowa, prawie równa P.
Po odkształceniu, w myśl .wyżej wypowiedzianego
założenia, przekrój poprzeczny cd pręta (rys. 1)
pochyli się ku sąsiedniemu ab pod kątem dcp, przy-
czem pierwotny element osi pręta im = ds skróci się
o: km — eds. Jak widać z rysunku :

1 — e edę = ds = — ds
r p

gdzie r oznacza promień krzywizny odkształconej.
W bryle, zaznaczonej śladem efdc na rysunku,

zawarte są skrócenia mieszane, złożone z odkształceń
sprężystych i niesprężystych. Założenie przekrojów
płaskich dotyczy niewątpliwie i jednych i drugich;
inaczej mówiąc, po odciążeniu — poprzeczny prze-
krój cd, niezmiennie płaski, trwale już będzie po-
chylony pod kątem dcpt ku sąsiedniemu ab. Pochy-
lenie sprężyste

dcpa = dę — dcpt
zmaleje do zera, przyczem oś obrotu q o kąty ele-
mentarne dcp, i dcpt należy uważać za wspólną ze
względu na nierozdziebae powstawanie odkształceń
sprężystych i niesprężystych, zgoła jednak od siebie
niezależnych. Zatem skrócenie mieszane Jem ma
część sprężystą kl i niesprężystą Im. Wydłużenie
jednostkowe e stanowi sumę wydłużeń; sprężystego
e, i niesprężystego e*.

Skrócenia sprężyste, zawarte w obszarze efhg,
przynależą naprężeniom R, równoważącym obciążenie
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zewnętrzne roimośrodkowe, a przeto oś obrotu q sta-
nowi linję obojętną, przekroju od. Jej odległość p od
pierwotnej osi X pręta wyrazi się znanym wzorem:

J.P J
P ~ = ra' '

w którym J oznacza moment
bezwładności stałego prze-
kroju i?7-pręta — względem
osi głównej, prostopadłej do
płaszczyzny rysunku.

Nadto, w myśl uwag wy-
żej poczynionych, w pierw-
szem przybliżeniu:

_ P P-P,
e°~~EF' 6'~ DF '

gdzie przez E, D oznaczono
odpowiednio spółczynniki:

sprężystości i niesprężystości
podłużnej, przez Ps — F8 —
siłę osiową cisnącą, przyna-
leżną granicy sprężystości S
tworzywa. Po uwzględnieniu
wszystkich tych wartości
otrzymamy:

1

E+ D ) J

1 -

Rys. 1.

1 D ) F
Całka tego równania:

y—C sin (nx) + C cos (n %)
winna dać y — 0 dla x = 0

ov&zx=L. Stąd: C"=0, anadto (7=0 lub: sin (nL)=0.
Pierwszy, różny od zera pierwiastek tego ostatniego
równania : nL=n daje wzór:

P , P-P,

w którym przez w oznaczono w y s m u k ł o ś ć pręta,
czyli stosunek jego długości L do promienia bez-

władności i = \\—- . Ten wzór sprowadza się do zna-y F
nego wzoru E u l e r ' a przy P—Ps. Daje s i ł ę
wy b o c z a j ącą:

Wzór Euler'a będzie miał dla tego tworzywa postać:
„ n^E 21400000
A/ —— — ^

w1 w
zatem wysmukłość graniczną w0 otrzymamy ze wzoru:
Nw = Nn, jako w0 =87,8. Zestawienie wyliczonych Nw
oraz naprężeń wyboczaj ących Nk, otrzymanych przy
próbach Karman'a:

w Nw Nk A7o
22.0 4397 4330 +1,6
24,8 4030 3900 +3,3
28,8 3679 3445 +6,8
38.2 3244 3260 -0,2
47.3 3045 3060 -0,5
48,2 3031 3020 +0,3
53,6 2963 3165 -6,4
58,6 2915 3130 -6,9
73.1 2828 2950 -4,1
82,0 2796 2740 +2,1
88,0 2780 2720 +2,2

aż nadto uwypukla praktyczną doniosłość ostate-
cznego wzoru".
Zajrzyjmy teraz dla porównania do książki prof. Ka-

rasińskiego p. t. „"Wytrzymałość Tworzyw", wyd. II
z r. 1921. Wzór tam podany ma postać:

ff»-ff«+ 2(^+1) '\Lj- • • {Ki 1]

Tutaj oznacza:
am naprężenie wyboczenia niesprężystego
dpg naprężenie na gr. proporcjonalności przy zginaniu
m liczbę Poisson'a
Eg moduł sprężystości przy zginaniu
i promień bezwładności przekroju
L . . . . . długość pręta.

Natomiast w publikacji z r. 1928 prof. Karasiński
wyprowadza, jak widzimy, wzór najpierw w postaci:

oraz najniższe n a p r ę ż e n i e w y b o c z a j ące :

"W tym ostatecznym uproszczonym wzorze:
Sw oznacza granicę sprężystości przy zginaniu siłą
osiową,, czyli wyboczaniu, b — spółczynnik stały.
Stosunek D: E można wyznaczyć z prób bezpośred-
nich przy szybkiem obciążeniu zginającem. Jego
średnia wartość wynosi 0,04 dla metali posłusznych
prawu Hooke'a i drzewa. Stąd Z) £^50,385. Granica
sprężystości S, dająca Ps, jest wyższa średnio o 7°/0
od granioy sprężystości Sc przy ściśle osiowem ści-
skaniu, a przeto Sw jest średnio o 3°/o wyższe od Sc-
Przy tych danych, wyniki ostatecznego wzoru bardzo
dobrze zgadzają się z Karmanowskiemi próbami stali
o wytrzymałości 6800 kgicm2. Dla tego tworzywa
próby na ściskanie dały średnio: E= 2170000 kglam*,
oraz Sc = 2600 Agr/cm2. Przez porównanie z próbami
podobnemi obrałem Sm = 2672 kgjcm^j a przeto:

5 5 S « 5

D ' L%

1+E
a następnie upraszcza go bez żadnego komentarza
do formy:

N=S+
b-^ (K)

w1 .
przy oznaczeniach następujących (przeważnie odmiennych
od poprzednich):
Pm siła wyboczaj ąca,
Ps siła osiowa cisnąca, przynależna gr. sprężystości

Sikg/cm'1) materjału,
F pole przekroju pręta,
D moduł wydłużenia trwałego, którego znaczenie

wychodzi na jaw z wzoru na wydłużenie jednost-
kowe trwałe et, przyjęte przez prof. Karasiń-
skiego w postaci:

E moduł wydłużenia sprężystego,
L . .. . długość pręta (jak w r. 1921),

w=~ „wysmukłość" czyli smukłośó pręta,

S„ naprężenie na granicy sprężystości,
b . . . . .spółczynnik stały, nie objaśniony bliżej w pu-

blikacji.
Otóż wystarczy spojrzeć najpierw na wzór (K, 21)

a potem na wzory (if, 28) i (2C) ażeby się przekonać o słu-
szności mego pierwszego twierdzenia. Prof. Karasiński
jakgdyby nie troszcząc się Njrcale o uzasadnienie podanego
bez dowodu wzoru z r. 1921, próbuje nowej drogi, któ-
raby doprowadziła przynajmniej do tej samej matema-

tycznej zależności naprężenia wyboczaj ą,cego od smukłości,
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co wzór dawny, bez względu na znaczenie stałych. Sprawa
jest zatem jasna. Wybierając z dwojga złego, wybrano

mniejsze. Niewiary godność spółczynnika =- — w dawnej

postaci wzoru była zbyt widoczna, ażeby narażać się na
kompromitację, przez usiłowanie jego teoretycznego uza-
sadnienia 1).

Lżej przyszło Autorowi, przyciśniętemu do mur a,
oprzeć wywód na jednej tylko napozór niewinnej hipo-
tezie, t. j . na przyjęciu „w pierwszem przybliżeniu", że
wydłużenia t r w a ł e są p r o p o r c j o n a l n e do przewyżki
naprężenia ponad granicę sprężystości. To podstawowe
założenie fizykalne wywodu wyraża wzór już powyżej
przytoczony na et przy s t a ł e j wartości D.

Zanotowawszy fakt, że Autor nigdzie nie określa, co
rozumie przez g r a n i c ę s p r ę ż y s t o ś c i 2 ) i że założenie
proporcjonalności odkształceń trwałych do P—Ps jest tylko
b a r d z o g r u b e m p r z y b l i ż e n i e m zgoła n i e d o-
p u s z c z a l n e m w wywodzie teoretycznym mającym pre-
tensję do uogólnienia rozwiązania Euler'a w obszarze
wyboozenia nieś pręży stego, musimy stwierdzić, że prof.
Karasiński w toku wywodu teoretycznego idzie b ł ę d n ą
d r o g ą dawnej myśli E n g e s s e r ' a w pierwszej jego
znanej próbie ustawienia wzoru na wyboczenie niesprę-
żyste skrytykowanej i poprawionej słusznie przez F. Ja-
s i ń s k i e g o 3 ) . (Jak wiadomo Engesser uznał zupełną
słuszność uwag Jasińskiego i doszedł do wzoru, znalezio-
nego później niezależnie od niego przez Karman'a. Nad
tem wszystkiem prof. Karasiński przechodzi do porządku
bez najmniejszych skrupułów). Dawny błąd Engesser'a,
powtórzony teraz, być może nieświadomie, w wywodzie
prof. Karasińskiego, tkwi w przyjęciu, że otrzymana
z próby rozciągania zależność odkształceń od naprężeń,
przedstawiona linją wykresu w znany sposób p r z y na-
p r ę ż e n i a c h r o s n ą c y c h , nie zmienia się w przypadku
n a p r ę ż e ń m a l e j ą c y c h . Otóż wiadomo, że tak się
rzecz ma tylko przy odkształceniach doskonale spręży-
stych. Jeżeli odkształcenia są częściowo plastyczne (trwałe)
jak np. u miękkiej stali, to linja wykresu powrotnego
musi być oczywiście różna od linji wykresu wstępnego.
Z tego powodu przy wygięciu pręta osiowo ściskanego
tylko naprężenia we włóknach d o c i ą ż a n y c h (po stronie
wklęsłej) mogą rosnąć wedle znalezionego doświadczalnie
wykresu odkształceń częściowo niesprężystych, Natomiast

.we włóknach o d c i ą ż a n y c h wskutek wygięcia (po stro-
nie wypukłej) naprężenia maleją nie według odpowiedniej
części tego wykresu, lecz poprostu według prawa Hooke'a
dla odkształceń sprężystych.

Ale nie koniec na tem! Na podstawie powyższych
dwu błędnych założeń wyprowadza prof. Karasiński rów-
nanie różniczkowe osi odkształconej:

y"=
przyczem

D )J

- (
i i _ * \ _

, ^ r D )F
a stąd po scałkowaniu i uwzględnieniu warunku wybo-
czenia w postaci nL=n znajduje równanie dla siły kry-
tycznej P :

P P—Ps_7l1J 1

E + ~w ~~ T r ' 7" mr* . . . (K, 2)
W tem miejscu czytamy, że otrzymany wzór „spro-

w a d z a s i ę do z n a n e g o w z o r u E u l e r ' a p r z y

') Por. poniżej opinję prof. Karnian'a.
2 ) Por. M. T. Huber. — "W sprawie oceny materjału na pod-

stawie prób mechanicznych. (PrzegJ. Techn. 1928, Nr. 24).
Zjawiska wytrzymałościowe w przyrodzie i technice. (Wszech-

świat, 1930, Nr. 1).3) Schweiz. Bauzeitung, 1895 i 1896.

P=P,U. Mamy tu, jak łatwo się przekonać, do czynienia
z nowym błędem! Albowiem „przy p=p3

H znajdujemy
z powyższego równania

co przecież nie jest wzorem Euler'a.
Ten błąd tłumaczy się jasno p o z o r n i e ściślejszym

wyprowadzeniem przez prof. Karasińskiego równania róż-
niczkowego linji ugięcia od praktykowanego u innych
autorów począwszy od samego Euler'a. "Wszyscy przyj-
mują, że wywołany ugięciem pręta kąt nachylenia dą>
dwu przekrojów o pierwotnej wzajemnej odległości ds jest
związany z wielkością ds i promieniem krzywizny r
równaniem:

ds
d(p — —

r
Tymczasem prof. Karasiński uwzględnia skrócenie

ds wskutek podłużnego ściskania i z tego powodu pisze
n a p o z ó r d o k ł a d n i e j

, 1 - e ,dę~ ds

Przy praktykowanem zwykle (nie bez uzasadnionego
powodu) zaniedbaniu skrócenia otrzymalibyśmy widocznie
.1 jako mianownik wyrażenia (K, 1) na n2, zamiast widnie-
jącej tam wartości równej (1—e). A wtedy zamiast wzoru
(K, 2) znaleźlibyśmy:

Ł P1 1I
E^ JD X2 ( '

Dopiero ten wzór sprowadzałby się do wzoru Euler'a „po
podstawieniu Ps~Pa.

Tutaj nasuwa się pytanie, czy wzór (K, 3) wypływa-
jący z rozwiązania prof. Karasińskiego nie jest ulepsze-
niem wzoru Euler'a, skoro polega na rachunku „dokład-
niejszym"? Bezwarunkowo nie! Albowiem przy wyprowa-
dzeniu równania popełnia prof. Karasiński z n o w u b ł ą d
pisząc warunek wytoczenia nL=7i, podczas gdy z po-
wodu uwzględnionego skrócenia winien warunek wybo-
czenia mieć postać: nL(l—e) — 7i.

Przy zastosowaniu tego warunku znajdujemy łatwo
na siłę krytyczną wzór:

D
~E

zamiast otrzymanego przez prof. Karasińskiego wzoru
(JT, 28).

Wzór (iT, 28) tłumaczy się jaśniej po prostem prze-
kształceniu w postaci następującej:

Zauważyć trzeba jeszcze, że przy przejściu od fikcyj-
nego modelu pręta prof. Karasińskiego do pręta doskonale
sprężystego w celu sprawdzenia, czy otrzymamy wzór
Euler'a, należałoby stosować podstawienie D — oo, a nie
jak widzimy w publikacji P=PS.

Ale i wykonane powyżej poprawienie warunku wy-
boczenia nie prowadzi do rozwiązania ścisłego, gdyż pod-
stawiwszy we wzorze (5) moduł D = co jeszcze nie otrzy-
mujemy spodziewanego wzoru Euler'a, lecz wzór:

1

Tę pozorną sprzeczność nietrudno wyjaśnić. Otóż
uwzględnienie s k r ó c e n i a d ł u g o ś c i winno pociągnąć
za sobą uwzględnienie poprzecznego r o z s z e r z e n i a
p r z e k r o j u , albowiem obie zmiany są tego samego
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rzędu. Zaniedbując te ostatnie dla uproszczenia rachunku
wypada konsekwentnie zaniedbać i pierwsze, jak to uczynił
już Euler z dobrym jak wiadomo skutkiem.

Pokazuje się przeto, że mimowolna może próba
ulepszenia tradycyjnego wywodu równania osi odkształ-
conej przy wy boczeniu -wciągnęła prof. Karasińskiego
w cały labirynt błędów, których rozplatanie zajęło tutaj
tyle miejsca.

Zebrawszy razem wyniki rozbioru „teorji wyboczenia
niesprężystego" prof. Karasińskiego, widzimy, że sprawdza
się najzupełniej i drugie z twierdzeń powyżej wypowie-
dzianych, albowiem prof. K. popełnia w swoich wywodach
błędy następujące:

1. Założenie proporcjonalności odkształceń trwałych
do przewyźki naprężeń ponad granicę sprężystości n ie
o d p o w i a d a n a w e t w grubem p r z y b l i ż e n i u
r z e c z y w i s t e m u z a c h o w a n i u się m a t e r j a ł ó w .
(Pierwszy błąd fizykalny).

2. Założenie tego samego prawa odkształceń całko-
witych po stronie wklęsłej i wypukłej pręta jest również
n i e z g o d n e z r z e c z y w i s t o ś c i ą . (Drugi błąd fizy-
kalny).

3. Ki lka błędów t e o r e t y c z n y c h wynikających
z niepotrzebnego uwzględnienia w rachunku skrócenia
włókna osiowego bez odpowiedniej zmiany warunku wy-
boczenia i bez jednoczesnego wzięcia w rachubę związa-
nego z tem rozszerzenia przekroju.

Z ostatniego ustępu omawianej publikacji widać wy-
raźnie, że prof. Karasiński wyczuwając po części niedo-
statki wywodu teoretycznego, nadaje wzorowi charakter
pół-empiryczny i usiłuje wykazać jego wystarczającą do-
kładność przez porównanie z serją doświadczeń Karman'a.
Jest to oczywista złuda, gdyż rozporządzając dwoma pa-
rametrami we wzorze (K), łatwo je dobrać tak, ażeby od-
powiedni łuk krzywej wyrównywał jako tako łańcuch
punktów doświadczalnych. Skrajne wartości odchyłek do-
d a t n i c h i uj emnych dochodzące 7 °/0, otrzymane w ten
sposób przez prof. Karasińskiego dowodzą raczej gwałtu
zadanego doświadczalnej rzeczywistości przez matema-
tyczną formę wzoru. Równie „dobrą" zgodność z doświad-
czeniami Karman'a, a może i lepszą można było osiągnąć
przez stosownie dobraną prostą (Tetmajer, jasiński) lub
parabolę (Johnson-Ostenfeld). Tablica wartości otrzyma-
nych z doświadczeń. Karman'a i wartości wyrównanych
krzywą określoną wzorem prof. Karasińskiego, widniejąca
na końcu publikacji z komentarzem Autora, że „aż nadto
uwypukla praktyczną doniosłość ostatecznego wzoru", po-
zwala jedynie odczytać poraź niewiem który znaną prawdę,
źe nieliczną grupę punktów empirycznych danych z nie-
wielką dokładnością można odtworzyć stosownym łukiem
jakiejkolwiek krzywej analitycznej, a więc i krzywej wy-
nikającej z teorji, w naszym przypadku błędnej.

Ale w sposobie dostosowania wzoru {K) do doświad-
czeń Karman a tkwi poważny błąd, na który także zwrócił
uwagę prof. M. B r o s z k o przy sposobności krytycznego
rozbioru odnośnej pracy Karman'a w referacie dyskusyj-
nym na Międzynarodowym Kongresie Mostowo-Budowla-
nym w Wiedniu (wrzesień 1928 r.). Błąd ten wytknąłem
pośrednio w artykule ogłoszonym w Przeglądzie Technicz-
nym p. t. „Czego wymaga nauka i praktyka od wzorów
na wyboczenie?" (r. 1926, Nr. 23), Tutaj poprzestanę na
uwagach niezbędnych do wyjaśnienia istoty błędu.

Teorje wyboczenia wzorowane na klasycznym wy-
wodzie Euler'a, opierają się na założeniu d o s k o n a ł e j
o s i o w o ś c i o b c i ą ż e n i a , p r o s t o l i n j owości osi
i j e d n o l i t o ś c i m a t e r j a ł u pręta pryzmatycznego.

Teorje te mogą przeto dać tylko t. zw. w a r t o ś ć
k r y t y c z n ą o b c i ą ż e n i a P t. j . tę wartość Pkr, która
rozgranicza wartości P<Pi,r odpowiadające równowadze
s t a ł e j pręta w postaci p r o s t e j od wartości P>P!ir przy-
należnych n i e s t a ł e j równowadze pros tego p r ę t a ,
a równowadze s t a ł e j w postaci w y g i ę t e j . Wyboczenie

zaś obserwowane w doświadczeniach, t. j . wygięcie nie-
bezpieczne pręta podłużnie ściskanego zachodzi przy war-
tości Pm obciążenia, która jest wogóle różna od Pkr.
W szczególności dla smukłości odpowiadających wybo-
czeniu niesprężystemu jest Pw<Pfo.. A ponieważ doświad-
czenie daje tylko wartości Pw więc wszystkie te wartości
muszą leżeć p o n i ż e j k r z y w e j t e o r e t y c z n e j , a n i e
po obu s t r o n a c h t e j k r z y w e j , jak to sobie urządził
prof. Karasiński dążąc do wykazania zgodności wzoru (JT)
z doświadczeniami Karman'a.

Teraz wypada jeszcze dodać parę słów wyjaśniają-
cych pobudki niniejszego wystąpienia niezależne od owych
zasadniczych, które niejednokrotnie zaznaczałem w po-
przednich krytykach „równowagi wątpliweju, „miary zmę-
czenia" i „wzoru na wyboczenie niesprężyste * prof. Ka-
rasińskiego. Czynię to tak' dla ogółu Czytelników Cz. T.,
jak w szczególności dla tych PP. Profesorów Wydziału
Inżynierji Lądowej w Politechnice Warszawskiej którzy,
jak mi wiadomo, ubolewali swego czasu nad faktem ogło-
szenia mojej bezwzględnej krytyki wymienionych wyników
pracy prof. Karasińskiego. Muszę podkreślić, że działo się
to w czasie, kiedy nie myślałem zupełnie o możliwości
porzucenia mojej stałej siedziby we Lwowie na rzecz
Warszawy. Ten przypadek zaszedł jednakże niespodzianie
przed dwoma laty, z czego prof. Karasiński wysnuł po-
gląd na motywy mojej krytyki naukowej co najmniej
oryginalny. Świadczy o tem przejrzysta aluzja na str. 3
drugiej publikacji obronno^polemicznej p. t. „Równowaga
ustrojów sprężystych", wydanej również bezimiennym na-
kładem z datą: Warszawa 15 lutego 1928.

W odnośnym ustępie pisze prof. K. o moich kryty-
kach Jego prac w sposób następujący:

,Ataki" wydatnie wyróżniają się tonem, w ja-
kim zazwyczaj ludzie nauki nie przemawiają. Są
nieskończenie dalekie od tego, co powszechnie pod
mianem bezstronnej krytyki naukowej rozumieć na-
leży. Wzamian — tworzyć mają zazębiające się
ogniwa „prawdziwej krucjaty" do ziemi obiecanej,
przedsięwziętej pod Szczytnem hasłem walki z moją
„produkcją naukową".
Oto jeden z powodów, który mnie skłonił do zabra-

nia ponownie głosu rzeczowej krytyki i przypomnienia
zarazem mojej pierwszej zbyt oględnej i delikatnej oceny
„Wytrzymałości Tworzyw" w Przeglądzie Technicznym
(1921, Nr. 31, str. 304), która wywołała niedwuznaczne
oburzenie Autora, że wogóle krytyk śmiał zakwestjono-
wać lub przemilczeć zawarte w książce nowe pomysły
naukowe i oryginalne przyczynki Autora. Po takiej od-
prawie czekałem cierpliwie na głosy krytyczne innych
Kolegów, oraz na zapowiedziane w książce opracowanie
szczegółowe. Nie doczekawszy się jednego i drugiego mu-
siałem dla dobra rodzimej nauki zająć się energiczniejszą
krytyką tych pomysłów, cO przynajmniej częściowo od-
niosło skutek z korzyścią dla poziomu naszego piśmien-
nictwa techniczno-naukowego. Ze szczerem zadowoleniem
stwierdziłem np. poprawność ogłoszonego przez prof. Kara-
sińskiego rozwiązania zadania „długiej belki na podporach
sprężystych równoodległych" (Przegl. Tech. 1926, Nr. 52),
jakkolwiek Autor ograniczył się tylko do matematycznej
części zagadnienia ]).

Dla wykazania zaś b e z s t r o n n o ś c i m o j e j kry-
t y k i n a u k o w e j w odniesieniu do „wzoru Karasińskiego",
pozwolę sobie przytoczyć opinję prof. Dr. Th. v. Kar-
m a n ' a z Akwisgranu jednego z najwybitniejszych znaw-
ców odnośnej dziedziny nauk technicznych i autora znanej
pracy: „ U n t e r s u c h u n g e n iiber K n i c k f e s t i g k e i t "
(Mitteil. ii. Forschungsarb. heratisg. v. V. D. I., H. 81,
Berlin 1910), na którą się powołuje właśnie prof. Kara-
siński.

') Por. M. T. Hub er. Równanie pięciu momentów. Osas. Techn.
1927, Nr. 2,



_ Na moją listowną prośbę wysłaną ze Lwowa w je-
sieni 1927 r. otrzymałem odpowiedź opóźnioną znacznie
z powodu podróży naukowej prof. Karman'a do Japonji
i opatrzoną datą 5 marca 1928.

Oto co pisze prof. Karman o wzorze prof. Kara-
sińskiego :

„Ich h a l t e es fur v o l l k o m m e n ausge-
s c h l o s s e n , dass m a n d i e Knick las t gedriick-
t e r S t a b e aus v e r s c h i e d e n e m M a t e r i a ł
i m u n e l a s t i s c l i e n G e b i e t d u r c h die Kon-
s t a n t e n aP0 ( P r o p o r t i o n a l i t a t s g r e n z e), m
( P o i s s o n ' s c h e Zahl) und E (Elas t i z i t a t s -
modul) a l l e i n a u s d r u c k e n kann. W e n n
also Herr K a r a s i ń s k i s e i n e F o r m e l theore-
t i s c h a b g e l e i t e t h a b e n w i l l , s o i s t d i e s e
A b l e i t t i n g u n b e d i n g t fa lach. E i n e Ueber-
e i n s t i m m u n g mit m e i n e n oder s o n s t i g e n
Y e r s u c h s w e r t e n k a n n n u r auf Zufa l l be
ruhen. Denken Sie sich z. B. zwei Materialien, mit
der gleichen Proportionalitatsgrenze und demselben
Elastizit&tsmodul und derselben Poissonschen Kon-
stante, aber mit verschiedenem Formanderungsgesetz
jenseits der Elastizit&tsgrenze, z. B.: A und B in
der Abbildung (Abb. 2). (Materiał B mit Yerfestigung,

Rys. 2.

Materiał A nahezuplastisch ohne Yerfestigung). Es
ist ohne wełteres klar, dass fur Materiał B im une-
lastischen Bereich sich bedeutend grossere Knick-
spannungen ergeben als fur A, wahrend nach der
Formel des Herrn K. beide gleichwertig waren.

A u s d i e s e m G - r u n d e h a l t e ich die A n-
w e n d u n g d e r K a r a s i ń s k i ' s c h e n F o r m e l in
d e r P r a x i s fur a u s s e r s t b e d e n k l i c h , a u c h
wenn fiir e i n z e l n e M a t e r i a l e n e i n e zu-
f a l l i g e Ue b e r e i s t i m m un g v o r h a n d e n ware.

Ihrer Auffassung betrefPend das Verhaltnis zwi-
schen meinen Arbeiten und der Anfgabe, praktische
Knickformel aufżustellen, stimme ich bei. Zweck
meiner Arbeit war den Knickvorgang im idealen
Falle auch im unelastischen Grebiet klarzustellen.
Man kann allerdings auf Grund meiner Versuche
einfache Interpolationsformel fur die Knicklast im
unelastischen Grebiet aufstellen. Eine solche ist z. B.
in die „Hiitte" nach meinen Angaben aufgenommen
worden. Sie ist indessen in ihrer Anwendung ebenso
beschrankt, wie andere empirische Interpolations-
formeln.

D i e F o r m e l des H e r r n K. s t e l l t in-
d e s s e n n i c h t e i n m a l 'eine r i c h t i g e empi-
r i s c h e F o r m e l dar, da ' s ie in i h r e r Allge-
m e i n h e i t i r r e f i i h r e n d i s t ' .
Oto brzmienie powyższego tekstu w polskim prze-

kładzie :
„Uważam za najzupełniej wykluczone, ażeby

obciążenie wyboczające prętów z różnych materja-
łów dało się w obszarze nieś pręży stym wyrazić tylko
przez apg (granicę proporcjonalności) m (liczbę Pois-
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son'a) i E (moduł sprężystości). Jeżeli przeto p. Ka-
rasiński wyprowadził go rzekomo na drodze teore-
tycznej, to wywód ten jest bezwarunkowo błędny.
Proszę sobie pomyśleć np. dwa materjały o równej
wartości apg, E\ m, lecz o rożnem prawie odkształceń
trwałych, np. materjał A (rys. 2) prawie zupełnie
plastyczny, a więc niezdolny do twardnienia (wzmo-
cnienia) i B opatrzony znaczną, zdolnością do twar-
dnienia. Wszak jest odrazu jasnem, że w obszarze
niesprężystym muszą zajść o wiele większe napręże-
nia wyboczające dla materjału B, aniżeli dla A, pod-
czas gdy według wzoru p. K. powinny być równe.

Z tego powodu, uważam zastosowanie wzoru
Karasińskiego w praktyce za nader wątpliwe nawet
wówczas, gdyby dla poszczególnych materjałów zacho-
dziła zgodność przypadkowa.

Z podanem przez Sz. Pana ujęciem stosunku
mojej wspomnianej pracy do zadania budowy prak-
tycznego wzoru na wyboczenie najzupełniej się zga-
dzam1).' Praca, moja miała na celu wyjaśnienie zja-
wiska wyboczenia w przypadku idealnym także dla
obszaru niesprężystego. Można zapewne na podstawie
moich doświadczeń zbudować prosty wzór interpola-
cyjny dla obciążenia wyboczającego w obszarze nie-
sprężystym. Taki wzór został np. umieszczony
w „Hutte" według moiuh wskazówek. Jego zastoso-
wanie jest jednakże równie ograniczone, jak innych
formuł empirycznych.

Tymczasem wzór p. K. nie przedstawia nawet
istotnej formuły empirycznej, ponieważ przez swą
ogólność może tylko wprowadzić w błąd".
Ale wzór prof. Karasińskiego „na wyboczenie nie-

sprężyste" pokutuje dotąd jeszcze w atmosferze Katedry
„Wytrzymałości Tworzyw". Dowodzi tego niedawno ogło-
szona praca asystenta tej Katedry inź. W. Ź e n c z y k o w -
s k i e g o p. t. „Wykresy do projektowania słupów obcią-
żonych osiowo" (Przegl. Techn. 1928, Nr. 12, str. 239).
Czytamy tam na str. 240 w prawej kolumnie zdanie:

„W wykresach zastosowano wzór Karasińskiego,
ponieważ odpowiada on daleko dokładniej danym
doświadczalnym, otrzymanym przez Karman'a i La-
boratorjum Wytrzymałości Tworzyw Politechniki
Warszawskiej, aniżeli powszechnie stosowany dotąd
wzór Tetmajera".
Tu tkwi jeszcze jeden powód niniejszego mego wy-

stąpienia. Gdyby bowiem Autor powyższego zdania nie
ufał zbytnio in verba m a g i s t r i , a pomny na maksymę
łacińską „amicus P l a t o , sed magis amica v e r i t a s "
rozejrzał się w nowszej literaturze zagadnienia2), to do-

') To się odnosi do ustępu mego listu, którego myśl rozwi-
nąłem przedtem w artykule: „Czego wymaga nauka i praktyka od
wzorów na wyboczenie?" (Przegl Techn. 192fi, Nr. '28). "Ostęp ten
w przekładzie brzmi; „Muszę zaznaczyć przytatn, że p. Karasiński
widocznie nie zważa na to, że cal pracy Sz, Pana był zgolą różny
od dostarczenia podstawy do praktycznego „wzoru na wyboczenie".
W praktyce bowiem zachodzą nieuniknione małe mimośrody dzia-
łania siły i t. p. zboczenia od modelu teoretycznego, które silnie
zmniejszają, wartość obciążenia zwanego „wyboczającem". Wszak
naukowym celem tak głośnej obecnie Pańskiej pracy mogło być
tylko uzgodnienie teorji '/, doświadczeniem w warunkach możliwie
zbliżonych do idealnych i wyświetlanie przytem doniosłej roli mi-
mośrodów drobnych lecz mierzonych (a więc znanych)".

4) Wymienię tutaj tylko niektóre z prac ostatniej doby z po-
minięciem cytowanych już powyżej.

K. Memmler. Neuere experimentelle Beitrnge zur Frage der
Knickfestigkeit (Verh. des 2 Intern, Kongresses fur teohnische Me-
chanik. Ztirich 1927).

W. Grehler. Die Spannungs-Dehnungslinie im plastisohen
Druckbereich und die Knickspannugslinie. (Tamże 1927).

M. Roa. Die Knicksicherheit von an beiden Enden gelenkig
gelagerten Staben aus Konstruktionsstalil. (Ztirich 19261

M. Broszko. Sur le flambage des barres prismatiques com-
primśes axialement. (O. R. 1928, t. 186, p. 1041).

E. Chwali a. Die Stahilitat zentriscli und exzentrisch ge-
drflckter Stabe aus Baustahl. Spr. Wiedeńskiej Akademji Nauk 1928
II a, t. 137, rozdz. 8.
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szedłby z pewnością do całkiem innego przeświadczenia
o względnej wartości obu wzorów, zgodnego z moją opinją
wyrażoną już w kilku artykułach, a przypieczętowaną, te-
raz analizą wywodu teoretycznego dostarczonego po siedmiu
latach trzymania w tajemnicy idei podstawowej „wzoru
Karasińskiego'.

M. W e s t e r g a r d & E. Osgood. Strengtli of Steel Columns
(Transactions of the AmBr. Suo. of Mech. Engineers. 1928).

A. Ostenfeld. Exzentrisoh beartspruchte Siiulen. Versuote
mit Holzzaulen. (Ingeniorvidensl;abelige Skrifter, A. Nr. 19, ICoben-
havn 1929).

Zwracam nadto uwagę na moje własne publikacje uzupełnia-
jące w niektórych szczegółach rozważania zawarta w niniejszym
artykule a mianowicie:

Na tle powyższej analizy podstaw naukowych wzoru
prof. Karasińskiego, staje się dopiero zrozumiałym nale-
życie fakt ujawnienia tajemnicy wzoru w publikacji o cha-
rakterze prywatnym, przeznaczonej dla zamkniętego koła,
a nie w sposób przyjęty na całym świecie przy ogłaszaniu
prac naukowych.

M. T. Hub er. W sprawie pewnego wzoru na wy boczenie
niesprężyste. (Czas. Techn. 1926).

M. T. Huber. Obliczenie wytrzymałościowe prętów podłużnie
ściskanych. (Przegląd Techniczny 1928).

M. T. H u b er. W spawie nowego wzoru na wyboczenie.
(Wilno 1929. Nakł. Wiad. Stów. Tecbn. Polskich).

Inż. Dr. Alfons Chmielowier.

Mosty we Francji.
Wrażenia z podróży nauktjwej, wygłoszone w Polskiem Towarzystwie Politechnicznem we Lwowie.

(Dokończenie).

Mosty wiszące i przewozowe.
Przed niespełna wiekiem zbudowano we Francji

bardzo "wiele lekkich mostów wiszących (ryc. 31). Były
one w modzie. Pomost ich nie był stężony belkami, jak
się to dzisiaj robi w Ameryce. Jezdnię tych mostów sta-
nowi dylina oparta na poprzecznicach drewnianych lub
żelaznych. Do wystających końców poprzecznie przymo-
cowane są wieszaki, t. j . druty, które ciężar pomostu
przenoszą na wieszary. "Wieszar stanowi istotną część
mostu. Jest to lina lub łańcuch gibki a raczej cały system
lin lub łańcuchów, rozpiętych pomiędzy podporami umie-
szczonymi na pylonach t. j . filarach kamiennych lub że-
laznych. Długości wieszaków rosną od środka przęsła ku
pylonom tak, iż gdy pomost jest nieodkształcony, wieszar
przyjmuje kształt paraboli. Kształt ten pozostaje niezmie-
niony, gdy cały most obciążony jest jednostajnie. Ciężar
mostu wraz z obciążeniem powoduje napięcie w wiesza-
rze, który stara się pylony zbliżyć do środka przęsła.
Temu zapobiega przeciągnięcie wieszara poza pylony na
zewnątrz i ich zakotwienie w ziemi.

Ri/c. 31.
Kładka Sio. Jerzego na Saonie w Lyonie.

W przypadku większych ilości przęseł każdy pylon
ciągniony jest na obie strony dwiema siłami, które tylko
wtedy się równoważą, gdy oba przęsła są całkowicie ob-
ciążone, albo oba nieobciążone. "W przeciwnym wypadku
pylon musi przenieść różnicę sił poziomych swoją sztyw-
nością, jeżeli jest utwierdzony, albo przechyli się w kie-
runku większej siły, jeżeli jest wahadłowy np. most Św.
Jerzego w Lyonie (ryc. 31), albo wreszcie, co najczęściej
się zdarza, łożysko na pylonie jest ruchome i pozwala na
przesunięcie wieszara w kierunku większej z sił, aż do

ich wyrównania. Często widzimy w mostach francuskich
wieloprzęsłowych linę poziomą łączącą wszystkie pylony
na wysokości łożysk (ryc. 32). Lina taka zmusza łożyska
do współdziałania i powoduje rozkład na wszystkie py-
lony różnicy sił poziomych działającyoh na jeden pylon.

Ryc. 32.
Most Bonapartego w Tours.

Gdy tylko część mostu jest obciążona, to wieszar się
odkształca i pomost się ugina. Ugięcia są tem większe,
im obciążenie jest większe i im most jest lżejszy. Prędkie

Ryc. 33.
Most Saint-Clair na Bocianie w 'Lyonie.

posuwanie się ciężaru po takim moście powoduje niebez-
pieczne drgania, to też ze wzrostem ciężarów i chyżości



mosty te okazały się nieodpowiednie. Zdarzały się też
katastrofy, np. w Angers. I mostów takich się dziś nie
buduje a ruch na istniejących ograniczono ostrymi prze-
pisami, nakazując zwalnianie i wyłączając popęd nioto-
ryczny (np. w Tours, ryc. 32). Wiele z takich mostów za-
stąpiono mostami o konstrukcji sztywnej, kamiennej lub
żelaznej. Tak np. w Paryżu na Sekwanie niema już mos-
tów wiszących. W Angers na rzece Maine most wiszący
de la Basse Chaine po katastrofie zastąpiono mostem ka-
miennym o pięciu sklepieniach. W Tuluzie wzmacniają
obecnie most wiszący Św. Piotra, dodając blaszane belki
usztywniające i silne portale na filarach. W Tours w moście
Bonapartego na Loarze poręcz wykształcono jako belkę
Hove'a, która stęża do pewnego stopnia pomost. "W moście
St. Claire w Lyonie (rys. 33) ugięcie jest małe z powodu
bardzo małej strzałki: cały wieszar kryje się w obrębie
poręczy. Wieszary przechodzą na wylot przez otwór

Ryc. 84.
.Kładka du College na Rodanie w Lyonie.

w niskim pylonie, obejmują go i zakotwione są w nim głę-
boko pod pomostem. Kładkę du College (ryc. 34) na Ro-
danie w Lyonie usztywniono nieco wieszarem odwrotnym
przebiegającym pod mostem wypukłością ku górze, a po-
siadającym mały stosunek strzałki do rozpiętości. Wzma-
cnia on stateczność mostu od parcia wiatru. W mos-
tach jednoprzęsłowych stęźająco działa lekkie zakrzywie-
nie pomostu na kształt łuku; nadaje to równocześnie dużo
piękna. W kładce Św. Jerzego na Saonie w Lyonie (ryc.
31) dla patrzącego od zewnątrz, wrażenie spadku niwelety
ku przyczółkom podnosi pochylenie gzymsu i poręczy dość
stromo maskujące kilka stopni, którymi się wchodzi na
pomost. Patrzący na tę kładkę z daleka nie widzi ani
wieszarów ani wieszaków, a tylko sam lekki pomost, który
czyni wrażenie filigranowego mostu łukowego.

Ryc. 36.
Most Kitchener'a na Saonie to Lyonie.

W systemie Inż. Arnodin wieszaki pionowe* skrajne
zastąpiono wieszakami ukośnymi, które ciężar kilku skraj-
nych poprzecznie przenoszą wprost na łożyska odciążając
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w ten sposób wieszar. Składowa pozioma napięcia wiesza-
ków ukośnych powoduje ściskanie w belkach podłużnych
poziomych o przekroju I, do których przytwierdzone są
poprzecznice. Tu trudne jest obliczenie belki podłużnej
i prętów ukośnych, a pozatem środkowa część przęsła ma
nadal wadę wielkiej podatności. Takich mostów jest dużo
we Francji np. most Kitchener'a na Saonie w Lyonie
(ryc. 35), most na rzece Iser w Grenoble. System ten sto-
sują również do mostów przewozowych.

Ryc. 36.
Mosi w LezardrieuT w Breianji.

Największym mostem tego typu pod względem roz-
piętości był zapewne most pod Lezardrieux (1= l60m).
Składał się on z dwu wiaduktów kamiennych po obu
brzegach rzeki Trieux i jednego przęsła wiszącego ponad
samą rzeką. Kiedy przed niewielu laty zaprowadzono tędy
kolej wzdłuż Kanału La Manche od Paimpol do Treguier,
przęsło to trzeba było wzmocnić. Użyto go jako ruszto-
wania dla nowej konstrukcji sztywnej. Zmniejszono nieco

Ryc 37.
Most w Lezardrieuic, widok na portal.

rozpiętość wbudowując w łożysko rzeki dwa filary beto-
nowe. Na nich i na końcach wiaduktów kamiennych
oparto obecnie most wiszący trzyprzęsłowy (ryc. 36) bez
wieszara parabolicznego i pionowych wieszaków. Pomost
11 m szeroki, na którym przebiega tor koleji i droga auto-
mobilowa (ryc. 37) opiera się o skrajne belki blaszane
wygięte lekko w łuk wypukły ku górze. Belki te są za
niskie w porównaniu do rozpiętości. Stosunek h:l jest
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mniejszy niż 1:100. Potrzebują tedy podpór pośrednich.
Przymocowali o je do końców ukośnych drutów wychodzą-
cych promieniście od podpór umieszczonych na pylonach.
Każda połowa przęsła zawieszona jest w ten sposób do
innego pylona. Ostatnie druty ukośne krzyżują, się w po-
łowie rozpiętości nieco ponad pomostem. Z punktu tego
skrzyżowania zwisa jedyny wieszak pionowy, który pod-
trzymuje belkę w połowie, nie wywołując w niej sił po-
ziomych. Wszystkie inne pręty ukośne oddają swoją skła-
dową, poziomą, belce, która zatem prócz zginania pracuje
też na ściskanie.

Ryo. 38.
Most CHsólard we Wsch. Pyr&nejaolu

Chcąc uniknąć sił ściskających w belce podłużnej
Grisclard obmyślił nowy system, który zastosował dla prze-
kroczenia doliny rzeki la Tet przez kolej elektryczną
wąskotorową (ryc. 38). Jest to most trzyprzęsłowy o roz-
piętości 39 + 156 + 39 TO. Belka blaszana podparta jest
w równych niewielkich odstępach pionowymi wieszakami,
zawieszonymi we węzłach systemu napiętych lin, powiążą

nych w trójkąty. Wszyst-
kie trójkąty prawej po-
łowy ustroju maj ą wspól-
ny wierzchołek na szczy-
cie prawego pylona. Z te-

go wierzchołka niby
z ogniska wychodzą dru-
ty promieniście ku węz-
łom, w których zacze-
piają, pionowe siły wie-

szaków dźwigających
pomost. Składowa pozio-
ma napięć panujących
w prętach ukośnych, wy-
chodzących z prawego
ogniska, stara się węzły
zbliżyć do prawego py-
lonu. Temu przeciwdzia-
ła ciąg drutów przebie-
gający najpierw pozio-
mo, a następnie coraz
bardziej stromo, poprzez
wszystkie węzły prawej
połowy, ku środkowemu
najwyższemu węzłowi,
aby od niego w linji
prostej dosięgnąć szczy-
tu lewego pylonu, od

którego znów wychodzą pręty ukośne do węzłów lewych.
Aby pręty ukośne nie ugięły się pod własnym ciężarem,
tylko pozostały prostymi, zawieszono je na specjalnych
cienkich drutach, rozpiętych pomiędzy szczytami pylonów
przy pomocy strzemion widocznych na figurze. Wysokość

Ryc. 39.
Most przewozowy w BreM.

niwelety ponad dnem doliny = 80 m. Most ten wybudo-
wano w latach 1906—1908. Jest to chyba największy
most kolejowy o takiej lekkości. Podobny most istnieje
niedaleko Paryża.

Obecnie mostów wiszących w Europie wogóle się nie
używa. Przeszły one do Ameryki, gdzie ich używają dla
bardzo wielkich rozpiętości. Dla rozpiętości ponad 600 m
są one najbardziej ekonomiczne. Obecnie buduje się po-
między New Yorkiem a New Yersey most wiszący o roz-
piętości przeszło 1.000 m. Mosty te jednak usztywnione
są potężnemi belkami kratowemi.

Ryc. 40.
Most przewozowy yo Marsyjji.

Specjalną grupą mostów wiszących stanowią, m o s t y
p r z e w o z o w e (les ponts transbo.rdeurs). Zaliczają się
one do mostów ruchomych, gdyż pomostem jest ruchoma
platforma (prom) zawieszona, na drutach. Druty te przy-
mocowane są u góry do sanek poruszających się po dwu

szynach, które przebiegają
pod pomostem konstrukcji
nieruchomej. Niweleta plat-
formy zgadza się ściśle z ni-
weletą, drogi po obu stro-

nach przeszkody (rzeki
względnie kanału). Spód kon-
strukcji platformy wznosi
się nieco ponad najwyższy
stan wody w rzece, wzgl.
kanale. Spód zaś konstrukcji
pomostu nieruchomego znaj-
duje się na wysokości tak;ej,
ażeby okręty z potężnymi
masztami mogły swobodnie
przepłynąć poniżej (n. p.
w E.ouen 50 m). Pomost sta-
nowią belki poziome, blasza-
ne lub kratowe odpowiednio
między sobą stężone, oparte
na pylonach i zawieszone
na drutach, jak w mostach
wiszących. W Rouen (1888)
i w Breście (ryc. 39) zasto-
sowano system. Arnodin. Po-
trzebną sztywność gwaran-
tują belki kratowe. WEouen
wysokość pylonów nad po-
mostem wynosi 17 m. Sze-

rokość Sekwany 143 m.
W Maraylji (ryc. -łO) i w Nan-
tes (1903) mamy kombinację
systemu wspornikowego i wi-

szącrgo: na wspornikach zawieszonych na drutach ukoś-
nych, (jak pomost w moście Lezardrieux) oparto belkę
paraboliczną niezbieźną. W Nantes wysokość pylonów
wynosi 76 m. Dla zrównoważenia momentu wsporników

Ryc. 41.
Most przewozowy w Marsylji,

stopa pylona.



przedłużono je na zewnątrz i obciążono, a oprócz tego
zakotwiono końce pionowymi drutami aż do bloków umiesz-
czony ch w ziemi.

Pylon jest to wysoki filar kratowy, złożony zasadni-
czo z dwóch kratowych słupów przestrzennych o prze-
kroju prostokąta, którego większy bok, równoległy do osi
mostu, maleje ku górze. Słup taki stanowią cztery pasy
usztywnione wzajemnie kratą, i wykształcone u dołu
w dwie stopy oparte o dwa łożyska czopowe (ryc. 41).

Ryc. 42.
Most przeioozowy w Marsylji, widok na pylony.

Stopy słupa łączą się pięknym łukiem, tworząc portal.
Oba słupy pochylone są ku sobie obejmując sobą jakby
dwa olbrzymy piersiami poziomą wstęgą pomostu. W Brest
i Rouen są one między sobą stężone poziomemi rozpo-
rami i przekątniami. Stężenia te zaczynają się na znacznej
wysokości nad ziemią, pozostawiając wolny portal dla
wjazdu na platformę ruchomą. Takiż portal znajduje się
wysoko ponad pomostem. W widoku na pylon t. j . wprze-

Ryc. 43.
Moet, przewozowy w Rouen, prom. .

kroju, poprzecznym mostu oba słupy pylona w Brest
i Rouen mają, stałą szerokość. Natomiast w Marsylji,
w Nantes i w Bordeaux szerokość ta rośnie ku środ-
kowi na kształt osełki dla zwiększenia wytrzymałości na
wyboczenie. Tu bowiem oba słupy nie są pod pomostem
wcale między sobą stężone. Stężone są natomiast silnie
ponad pomostem (ryc. 42).

W Bordeaux zaczęła firma Arnodin jeszcze przed
wojną budowę mostu przewozowego, lecz ukończyła tylko
pylony. Ich odległość jest większa niż 500 ni. Łożyska
ich są tem charakterystyczne, że czop ich jest częścią
składową wahacza. Przerwane wojną roboty nie zostały
dotąd podjęte. A szkoda, bo byłby to największy most
tego rodzaju. "W Nantes i w Marsylji każde łożysko spo-
czywa na oddzielnym cokole, WBreściejest wspólny cokół
dla czterech łożysk.

Byo. 44.
Most obrotowy w Le Havre.

W Rouen i Brest pozioma składowa ciągnienia wie-
szara i prętów ukośnych zrównoważone są przeciągnię-
ciem, wieszarów ukośnie na zewnątrz aż do zakotwienia
w ziemię. W Marsylji zaś i w Nantes druty kotwiczne

idą naprzód ukośnie
aż do końców wspor-
ników, utworzonych

przedłużeniem po-
mostu na zewnątrz,
a stąd przechodzą
pionowo do bloków
w ziemi.

Platforma rucho-
ma składa się z dy-
liny opartej na bel-
kach ułożonych po-
przecznie do jazdy,
wzmocnionej żela-

znymi drutami na
kształt trapezu (ryc.
43).

Mostów rucho-
mych obrotowych

jest dużo w portach
francuskich. "W Le
Havre (ryc. 4±) jest
kilka mostów, obro-
towych o dźwiga-
rach o ściance peł-
nej. Ryc. 45 i 46

przedstawia most
obrotowy kratowy w porcie wojennym w Breście. Długość
jego wynosi 117 m, wysokość ponad poziom portu 21i7m.

W opisie powyższym pominięte zostały prześliczne
mosty Paryża. A jest ich ilość pokaźna. Prócz 38 mostów
na Sekwanie wymienić należy przejazdy nad dworcami
i kolej nadziemną. Szybki rozrost stolicy sprawił, że
dworce, które były na granicy miasta, teraz już są głę-
boko w mieście i całe szeregi ulic komunikują się ponad
mnóstwem torów stacyjnych.. Ponad dworcem św. Ła-
zarza n. p. znajduje się most, który dźwiga 6 ulic, zbie-
gających się w t. zw. węile Europy. Sieć kolei metra
jest w 25% koleją, nadziemną, i przechodzi ponad ulicami

Byo. 45.
Most obrotom/ w Brest.



na mostach żelaznych. Mosty Paryża zasługują, na od-
dzielne omówienie.

i — jak widzieliśmy — także mnóstwo wybitnych dzieł
sztuki mostowej. Dzieła te świadczą wyraźnie o niegasną-

Byo. 46.
Most obrotowy w Brest.

Niemniej jednak my lnem jest mniemanie, dość zresztą
rozpowszechnione, że JFrancja — to Paryż. Poza Paryżem
ma Francja dużo pięknych i wielkich dzieł architektury

cym i twórczym genjuszu przyjaznego nam wielkiego
Narodu.

wydane

Inż. T. Małecki.

Przepisy miejscowe o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
m. Lwowa na zasadzie Rozp. Prezydenta Rzpltej z 16. II. 1928, Dz. U. Rz. P. Nr. 23, poz. 202.

Powyższe przepisy, jako drukowany p r o j e k t Ma-
gistratu m. Lwowa, będą niebawem przedmiotem rozpatry-
wań i uchwał Przyb. Rady m. Lwowa, aby stać się obowią-
zującym regulatorem większej akcji budowlanej i przemysłu.
z nią związanego. Autorzy i członkowie Rady z czasem ustą-
pią i przeminą, lecz przepisy — złe, czy dobre •— pozostaną
w swej mocy i w skutkach mniej lub więcej sprzyjających
intencji Ustawodawców, którzy nie tylko chcieli ujednostaj-
nić prawa i przepisy w tej dziedzinie na ziemiach całej Rze-
czypospolitej, lecz również u ł a t w i ć ! poprzeć rozwiązanie
tego najtrudniejszego zagadnienia społecznego w Państwie.
Stąd projekt powyższy posiada zasadnicze znaczenie dla
ogółu mieszkańców ni, Lwowa, jak też dla sfer fachowych
i dlatego był on szczegółowo omawiany na Wydziale Stów.
budowniczych, kierów, roi. i przem. bud., gdzie przepisy
te poddano pewnej krytyce, oraz ustalono szereg korrektur,
które ujęte w odpowiedni postulat będą przedłożone we wła-
ściwym czasie Przyb. Radzie m. Lwowa.

Trudno byłoby tu powtarzać bodaj część omówionych
szczegółów tych przepisów, natomiast uważam za wskaza-
ne naświetlić je publicznie oraz dać odpowiedź na pytanie,
czy projekt Magistratu idzie po właściwej linji, wskazanej
przez Ustawę. Porównując bowiem ten projekt z odnośnemi
artykułami Rozporz. Prez. można z łatwością zauważyć sze-
reg zmian i uzupełnień na niekorzyść budującego i całej
akcji bud., również układ i intencje zostały w wielu punk-
tach zmienione, co wywołuje wrażenie, że projekt ten został
ułożony pod kątem stosunków normalnych, względnie
p r z e d w o j e n n y c h , kiedy to na przedsiębiorców budo-
wy Gmina nakładała wszelkie ciężary drogowe. Lecz w owym
czasie przedsiębiorcy i budujący dla siebie łatwo przyjmo-
wali i znosili nakładane ciężary, gdyż budowali przeważnie
przy istniejących i w znacznej części urządzonych już uli-
cach — a przynajmniej w ich bliskiem sąsiedztwie — przez
co opłaty te nie dawały się zbył dotkliwie odczuwać wobec
stosunkowo wysokich kosztów budowy i ułatwionych sto-
sunków kredytowych przed wojną. Powstawał bowiem tylko
nieznaczny przyrost wysokości rat amortyzacyjnych, które

zresztą obciążały lokatorów nowego i z komfortem urządzo-
nego domu.

Przy większych i dotkliwszych opłatach, przedsiębior-
ca szukał rekompensaty w tańszej o pół, czy ćwierć °/o po-
życzce hipotecznej, co długo jeszcze nie będzie możliwe w po-
wojennych warunkach. Dzisiaj, ani w bliskiej przyszłości
nie będziemy oglądali przedsiębiorców typu przedwojennego,
oprócz odosobnionych może wypadków śmielszych i bogat-
szych jednostek, które — w rodzaju Sprecherów — odważą
się i to bardzo rzadko na większe dzieło bud., natomiast ty-
pową formą przyszłej rozbudowy będą wielkie budowle blo-
kowe bliżej miasta wznoszone oraz niższe domki jednopię-
trowe — zwarte, bliźniacze, czy czworaki — w osiedlach
oddalonych od. centrum na kilka i kilkanaście km. Obie for-
my budowy będą wykonywane tz. ser jami i masowo, przy za-
stosowaniu wszelkich odpowiednich maszyn oraz elementów
znormalizowanych, na gruntach i terenach — nie od spe-
kulantów parcelacyjnych drogo nabytych, lecz — przez Gmi-
nę odstąpionych po cenach niskich, nawet dla najbiedniej-
szej warstwy dostępnych, w myśl i zgodnie z planem zabu-
dowy wielkiego Lwowa.

Sprawa planów zabudowy wstrzymaną, została, nie-
stety! art. 38 powyższego rozp. tj. brakiem rozp. Min. Rob.
Publ. odnośnie do sposobu ich wykonania, lecz dziś przy-
szłoby Magistratowi m. Lwowa z łatwością, jak sądzę, uzy-
skanie odnośnych przepisów u nowego Ministra Rob. Publ.,
celem przystąpienia jak najrychlej do sporządzenia usta-
wą nakazanych planów zabudowy tz. regjonalnych (art.
7—51). W ten sposób zostaną przewidziane i zaprojektowa-
ne liczne tereny pod przyszłe osiedla, względnie nowe, dal-
sze przedmieścia na gruntach miejskich dotąd odpowiednio
niewyzyskanych, bądź na nowych obszarach przez Gminę
zakupić się mających ewent. wywłaszczonych przy zasto-
sowaniu art. 68-—171 dotyczących s c a l e n i a , wraz z po-
trzebnemi linjami komunikacyjnemi. Uskuteczniwszy część
swego zadania, Gmina m. Lwowa — oddawna świadoma
wielkiego głodu terenowego u wielu istniejących koopera-
tyw — będzie mogła przydzielić część gruntu, na warunkach
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dogodnych, zgłaszającym się zrzeszeniom zawodowym i spół-
dzielniom a w pewnych punktach i pojedynczym osobom,
które dalszą część zadania przejmą na siebie — robiąc przy-
gotowania i wkłady początkowe z własnych oszczędności
czy większych udziałów—oraz czyniąc s tarania o pomoc fi-
nansową ze strony Rządu, którego zakres działania na teni
polu określą przyszłe uchwały Sejmu czy też Rady Ministrów.

Z tego ostatniego źródła niewątpliwie uzyska także
i Gmina pewne środki i fundusze — wprost lub pośrednio —
na wypełnienie przyszłych jej zadań i obowiązków — tak
w fazie pierwszej, o czem wyżej, jak też w fazie drugiej t;j.
wówczas, gdy odnośna grupa podprowadzi pod dach swoje
budowle. Mam na myśli w y k o n a n i e — zgodnie z inten-
cją art . 64—67 i 174 •— i u r z ą d z e n i e niezbędnych dróg
komunikacyjnych, wraz z ich zainstalowaniem (kanał, wodo-
ciąg, gazociąg, kabel elektr., minimum jezdni 4—5 m, ewent.
deptaki) n a r a c h u n e k o d n o ś n y c h p r z e d s i ę-
b i o r s t w m i e j s k i c h , w części zaś na koszt — przysz-
łej konsumpcji. Albowiem właściciele, czy też lokatorowie
osiedla zaraz po wykończeniu upragnionych mieszkań bę-
dą opłacać należylości za wodę, gaz, elektryczność oraz za
kanał — nawet wedle w y ż s z e j t a r y f y — co umożliwi
amortyzację częściową wymienionych inwestycyj. Resztę
kosztów amortyzacyjnych pokryć należy z części o g ó l -
n y c h dochodów danego przedsiębiorstwa, które we wła-
snym interesie powinno nie tylko konserwować stare urzą-
dzenia, ale także i n w e s t o w a ć część zysków w nowe in-
stalacje tworzących się osiedli ewent. użyć tu pomocy kre-
dytowej —• choćby z Miejskiej Kasy Oszczędności. —• Jeśli
i w tym wypadku braknie coś jeszcze, czego się spodziewać
należy, do przeprowadzenia powyższych robót i inwestycyj
wedle pewnego, nieco elastycznego programu i virement bu-
dżetowego, wówczas odnośny zakład musi poszukać tej ostat-
niej reszty — u siebie — przez ewent. wewnętrzną, intensy-
wną przebudowę swego a p a r a t u technicznego i personalne-
go w myśl zasad ekonomji przemysłowej, opartej na ostat-
nich zdobyczach naukowych (Taylor, psychotechnika, nor-
malizacja). Wiemy bowiem, że niektóre roboty prowadzone
tam n a dniówkę, przy małoruchliwej kontroli, cierpiącej
n a etatyzm, bez oglądania się na konkurencję, wreszcie przy
znacznej swobodzie doliczania odpoATiedniego „regie" i za-
robku — rachunkowo — stają się niekiedy, istną plagą dla
odbiorcy i konsumenta. Pozatem. zakłady te nie zawsze mu-
szą być „dojnemi krówkami" dla Gminy, zwłaszcza w okre-
sie „chudych lat egipskich", oraz w czasie przednówku...

Również stary system budowy n o w y c h dróg musi
odejść do muzeum przeżytków, a wejść powinny do pracy
odpowiednie maszyny drogoAve, jak bagry dobywające w je-
dnym dniu do 350 tn" ciężkiej gliny, oraz maszyny do beto-
nowania nawierzchni, której każda wykona 200—300 m 3

dziennie, kolejki poi. i t. p. To wszystko — pro futuro. Po-
mimo bowiem trudnej obecnie i niepomyślnej konjunktury,
a nawet atmosfery w Gminie m. Lwowa — z powodu nie-
ustalonych, jeszcze stosunków administracyjnych i gospo-
darczych po wojnie — urzędujące Władze miejskie mają
obowiązek działać nie tylko w perspektywie jednorocznego
budżetu i drobnych spraw bieżących, ale także sub specie —
przyszłości, z nastawieniem się do spraw wyżej poruszonych
pod kątem koniecznej zmiany w orjentacji polityki komunal-
nej, wedle wzoru innych gmin obcych — od Italji, Szwajca-
rji i Franc j i poprzez Niemcy, Holandję, Szwecję do Finlan-
dji. Że taka zmiana jest potrzebną niech świadczy porówna-
nie §§ 11—15 projektu przepisów dla m. Lwowa, z odnośnemi
art . Rozp. Prez. a to art . 64—67 i 174, które wyraźnie mówią,
że „ u r z ą d z a n i e i u t r z y m y w a n i e ulic i placów
należy do gminy", że gminy w zasadzie są obowiązane urzą-
dzić odnośne drogi i ulice, jednak w pewnych wypadkach
„koszty pierwszego urządzenia ulic do szer. 20 m na pod-
stawie u c h w a ł y r a d y m i e j s k i e j . . . z a t w i e r d ź o-
n e j przez p a ń s t w o w ą władzę nadzorczą m o g ą b y ć
w całości lub w części przełożone przez gminę n a właścicie-
li przyległych do tych ulic działek"...

„Oprócz zwrotu wartości gruntów, stanowiących wła-
sność gminy lub przez nią nabytych, m o g ą b y ć przełożone
w myśl ustępu drugiego na interesowanych właścicieli dzia-
łek: a) koszty budowy jezdni i chodników, b) koszty urzą-
dzenia oświetlenia, c) koszty urządzenia wodociągu i kana-
lizacji"... ifi

Projekt przepisów opuszcza w części, bądź w całości
wiele zasadniczych ustępów w ustawie zawartych, zmienia-
jąc .często ich kierunek i intencje, przyezem przerzuca za-
wsze i wszędzie, bezwarunkowo i bezapelacyjnie n a przy-
szłych budujących wszelkie koszta regulacyjne z instala-
cjami, z nawierzchnią do 20 m .szer. — resztę ponadto (czy-
taj z a s i a n i e trawników) godzi się gmina wykonać sama
z własnych funduszów. Zapomniano jeszcze o kosztach t ram-
waju! — Lecz i to może uda się w przyszłości przerzucić n a
nieszczęsnych „pacjentów mieszkaniowych" tych omal dra-
końskich przepisów w swoim rodzaju. A przecież ustawa
idzie w odwrotnym kierunku i jeśli przewiduje drugą alter-
natywę korzystniejszą dla gminy, to pierwszej i zasadniczej
nie anuluje nigdzio w całości — jakby podkreślając i utrzy-
mując w mocy intencję i cel przyjścia z pomocą budującym.
To też tak postawiona zasada je.st jedynie racjonalną, i. zdro-
wą, gdyż w pewnych wypadkach p r z e w i d u j e i d o p u-
s z c z a obciążenie strony prywatnej, co może mieć miejsce,
gdy np. grupa udziałowców (spółdzielnia) buduje piętrowy
dom (jak Prof. TT. ,T. K. ul. Supińskiego), przyezem tz. ko-
szta regulacyjne na 1-no mieszkanie wypadną minimalne —
400 zł. może mniej, podczas gdy osobny domek musiałby
zapłacić 3.000 zł. a może więcej, co jest nie do pomyślenia
przy domkach pojedynczych i bliźniaczych, jakby to chcieli się
rozbudować liczni właściciele działek np. w Krzywczycach.

Również i inne jeszcze §§ projektu przepisów winne
być potraktowane więcej liberalnie jak np. § 29 o grubości
murów, gdzie mury zewnętrzne przekraczają znacznie wy-
mogi termiczne tut. klimatu, zaś pod względem statycznym
są w małym procencie wyzyskane. Forma cegieł nie może
tu uniemożliwiać zasady oszczędnoiśei, co ma wielkie zna-
czenie przy budowie mniejszych domków i mieszkań. To
też utrzymując w mocy art. 207 Rozp. Prez., iż „ściany bu-
dynków powinny czynić zadość wymogom statycznym. Gru-
bość zewnętrzna ścian.... powinna być dostosowana do wa-
runków klimatycznych" — koniecznem byłoby tę zasadę po-
wtórzyć i podtrzymać, przez co nie wykluczy się używania
ścian cieńszych, niż 55 cm np. przy zastosowaniu pustych,
cegieł w całej grubości, bądź jako wewn. okładziny n a kant
dla ściany z 1 !•• cegły zwykłej, co okaże się również ważnem
przy konstrukcjach ramowych (nawet z cegły).

§§ 44—66 przepisów zostały d o w o l n i e podciągnię-
te pod art . 246—250 Rozp. Prez., gdyż te ostatnie dotyczą
ogólnych wymogów zdrowotnych dla studni — nie zaś do
szczegółów, a nawet drobiazgów instalacyj wodociągowych,
które ujęte w formę regulaminu 'i przez Komisję techniczną
uchwalone mogłyby być aneksem do tych przepisów. Nato-
miast pewne zasady mogą. się zmieścić w 1-ym § podobnie
jak M. Zakład. Gazowy zmieścił się w § 67, jak M. Zakład
elektr. w § 68. — Uważając Gminę m. Lwowa za jednostkę
samorządową o świetnej tradycji i podążającą naprzód zgo-
dnie z postępem czasu nie można zakrywać przed nią szer-
szych horyzontów nowej przyszłości, do czego mogłyby być
także użytecznemi liczne i różnorodne przykłady gospodarki
samorządowej w państwach zachodnich, które dla braku
miejsca trudno szczegółowo opisywać, lecz jeszcze trudniej
— bodaj szkicowo — o nich nie wspomnieć. Gmina m. Wie-
dnia wykazała. 100°/o inicjatywę i ruchliwość w dziedzinie
wielkiej rozbudowy bloków i osiedli — korzystając ze znacz-
nych prerogatyw ustawodawczych; we Francj i ustawa tz.
Loucher'a z r. 1928 wyznaczyła gminom wielkie zadania n a
tem polu głównie wspomagania kilkuset związków i koope-
ratyw przez udzielanie gwarancyj dla pożyczek hipot.; Ber-
lin przez dawniejsze i ostatnie zakupy stał się posiadaczem
20.0.00 ha gruntów i lasów w promieniu do 30 km, podobnie
wiele innych miast niemieckich, co ułatwia im politykę ko-
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munalną b. wydatnego popierania, zamierzeń zrzeszonych
związków budowlanych, oraz jednostek, przyczem. z ł a g o-
d z o n o b. znacznie surowe przed wojną przepisy policyjne
np. odnośnie do grubości murów, i przyznano — prócz po-
mocy kredytowej — szereg ułatwień w kosztach budowy
ulic i t. p.; w Norwegii samorządy udzielają bezzwrotnych
zapomóg, podobnie jak w Anglji, oraz odstępują grunta
bud. po b. niskich cenach; gminy w Szwecji, głównie Stock-
holm wypuszczają grunta bud. w dzierżawę wieczystą na
prawie zabudowy, przyczem udzielają bezpłatnie typowych
planów i tanim nadzorem technicznym służą stronom pry-
watnym i't. d. i t. d.

Powyższe przykłady, iuteresowanyra dojstatecznie zna-
ne, dałyby się — mutadis mutandis — w pewnej części ta-
taj zastosować i mogłyby wpłynąć na zmianę dotychczaso-
wej orjentacji miejskiej i nastawienia się w odpowiednim
kierunku nowej polityki komunalnej.

Budowanie bloku przy rogatce Stryjskiej — z kredy-

RECENZJE I KRYTYKI.
Prof. Poi. Lw. E. T. Geisler: „Obrabiarki do metali

i praca na nich". Część III. „Obrabiarki o ruchu roboczym
obrotowym, pracujące narzędziami o małej liczbie ostrzy"
(Tokarki, Wiertarki, Gwinciarki), Lwów - Warszawa 1929,
Książnica - Atlas. (Str. 377, rys. 376).

Pojawienie się drugiego tornu obszernej pracy prof.
Geislera, cenionego znawcy obróbki metali, jest dalszym cią-
giem, rozpoczętego w 1923 r. dzieła o obrabiarkach. Oma-
wiany tom rozpoczyna autor — jak to już w tytule zazna-
czono — od tokarek, opisując przedewszystkiem metody ob-
róbki na tych maszynach, a więc toczenie w kłach, toczenie
na trzpieniach, toczenie w tarczach i uchwytach, wiercenie
i wytaczanie, a także stosowane przy tej obróbce narzędzia
i noże (rydła). Następnie zaznajamia autor czytelnika z głównemi
częściami składowemi tokarek, a więc z uźywanemi konstrukcjami
łóż, wrzecienmków, koników i z ich napędem.

Rozdział powyższy opisany zwięźle i zajmująco —• z częstem
powoływaniem się na treść zawartą w tomie I — odznacza się
jasnością, szczególną. Podobnie interesująco przedstawia autor
kwestję przebiegu nacinania gwintów i obliczania kół zmianowych.

• Zaznajomiwszy czytelnika z elementami konstrnkcyjnemi
tokarek, opisuje autor typy obrabiarek — podając obok po-
wszechnie stosowanych konstrukcyj, także niektóre specjalne
tokarki, jak czołowe, fasonowe, kołówki i podtaczarki. Dział
tokarek specjalnych jest potraktowany niezbyt obszernie, brak
również tokarek wielonarzędziowych, na usprawiedliwienie autora
moźnaby jednak przytoczyć, że bogata i tak w treść praca,
stałaby się objętościowo może zbyt wielką.

Z kolei poznajemy rewolwerówki, tokarki automatyczne
i półautomatyczne. Po raz pierwszy w naszej literaturze spo-
tykamy się tu z bardzo obszernem i możliwie wyczerpującem
przedstawieniem tego trudnego i zawiłego problemu. Chociaż
nie wszystkie rysunki schematyczne (np. rys. 195 automat
Brown - Sharpe) przedstawione są tu z pełną przejrzystością,
sprawiedliwość nakazuje jednak podkreślić pierwszorzędne uję-
cie zagadnienia w tekście, którego nie mogą przyćmić drobne
usterki tu i ówdzie zauważyć się dające, nieuchronne zresztą
przy omawianiu tak olbrzymiego materjału. Za poważne przed-
stawienie tych obrabiarek, służących do niezmiernie dziś ważnej
produkcji masowej, należy się prof. Geislerowi szczere i nie-
kłamane uznanie. Wdzięczni Mu będą z pewnością czytelnicy,
mogący się wreszcie w rodzimym języku dowiedzieć o tych
najtrudniejszych do zrozumienia obrabiarkach.

Opisem karuzelówek, tokarek do wałów korbowych i prze-
cinarek kończy autor wielki dział tokarek.

Omówienie wiertarek poprzedza prof. Geisler zapoznaniem
czytelnika z narzędziami i pracą na tych obrabiarkach, przed-
stawiając bardzo pouczająco stosowanie skrzynek wiertniczych,
ułatwiających i przyśpieszających wiercenie przy produkcji ma-

tów Banku Gosp. Kraj. -•-- nie można irważać za rzecz szczę-
śliwą i wytyczną na przyszłość, gdyż kredyt ten udzielony
odpowiednim zrzeszeniom byłby wzmożony przez zasilenie
go oszczędnościami prywatnemi — należało tylko odstąpić
grunta na dogodnych warunkach i ewent. udzielić technicz-
nej pomocy, która i tak musiała tam być użytą.

Powyższe, ktytyczne naświetlenie aktualnych dziś prze-
pisów miejscowych na tle najżywotniejszego zagadnienia
mieszkaniowego, jakiemu mają one służyć w przyszłości,
niech będzie dowodem, że jako projekt w swojem stadjum
przygotowawczem nie były one dostatecznie przemyślane,
przez co należałoby przy ich ostatecznem sfinalizowaniu
potraktować je z większą ostrożnością i rozwagą. Należy
ulać i wierzyć, że światłe Organa mocodawcze Gminy m.
Lwowa znajdą prżytem sposobność, aby dać dowód, że
w Przyb. Radzie Miejskiej reprezentują głównie inter.es pu-
bliczny i pierwiastek społeczny.

sowej. Następnie podaje autor części składowe i typy wierta-
rek, dzieląc je na dwie kategorje : 1. wiertarki o narzędziach
wykonywujących ruchy roboczy i posuwowy i 2. wiertarki
0 narzędziach nieobracających się, rzadko zresztą spotykanych.
Z pierwszej kategorji poznajemy wiertarki pionowe, a wśród
nich : słupowe, kadłubowe, szybkobieżne, ramieniowe i wielo-
wrzecionowe, następnie zaś wiertarki poziome, wśród których
znajdujemy wytaczarki do przedmiotów mniejszych, wytaczarki
do przedmiotów większych czyli o wrzecienniku, ruchomym
1 specjalne wytaczarki do cylindrów.

Końcowy rozdział książki poświęcony jest gwinciarkom,
przyczem na wstępie omówione są narzędzia do gwintowania,
zaś w dalszym ciągu typy gwinciarek: 1. z gwintownicą nie-
obracającą się i 2. z gwintownicą wirującą.

Il-gi tom pracy prof. Geisiera jest nietylko objętościowo,
ale także pod względem treści, języka i szaty zewnętrznej bo-
gatszy od tomu I-go,

Ogarniając całość poważnego dzieła prof. Geislera należy
wyrazić autorowi szczerą wdzięczność za ogrom włożonej pracy,
i wydatne powiększenie naszej literatury technicznej i życzyć
Mu, by książka jego, która winna znaleźć się w rękach każdego
interesującego się techniką maszynową, rozeszła się jak naj-
najprędzej. Prof. W. Mozer.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
Na podstawie uchwały, powziętej na posiedzeniu w dniu 13.
stycznia b. r. zwołuje Wydział Główny w myśl postanowień
§§ 30 do 32 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
2G. marca 1930 r. o godzinie 17 (5 popołudniu) w lokalu
Towarzystwa ul. Zimorowicza 1. 9, z następującym porząd-
kiem obrad :

1. Odczytanie protokołu ostatniego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie Wydziału Głównego z działalności To-

warzystwa.
3. Sprawozdanie kasowe i wnioski Komisji Lustracyjnej.
4. Sprawozdanie Redakcji Czasopisma Technicznego.
5. Wybór nowych członków Wydziału Głównego, Sądu

Konkursowego i Honorowego.
6. Wnioski Wydziału Głównego.
7 Wnioski Członków.
W razie braku kompletu na tem zebraniu odbędzie się

tego samego dnia, t. j . 26. marca 1930 r. o godzinie 18-tej
(6-tej wieczór) w tym samym lokalu drugie Walne Zgromadze-
nie, którego uchwały będą ważne bez względu na liczbę obe-
cnych członków.

U w a g a . W myśl postanowień § 15, lit. g, członkowie
mają prawo przedstawiać wnioski na Walne Zgromadzenie,
które muszą być jednak najpóźniej 4 tygodnie przed terminem
zgromadzenia, przedłożone na piśmie Wydziałowi Głównemu.

Wydział Główny.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inź. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T R E Ś ć : Część urzędowa. Część nieurzędowa. Przemówienie Pana Ministra Robót Publicznych prof. Dra M. M a t a k i e w i c z a . —

Prof. E. H a u s w a l d : Psychologiczny kierunek umiejętnej organizacji. — Dr. K. Pomianowsk i: Kilka słów w sprawie
koncesji Harrimana. — Inż. W. K o l l i s : Rozwój hydrologji jako nauki. — Inż. J. Wokroj : Tabelaryczne i wykreślne
obliczenie obwodu zwilżonego (o elemencie prostym) i promienia hydraulicznego. — Inż. Dr. W. B u r z y ń s k i : O wybo-
czeniu poprężyatem. — Wiadomości z literatury technicznej. — Eecenzje i krytyki. — Bibljografja. — Nekrologja. — Różne
sprawy. — Sprawy Towarzystwa.

Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

W Dzienniku Ustaw:
Nr. 89, poz. 665. Rozporządzenie Ministra Robót Pu-

blicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 28. X. 1029 r. rozciągające przepisy policyjno-
budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin
wiejskich na obszarze Województwa kieleckiego.

W M o n i t o r z e P o l s k i m :
Nr. 298, poz. 701. Instrukcja Ministra Robót Pu-

blicznych z dnia 9. XI. 1929 r. wydana w porozumieniu
z Ministrem Spraw Wewnętrznych na podstawie § 4 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 23. IX. 1929 w spra-
wie administracji drogowej na obszarze Województw:
warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, poleskiego, nowo-
gródzkiego i wołyńskiego.

Zmiany personalne.
Mianowania.

W C e n t r a l i M. R. P.:
Radca Ministerjalny w V. st. sł., inż. Ernest Fryzen-

dorf, naczelnikiem Wydziału w V. st. sł.
Radca Ministerjalny w VI. st. sł, inż. Ludwik Szy-

mański, radcą Ministerjalnym w V. st. sł.
Prof. Szkoły Przemysłowej w Krakowie, Bronisław

Piątkiewicz, radcą Ministerjalnym w V. st. sł.
Referendarz w VII. st. sł., inż. Zdzisław Spilka,

radcą Ministerjalnym w VI. st. sł.
Referendarz w VIII. st. sł. inż. Wojciech Zieliński,

referendarzem w VII. st. sł.
Praktykant w X. st. sł., inż. Janusz Kobyliński, re-

ferendarzem w VIII. st. sł.
W U r z ę d a c h p o d l e g ł y c h :
Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót. Publ.) w Białym-

stoku : radca budownictwa VI. st. sł. inź. Juljan Wą-
sowski — Dyrektorem Robót Publicznych w V. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Brześciu
n/B.: referendarz VII. st. sł. inż. Aleksander Jaroszewicz
radcą budownictwa w VI. st. sł.; technik budowlany
VIII. st. sł. Bolesław Janowicz — asesorem w VII. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Kielcach:
referendarz VIII. st. sł. inż. Stefan Wodnicki i urzędnik
VII. st. sł. Stanisław Kmita — referendarzami w VII. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Lublinie:
urzędnik prowizoryczny VII. st. sł. Bernard Halberthal —
urzędnikiem prowizorycznym VI. st. sł.; pracownik kontr,
inź. Alojzy Nunberg, pracownik kontr. inż. Piotr Szmuryło
i prowizoryczny referendarz VIII. st. sł. inż. Zygmunt
Rudzikowski — prowiz. referendarzami w VII. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) we Lwowie:
radca budownictwa VI. st. sł. inż. Fryderyk Blum — Dy-
rektorem Robót Publicznych w V. st. sł.; radcy budow-
nictwa VI. st. sł. inź. Franciszek Łowczyński i inż. Paweł
Krzyworąozka — kierownikami Oddziału w V. st. sł.;
urzędnicy VIII. st. sł. inż. Alfred Rattner, inż. Ludwik
Berstling i inż. Franciszek Hausner — referendarzami
w VII. st. sl.; urzędnicy VIII. st. sł. asesor Romuald
Spang, asesor Antoni ; Koźuchowski, technik budowlany

Czesław Miiller, technik wodny Jan Kurek, technik dro-
gowy Władysław Bitner, technik drogowy Władysław
Grustawicz i kontroler Antoni Indruch — asesorami w VII.
st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Łodzi: inź.
Mieczysław Janowski — urzędnikiem prowizorycznym
w VI. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Łucku:
urzędnik prowiz. VII. st. sł. inż. Leon Senyk — radcą
budownictwa w VI. st. sł.; technik drogowy VIII. st. sł.
Stanisław Jackiewicz — asesorem w VII. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Nowogródku:
urzędnicy VII. st. sł. Edward Lehr i Adam Kryński —
radcami budownictwa w VI. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Poznaniu :
urzędnik VII. st. sł. Eustachy Chmielewski — radcą bu-
downictwa w VI. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Stanisławo-
wie: inż. Jan Swoboda — radcą budownictwa w VI. st. sł.
(przejęty z etatu Min. Przem. i Handlu); urzędnik prowizo-
ryczny VIII. st. sł. Berl Pines — referendarzem w VII. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Tarnopolu:
skarbnik VIII. st. sł. Karol Paluchowski — księgowym
w VII. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Toruniu .-re-
ferendarz VII. st. sł. Alojzy G-ólnik — radcą budownictwa
w VI. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Warszawie:
referendarz VII.-st. sł., inź, Wincenty Kozierski — radcą
budownictwa w VI. st. sl.; urzędnik prowizor. VIII. st. sł.
inż. Robert Woronowicz — referendarzem w VII. st. sł,

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach: urzędnik
VH. st. sł. Antoni G-awędzki — radcą budownictwa w VI. st. sł,

Urząd budowy gmachów państwowych w m. st. War-
szawie: arch. Tadeusz ćwierdziński — urzędnikiem pro-
wizorycznym VII. st. sł.

Dyrekcja Dróg Wodnych w Toruniu: urzędnik VII.
st. sł. inż. Stefan Krieger — radcą budownictwa w VI. st. sł.

Dyrekcja Dróg Wodnych w Warszawie: urzędnik
VII. st. sł. Stefan Kajzar — referendarzem w VII. st. sł.;
pracownik kontr. inż. Tadeusz Sommer — prowiz. refe-
rendarzem w VIII. st. sł.; urzędnik VIII. st. sł. Czesław
Dziemborowski — asesorem w VII. st. sł.

Dyrekcja Dróg Wodnych w Wilnie: urzędnik VIII.
st. sł. inź. Stefan Ihnatowicz — referendarzem w Vii. st.
sł.; technik wodny IX. st, sł. Józef Zakrzewski — aseso-
rem w VII. st. sł.; skarbnik VIII. st. sł. Ludwik Dutkie-
wicz — księgowym vr VII. st. sł.

Z w o l n i e n i a .
Inż. Stanisław Hubicki, urzędnik VI. st. sł. w Urzę-

dzie Wojewódzkim (Dyr. Rob. Publ.) we Lwowie — z po-
wodu nominacji na profesora Politechniki Lwowskiej.

Inż. Stanisław Wojcdeohowski, urzędnik prowiz VII.
st. sł. w Urzędzie bud. gmachów państw, w m. st. War-
szawie — na własną prośbę.

Zmarli .
Em. Naczelnik Wydziału w Min. Robót Publicznych,

inż. Michał Stróżecki zmarł w dniu 29. XI. 1929.
Wacław Kossuth, urzędnik VII. st. sł. w Urzędzie Woj.

(Dyr. Rob. Publ.) w Białymstoku — zmarł d. 17. XI. 1929,
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Część nieurzędowa.

Przemówienie Pana Ministra Robót Publicznych prof. Dra M. Matakiewicza
w Komisji budżetowej Sejmu w dyskusji nad preliminarzem budżetowym w dniu 20 stycznia 1930 r.

Przedstawiając budżet na rok 1930/31, zestawiony
przez mego poprzednika, uważam za wskazane zwrócić
uwagę, że przedstawia on, stosownie do przyjętego układu,
tylko zamiary i projekty na rok budżetowy, nie uwydatnia
zaś potrzeb Państwa w zakresie mego resortu. Z tego po-
wodu uważam za potrzebne podać krótki przegląd prac
w roku ubiegłym, przyczem będzie sposobność do scharakte-
ryzowania potrzeb Państwa w zakresie robót publicznych.

A) G o s p o d a r s t w o w o d n e .

Wzrost działalności Ministerstwa na polu gospodar-
stwa wodnego scharakteryzuje najlepiej fakt, że kredyty
przeznaczone na nie wzrosły od roku 1926 do roku 1929/30
z kwoty 15,382.810 zł. do kwoty 45,5 miljonów zł. Działal-
ność Ministerstwa na polu gospodarstwa wodnego obejmuje:
1. regulację rzek żeglownych, 2. regulację rzek spławnych,
3. meljoracje podstawowe, 4. wyzyskanie sił wodnych.

W dziale regulacji rzek żeglownych na pierwszy plan
wysuwa się sprawa regulacji rzeki Wisły, na ten cel też
wydano około 77% funduszów przeznaczonych na cele re-
gulacji tego rodzaju rzek. Dla zabezpieczenia stałych kre-
dytów na regulację Wisły wniesie Rząd do Sejmu jeszcze
w tej kadencji projekt ustawy o regulacji i użeglownieniu
Wisły, w której odnośne wydatki ustalone będą na sumę
90,000.000 zł. na pierwsze pięciolecie.

Go do budowy dróg wodnych w naszem Państwie,
które podzielić należy na naturalne i sztuczne, wyrażałem
wielokrotnie zdanie, że drogi wodne sztuczne budują Pań-
stwa w czasie ekonomicznego rozkwitu z zasobów lub kre-
dytów nisko oprocentowanych. Dziś nie jest czas na reali-
zację wielkich projektów dróg wodnych sztucznych, obo-
wiązkiem naszym jest jednak uregulować Wisłę tak ze
względów melioracyjnych, jak i z uwagi na drogę wodną.
Go do dróg wodnych sztucznych, to możemy na razie roz-
ważać te, które przyczynią się do połączenia sieci rzecznych
i leżą w granicach naszych środków. Sama regulacja Wisły
wymaga ponad 500 miljonów złotych i musi być rozłożona
na lat 25—30.

Na innych rzekach roboty regulacyjne ograniczają się
do robót ochronnych dla zabezpieczenia zagrożonych brze-
gów i do konserwacji wykonanych budowli. Celem umożli-
wienia szybszego i ekonomiczniejszego postępu robót zwró-
cono pilną uwagę na sprawę powiększenia taboru rzecznego.
Dla ujednostajnienia przepisów o żegludze i spławie wydano
w roku 1928 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
0 żegludze i spławie.

Prace około regulacji rzek spławnych ograniczyły się
ze względu na szczupłość kredytu do najniezbędniejszych
robót lokalnych, natomiast intensywnie prowadzono studja
1 opracowanie projektów mających umożliwić w najbliż-
szych latach rozpoczęcie regulacji rzek spławnych w tych
okolicach kraju, w których za czasów zaborczych leżała zu-
pełnie odłogiem (Woj. nowogródzkie, lubelskie, wołyńskie).

W latach ubiegłych przeznaczono budżetowo na stu-
dja i pomiary hydrotechniczne, regulację i utrzymanie rzek
żeglownych i spławnych i utrzymanie szlaku łącznie:

1927/8 1928/9 1929/30
14,3 20,9 24,4 *) miljonów zł.

Na rok 1930/31 preliminuje się na te cele
23,97 miljonów zł.

Potrzeby finansowe kraju w tych działach trudno
dokładnie ocenić, dla orjentacji można przyjąć 3 miljonyzł.

') Prócz tego z kredytów nadzwyczajnych 540.000 zł.

Wzrost działalności na punkcie meljoracyj podsta-
wowych wyraża się wzrostem kredytów przeznaczonych na
ten cel od roku 1926/7 do 1929/30z 3,200.000 zł. na 7,181.200
złotych. Ta ostatnia kwota przy doliczeniu, funduszów b.
Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie i fun-
duszów samorządów i spółek wodnych wzrasta do 15,000.000
złotych. Odpowiednio do tego wzrosła ilość przedsiębiorstw
melioracyjnych, pracujących, przy pomocy funduszów pań-
stwowych. Roboty na całym obszarze Państwa obejmują
1980 hm regulacji wód niespławnych, 507.500 ha po-
wierzchni odwodnień, 365 km obwałowań, które chronić
będą 66.600 ha od zalewu oraz zabudowanie kilkudziesięciu
potoków górskich.

Studja rozpoczęte w roku 1928 nad sprawą osuszenia
Polesia postępują, intensyA^nie naprzód, tak że przeznaczone
na nie kredyty są corocznie w całości wyczerpywane, prace
potrwają jednak nieco dłużej niż pierwotnie przewidywano
tak, że czteroletni okres będzie musiał być w drodze ustawo-
dawczej przedłużony.

Dzięki wydatnie zwiększonym wysiłkom państwowym
akcja melioracyjna na ziemiach b. zaboru rosyjskiego oży-
wiła się znacznie szczególniej w województwach warszaw-
skiem, lubelskiem i wileńskiem. Obszar, na który rozciągnęły
się w roku 1928 studja dla przyszłych projektów wynosi
310.000 ha.

Rozpoczęte w roku 1921 roboty przy budowie zapory
i zakładu wodnego na Sole w Porąbce prowadzi się w dal-
szym ciągu mimo, iż brak dostatecznych kredytów nie ze-
zwala na tak intensywne rozwinięcie robót, jakby to było
pożądane.

Celem zaopatrzenia w wodę Górnego Śląska, dla któ-
rego przejęte od rządu niemieckiego zakłady wodociągowe
nie wystarczają, rozpoczęto budowę nowego wodociągu
przez ujęcie wody z rzeki Białej Przemszy. Wodociąg ten
zaopatrzył w wodę nietylko Górny Śląsk, ale także Zagłębie
Dąbrowskie. Dzięki uzyskaniu pożyczki w Banku Polskim
w wysokości 5,000.000 zł. będą, mogły niektóre miejscowości
Zagłębia Dąbrowskiego między' innemi Sosnowiec otrzymać
wodę już w bieżącym roku.

B) B u d o w n i c t w o n a d z i e m n e .

Działalność Ministerstwa na tem polu obejmuje poza
budową i zarządem gmachów państwowych i wykonywa-
niem policji budowlanej, rozbudowę miast, budownictwo
państwowe i odbudowę osiedli.

Podstawy do wykonywania policji budowlanej poło-
żono przez wydanie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabu-
dowaniu osiedli i Rozporządzenia o sporządzaniu i zatwier-
dzaniu projektów i o trybie postępowania przy wydawaniu
pozwoleń na budowę i na użytkowanie budynków, o prawie
kierowania robotami budowlanemi i wykonywaniu pro-
jektów i innych rozporządzeń wykonawczych do Rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospoltej.

Na polu rozbudowy miast opracowało Ministerstwo
rozporządzenia o sposobie wykonywania planu zabudowy.
Na zasadzie powołanego Rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej otrzymały gminy bezpłatnie grunty państwowe
na potrzeby komunalne oraz po cenach ulgowych na cele
budowlano - mieszkaniowe. Dla miasta Gdyni wykonało Mi-
nisterstwo plan zabudowania, obecnie zaś wykonuje takie
same plany dla gmin sąsiadujących z Gdynią. Poczyniono
też studja i przygotowano materjały do opracowania planu
zagospodarowania wybrzeża morskiego. Na polu popierania
uzdrowisk udzieliło Ministerstwo finansowej i technicznej



61

pomocy na prace przygotowawcze do sporządzenia planów
zabudowania Krynicy i Zakopanego. Dotychczas odstąpiono
na cele rozbudowy miast 378 ha z tego 82 ha bezpłatnie.

Działalność Ministerstwa w dziale budownictwa pań-
stwowego w roku 1929/30 była wydatna, gdyż na cele te
wydano 38,000.000 zł. z normalnego budżetu i 29,500.000 zł.
na podstawie ustawy z 31 marca 1929 r. o inwestycjach.
Z kredytów budżetowych prowadzi się budowę gmachu
Ministerstwa Wyznań Rei. i 0. P., Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademji Górniczej
w Krakowie, Kliniki Ginekologicznej w Krakowie, Kliniki
Neurologicznej we Lwowie, Klniki Neurologicznej w Po-
znaniu oraz szereg gimnazjów i szkół zawodowych i urzę-
dów paristwwych. Z kredytów inwestycyjnych prowadzono
budowę 76 objektów, które w 80% są wykonane. Z ważniej-
szych wymienić należy gmach Anatomji w Poznaniu, Bi-
bljoteki Politechnicznej we Lwowie, Szkoły Technicznej
w Wilnie, Sądu Okręgowego w Tarnowie i t. d. Wykończe-
nie tych gmachów nastąpi w przyszłym roku budżetowym,
prócz tego zamierzono w budżecie na rok 1930/31 AV związku
z ogólnym kryzysem mieszkaniowym dalszą budowę domów
urzędniczych w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Rawie
Poiskiej i Nowogródku.

Akcja odbudowy kraju postąpiła tak dalece, że do od-
budowania pozostaje jeszcze około Vi o budynków zniszczo-
nych w czasie wojny. Rodzin potrzebujących pomocy jest
obecnie jeszcze 30.000, przeważnie w województwach
wschodnich.

Na polu inwestycyj komunalnych, jako to wodocią-
gów, kanalizacji, hal targowych, rzeźni, elektrowni współ-
działało Ministerstwo przez badanie odnośnych projektów
pod względem technicznym i pod względem rentowności
oraz przez kontroloAvanie budowy przez organa państwowe.

C) B u d o w n i c t w o d r o g o w e .
Racjonalne prowadzenie gospodarki drogowej unie-

możliwia szczupłość stojących do dyspozycji kredytów, które
pozwalają użyć na utrzymanie dróg zaledwie 2.000 zł. na
km. podczas gdy w państwach zachodnich mimo, iż drogi
znajdują się w znacznie lepszym stanie, kwota ta wynosi
7.000 do 9.000 zł.

Niewystarczająca Wysokość tych kredytów daje się
tem dotkliwiej odczuć, że wzrastający w gwałtownym tempie
ruch pojazdów mechanicznych wymaga coraz kosztowniej-
szego utrzymania nawierzchni. Wskutek szczupłości bu-
dżetu mogło Ministerstwo przeznaczyć zaledwie 3,000.000 zł.
na budowę nawierzchni nowoczesnych odpowiednich dla
ruchu samochodowego. W tych warunkach zmuszone było
Ministerstwo zwrócić przedewszystkiem uwagę na potanie-
nie materjałów służących do konserwacji gościńców, przy-
stąpiono zatem do budowy klinkierni w Izbicy, Hrubieszo-
wie i Sokalu oraz otwarcia i rozbudowania kamieniołomów
(kamieniołomy bazaltowe w Janowej Dolinie, kwarcytowe
w Zagnańsku i inne).

Celem stworzenia stałej podstawy dla gospodarki dro-
gowej widziało się Ministerstwo zmuszone do opracowania
projektu ustawy o państwowym funduszu drogowym, wzo-
rowanej na tego rodzaju ustawach w innych państwach,
a w szczególności w Czechosłowacji i we Włoszech. Na fun-
dusz drogowy składać się będą oprócz dotacyj państwowych
wpływy podatkowe jak n. p. podatek od pojazdów mecha-
nicznych, od biletów autobusowych i inne. Z pomiędzy więk-
szych mostów, których budowa prowadzona będzie w roku
1930/31, wymienić należy przedewszystkiem budowę mostu
na Wiśle w Toruniu i mostu w Krakowie na Wiśle.

Potrzeby nasze co do dróg i mostów ocenić można na
kilka rniljardów złotych, tymczasem budżety zwyczajny
i nadzwyczajny na rok 1929/30 zawierały łącznie kwotę
68,000.000 złotych, na rok 1930/31 preliminuje się

65,8 miljona złotych.
. Dzięki tym skromnym środkom projektuje się tylko

budowę około 60 kin nowych dróg. Pamiętać musimy, że

z 17.000 km dróg państwowych 25% ich niema twardej
nawierzchni, a taksamo połowa z 35.000 km dróg samorzą-
dowych. Aby gęstość naszych dróg zrówać z gęstością dróg
na zachodzie, trzeba wybudować 60.000 km nowych dróg,
a sprawa dróg to nietylko kwestja mniej lub więcej wy-
godnej jazdy — to kwestja taniego przewozu, to kwestja
podniesienia realnej wartości naszych surowców, kwestja
podniesienia wartości naszego majątku narodowego.

D) P o m i a r y w P a ń s t w i e .

W dziale tym prowadzono intensywnie dalej pomiary
podstawowe t. j . trjangulację Państwa jako podstawę do
przeprowadzenia nowycli zdjęć szczegółowych i sporządze-
nia map katastralnych. W roku 1929/30 wybudowano 35
wież o przeciętnej wysokości do 40 metrów, pomierzono
jedną bazę o długości 9 km i poczyniono obserwację na 5 sta-
nowiskach. Dla umożliwienia pomiarów astronomicznych
wybudowano i wyposażono należycie punkt astronomiczny
Borowa Góra. Prowadzono również dalej precyzyjną niwe-
lację Państwa przez założenie reperów na długości około
2.000 km i zniwelowano 950 hm. Pomiary szczegółowe pro-
wadzono na pobrzeżu morskiem za pośrednictwem kie-
rownictwa technicznego w Wejherowie, które dotychczas
pomierzyło 6 gmin oraz w Tatrach i Pieninach dla celów
Parku Narodowego. Pomiary te prowadzone najnowszemi
metodami fotogeodezji są już na ukończeniu. Pomiary gra-
nicy polsko - rumuńskiej dobiegają, końca, jednakowoż sze-
reg spornych spraw wstrzymuje ukończenie prac technicz-
nych ze względów politycznych.

E) E l e k t r y f i k a c j a P a ń s t w a .

W dziale tym regulowano działalność prywatną przez
nadaAvanie uprawnień na zakłady elektryczne i przez nad-
zór nad wykonywaniem uprawnień przez koncesjonarjuszy.
Uprawnień wydano dotychczas 114, w toku jest około 130
spraw. Równocześnie przygotowano program ogólnej elek-
tryfikacji Państwa a rezultaty tych prac przygotowawczych
złożone są w 4-ch zeszytach „Elektryfikacja Polski" i 2-ch
tomach „Statystyki ' Zakładów Elektryczych w Polsce".
Polski Komitet Energetyczny istniejący przy Ministerstwie
zajmował się sprawą racjonalnego wyzyskania naturalnych
źródeł i brał udział w międzynarodowej akcji na tem polu.
Najbardziej aktualnemi sprawami z dziedziny elektryfi-
kacji, które zajmują obecnie Ministerstwo i muszą być
w najbliższej przyszłości załatwione, są sprawy uprawnień
elektrycznych dla Harrimana i dla Gródka. Pierwsze obej-
mowałoby 69 powiatów, drugie 53 powiaty. Są to zagadnie-
nia gospodarcze bardzo wielkiej wagi, do których Rząd
odnosi się z całą powagą i należytą ostrożnością. Musimy
baczyć, abyśmy nic nie uronili z dóbr narodowych, abyśmy
nie utracili swobody ruchu dla naszych gospodarczych po-
czynań, a jeżeli coś ofiarujemy, aby to dało niewątpliwą
korzyść Państwu. Jako inżynier jestem całą duszą za przy-
spieszeniem ekonomicznego i kulturalnego rozwoju Państwa,
ale nie za wszelką cenę.

F) D z i a ł ' t u r y s t y k i .

W dziale tym prowadzono dalej akcję wydawania
przewodników po Polsce, AV szczególności wydano prze-
wodnik w języku angielskim. Sporządzono 7 planów tu-
rystycznych między tem dla Zakopanego, wydano szereg
broszur reklamowych w obcych językach, urządzono kon-
gres międzynarodowy turystyczny w Warszawie, który
odniósł znaczny sukces. Udzielono szereg subwencyj na
schroniska i domy wycieczkowe, zarówno w Karpatach,
jak i w północnej Polsce.

Przechodząc do preliminarza budżetowego na rok
1930/31 zaznaczam, że przedstawia on dochody tak zwy-
czajne jak i nadzwyczajne w kwocie . . 33,624.700 zł.
wydatki zwyczajne i nadzwyczajne w kwocie 158,850.000 zł.
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a w porównaniu z odpowiedniemi kwotami
z roku 1929/30 jest w dochodach o . . . 1,5 miljona

w wydatkach zaś o 3,3 miljona
niższy.

Jak wynika z powyższego przedstawienia budżet ten
jest niezmiernie skromny, nie dostosowany do potrzeb tak
wielkiego Państwa, jak nasze i tak zaniedbanego w półtora-
wiekoAvym okresie zaborów. Budżet ten, o ile chodzi o efek-
tywny postęp gospodarczy w kraju, zmniejsza się o dużą
pozycję sumy wydatków koniecznych,. lecz mających zna-
czenie pomocnicze, lub luźną tylko łączność z właściwemi
robotami publicznemi, jak studja i pomiary hydrotechniczne,
pomiary kraju, hydrografja, studja elektryfikacyjne, studja
i pomiary meljoracji Polesia, projekty planów regulacyj-
nych, pomiary graniczne, grobownictwo wojenne, naprawa
szkód żywiołowych, odbudowa kraju, wreszcie stosunkowo

duże wydatki personalne, wywołane potrzebą konserwowa-
nia i nadzoru niezliczonej liczby objektów państwowych,
prowadzeniem budowli innych resortów ete. Te kwoty prze-
kraczają łącznie 30 miljonów zł.

Jednak wedle stawu grobla — w ostatnich latach był
już widoczny postęp; pamiętamy już lata, gdy budżet robót
publicznych dosięgał zaledwie kwoty 60 miljonów zł.

Na przyszłość pamiętać musimy, że im więcej bę-
dziemy wkładać w roboty publiczne, tem szybciej doprowa-
dzimy kraj do porządku, ładu i rozwoju ekonomicznego,
tem lepiej wyzyskamy go dla kultury i ochronimy od co-
rocznych szkód żywiołowych i strat materjalnych1).

•) W dalszym ciągu nastąpiło przedstawienie szczegółów pre-
liminarza budżetowego.

Prof. Edwln Hauswald.

Psychologiczny kierunek umiejętnej organizacji.
Zwolennikom i działaczom nowoczesnych metod racjo-

nalizacji produkcji zarzucano nieraz, że traktują człowieka
jako przedmiot lub rodzaj maszyny, powodując przez to
jego przemęczanie i poniżenie. Zarzuty tego rodzaju nie są
jednak uzasadnione, gdyż właśnie wielkie zagadnienie d o-
s t o s o w a n i a p r a c y wszelkiego rodzaju do właści-
wości organizmu ludzkiego, z uwzględnieniem znanych do-
tąd praw biologji i psychologii, zajmowało nowoczesnych
organizatorów produkcji i pracy już od pierwszych chwil
odrodzenia wiedzy organizacyjnej, jak o tem pisałem
w dziele o „Przemyśle", oraz w przemówieniu wstępnem
na II. Zjeździe Naukowej Organizacji w Warszawie.

Obecny stan tej ważnej sprawy przedstawię krótko
na podstawie informacyj, zebranych w czasie ostatnich kon-
gresów racjonalnej organizacji w Pradze, Rzymie, Paryżu
i Warszawie, wiadomości ze źródeł zagranicznych, oraz
własnych doświadczeń.

Zastosowanie wiedzy psychologicznej do celów pracy
gospodarczej ujęto przed kilkunastu laty w całość zwaną
p s y c h o t e c h n i k ą lub też p s y c h o l o g i ą p r z e -
m y s ł o w ą (ang.: Industrial psychology), która rozwinęła
się w samodzielną gałęź nauk biologiczno-technicznych.

Na Il-im kongresie międzynarodowym racjonalnej or-
ganizacji w Paryżu omawiano kilka ważnych kwestyj z tego
działu wiedzy.

Dr. med. A11 e n d y poruszył tam dziedzinę psycho-
logji o b j a w ó w p o d ś w i a d o m y c h (fr.: Psychologie
de 1'inconscient), podnosząc siłę wpływu p ę d ó w pod-
ś w i a d o m y c h , jak np. zazdrości, miłości, nienawiści,
ambicji, wiary, zapału i t. d. na zachowanie się i rozwój
człowieka.

Skutkiem tego nie można jego zdaniem polegać na wy-
nikach badań psychotechnicznych, dokonywanych w kie-
runkach zdatności ruchowych, fizycznych, umysłowych itp.
zwłaszcza, gdy chodzi o udzielanie porad co do w y b o r u
p r z y s z ł e g o z a w o d u . Tam bowiem nie rozstrzygają
tylko same uzdolnienia, lecz raczej głęboko ukryte p o-
p ę d y o r g a n i c z n e . Umysł ludzki nie jest bowiem
określoną jednostką, lecz raczej rodzajem parlamentu
różnych myśli, dążeń i pragnień. Pragnienia zaś i uczucia
wiodą człowieka nieraz do wyboru zawodu i umożliwiają
mu pewne w nim powodzenie, mimo słabego nawet uzdol-
nienia.

Jako przykłady przytoczyć możemy skłonności sa-
dystyczne, polegające na . podświadomem upodobaniu do
widoku cierpień, wiodące ludzi do wybierania zawodów
stosunkowo przykrych, ja,k n. p. chirurga, wojownika,
rzeźmkay: despoty i t. p. Następnie rozstrzygający wpływ

: erotycznego u artystytów i poetów.

Sprawą tą zajmowała się już dawniej wiedeńska szkoła
psychologów, o czem pisał w r. 1924 M i s s r i e g l e r .

A11 e n d y sądzi, że przy udzielaniu porad zawodo-
wych psychotechnik ograniczyć się powinien do w s k a -
z a ń n e g a t y w n y c h , czyli do wyliczenia kandydatom,
jakich uzdolnień im brak, pozostawiając resztę pracy psy-
c h o a n a l i z i e , mającej zbadać sploty (kompleksy)
podświadomych popędów i pragnień.

Rozważywszy bliżej to ważne i zajmujące zagadnie-
nie nie mogłem uznać w całości tezy referenta, godząc się
tylko na żądanie, by badania psychotechniczne obejmowały
w takich razach także objawy f i z j o l o g i c z n e i po-
p ę d y p o d ś w i a d o m e .

P s y c h o l o g i a s t o s o w a n a czyli p s y c h o -
t e c h n i k ą ma głównie dwa różne zadania.

.1. S e l e k c j ę c z ł o w i e k a do określonych stano-
wisk zawodowych, przy której użytecznem jest zarówno
pozytywne stwierdzenie istnienia pewnych zdatności, jak
też i negatywne ustalenie rzeczy.

2. P o r a d n i c t w o z a w o d o w e , odnoszące się do
dobrania zawodu wedle znanych uzdolnień i skłonności
człowieka na podstawie szerzej ujętego zbadania jego
s k ł o n n o ś c i , w ł a ś c i w o ś c i , z d o l n o ś c i i z r ę c z -
n o ś c i .

W drugim dziale pracy psychotechników słusznem jest
niewątpliwie żądanie, by w badaniu uwzględniono także
wrodzone popędy i skłonności.

Poleganie jednak na trudnych do obiektywnego stwier-
dzenia skłonnościach i zamiłowaniach młodych zwykle i nie-
doświadczonych ludzi, byłoby złą podstawą do wydawania
porady w sprawie wyboru stosownych kierunkÓAy zawodo-
wych. W poważne] pracy zawodowej korzystne widoki po-
wodzenia i zadowolenia daje tylko k o m b i n a c j a pew-
nych zdatności psychicznych i fizjologicznych z instynk-
towną oraz nabytą skłonnością; brak zaś dostatecznych
zdatności odbija się potem boleśnie, nawet przy początkowo
wyraźnych i silnych skłonnościach.

Poradnictwo.
Wzorowe postępowanie przy udzielaniu porad w spra-

wach doboru kierunków zawodowych powinno być — mo-
jem zdaniem — następujące:

1. Kandydat sporządza szczegółowy o p i s swych
właściwości, skłonności i doznanych trudności, podając za-
razem swe życzenia i motywy co do wyboru zawodu. W opi-
sie uwzględnia się także daty co do rodziny i objawów dzie-
dziczności. Do ułatwienia służy starannie ułożony s p i s
p y t a ń .

2. I n t e r v i e w (osobiste spotkanie z rozmową)
z kandydatem, a w razie możności także z poważnym człon-
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kiem jego rodziny. Przytem stawia się kandydatowi planowo
już ułożone pytania, notując krótko jego odpowiedzi i własne
spostrzeżenia.

3. Z b a d a n i e ś w i a d e c t w i opinji nauczycieli
lub przełożonych co do zdolności, postępów, skłonności i za-
chowania się. Z tych danych można przy pomocy osobistego
„interview" wytworzyć sobie pierwszy obraz zdolności, uspo-
sobienia (temperamentu) i charakteru.

4. Z b a d a n i e l e k a r s k i e (fizjologiczne), z po-
daniem stanu, zalet i wad organizmu.

5. Z b a d a n i e p s y c h o t e c h n i c z n e co do:
a) zdolności podstawowych;
b) zdolności specjalnych;
c) wrażliwości nerwowej, uczuciowej i temperamentu;
cl) instynktów, popędów i skłonności;
e) właściwości etycznych;
f) charakteru, o ile jego ujęcie jest możliwe;
g) wiedzy i wprawy nabytej;
h) w a r u n k ó w lokalnych i materjalnych;
i) s p o s o b n o ś c i , jakie kandydat w danych wa-

runkach mieć może.
Do ostatniego punktu zauważyć muszę, że w wielu

przypadkach wybór i powodzenie w zawodzie zależy głównie
od s p o s o b n o ś c i i z n a j o m o ś c i .

Na podstawie tak obszernego układu studjów i zna-
jomości typowych wymogów, jakie praktyka życia stawia
w różnych kierunkach zawodowych, można w wielu razach
podać ogólne wskazówki, do jakich kierunków kandydat
się nie nadaje, do jakich zaś ma korzystne zdatności i wa-
runki.

Wyniki badań zestawia się w w y k a z i e połączo-
nym zwykle z wykresem, zwanym zwykle p r o f i l e m
psychofizjologicznym albo też b i o t y p e m (dr. Pende).
Tego rodzaju c h a r a k t e r y s t y k a o s o b y może być
bardzo cenną pomocą w jej dalszym rozwoju życiowym.

Wyjaśnia bowiem nieznane zwykle człowiekowi stany
faktyczne i możliwości rozwojowe, przestrzega przed tru-
dnościami, związanemi z naturą danego organizmu, zwraca
uwagę jego na realne stosunki panujące w różnych zawo-
dach, sam zaś'tok doświadczeń i rozmów otwiera wielu kan-
dydatom i ich rodzinom oczy na nieznane im przedtem
fakty, możliwości i trudności.

W razie stwierdzenia poważnych s p r z e c z n o ś c i
między s k ł o n n o ś c i a m i i popędami a u z d o l n i e -
n i a m i, należałoby w późniejszym życiu dążyć do zawodów
odpowiadających przedewszystkiem t y p o w e m u u z d o l -
n i e n i u , pozostaAviając zadowolenie skłonności dziedzi-
nom sportów i rozrywek.

Motywy wyboru zawodu.

Dr. B i e g e 1 e i s e n, kierownik Instytutu psychotech-
nicznego i poradni w Krakowie, urządził a n k i e t ę co
do życzeń młodzieży szkolnej w sprawie wyboru zawodu
i otrzymał następujące wyniki:

M o t y w y.
Odsetki
15 7o
2 7o

1. Wpływ rodziców lub kolegów
2. Właściwości oraz wady organizmu . . . . a /o
3. Popłatność zawodu 21 °/0

4. Łatwość zajęcia 18 7o
5. Niezależność osobista (t. zw. wolne zawody) . . O,2°/o
6. Chęć służenia społeczeństwu 6,8"/o
7. Zabezpieczenie u t r z y m a n i a na starość . . . . 3,4°/o
8. Urozmaicenie w zajęciu zawodowem (podróże) 3 °/o
9. Zamiłowanie, uzdolnienie specjalne . . . . 18 '/«

10. Ambicja, widoki powodzenia O,l°/o
11. I n n e motywy, alboteż brak uzasadnienia . . . 12 °/o

Hipotezy psychotechniki.

Możliwość wykonywania względnych pomiarów psy-
chologicznych opiera się na licznych faktach, znanych nam

z doświadczenia życiowego i na pewnych h i p o t e z a c h
r o b o c z y c h , stwierdzonych następnie kontrolą dokony-
wanych według nich eksperymentów. Trafność ocen psycho-
fizjologicznych okazała się zadowalającą, gdyż stwierdza się
ją zwykle w 80% lub więcej odsetkach.

G ł ó w n e h i p o t e z y r o b o c z e psychotechniki
są następujące: (Myers, Industrial psychology 5, 150).

1. W czynnościach zawodowych ludzie różnią się od
siebie:

a) wrodzonemi z d o l n o ś c i a m i ;
b) w i e d z ą nabytą;
c) w p r a w ą praktyczną, (ang.: skill).
2. Zdolności wrodzone mają wielki wpływ na zakres,

szybkość i trwałość nabywania wiedzy i wprawy zawodowej.
3. Zdolności wrodzone podzielić można na o g ó l n e

(ej) i s p e c j a l n e (s). Granice między niemi są jednak
niewyraźne.

4. Do różnych zadań zawodowych, wzgl. życiowych,
trzeba różnych zdatności. Stąd wskazanem jest d o b i e r a -
n i e z a w o d ó w do znanych w przybliżeniu uzdolnień
i skłonności człowieka, czyli p o r a d n i c t w o p s y c h o -
l o g i c z n e w sprawie doboru odpowiednich kierunków
zawodowych.

5. Kombinacje zdolności wrodzonych, oznaczonych
przez „g", (generalne) i „s" (specjalne), są u ludzi różne.

6. Osoby o wysokiem uzdolnieniu wrodzonem osiągają
przy równych zresztą innych warunkach pełne powodzenie
w odpowiednich dla nich zawodach.

7. Stopnie uzdolnień, wrodzonych, jakoteż zdatności
kombinowanych (wypadkowych), t. zn. wrodzonych i na-
bytych, mierzlyć można przez porównywanie wyników
z n o r m a l i z o w a n y c h z a d a ń p r ó b n y c h u ró-
żnych jednostek albo grup.

Pomiary psycho-fizjologiczne dają tylko w z g 1 ę d n e
w y n i k i, odniesione do poprzednio zmierzonych i staty-
stycznie ujętych wielkości średnich. (CechoAvanie wyników).

8. W y n i k i i n d y w i d u a l n e mierzy się:
a) za pom. t r u d n o ś c i z a d a ń . Osoby zdolniej-

sze potrafią dobrze rozwiązać większą ilość postawionych
wszystkim zadań;

b) za pom. l i c z b y poprawnie rozwiązanych zadań
równej trudności na liczbę ogólną postawionych zadań,
w oznaczonym okresie czasowym. N. p. na postawionych
wszystkim 30 zadań równej trudności rozwiązała osoba
1. — 2 6 , 2. — 1 8 , 3 . - 7 i t. d.;

o.) przez z l i c z e n i e b ł ę d ó w , popełnionych
w oznaczonym czasie. Zdatniejsi kandydaci robią w rów-
nych warunkach mniej błędów nż inni;

d) przez m i e r z e n i e p r ę d k o ś c i , alboteż czasu,
zużytego n a poprawne załatwienie każdego zadania.

9. Przed rozpoczęciem właściwych pomiarów trzeba
dać każdemu kandydatowi j a s n e i d o k ł a d n e p o -
u c z e n i a co do czynności, jakie on ma wykonać przy
aparacie lub zadaniu.

10. Jeżeli się chce otrzymać dobrze zrównane wryniki
badań, trzeba też każdemu kandydatowi dać czas i sposo-
bność do wstępnego wyćwiczenia się w obsłudze aparatów,
aby w ten sposób usunąć wielkie nieraz różnice przypadko-
wej znajomości podobnych zadań, nabytej gdzieindziej.

11. W czasie pomiarów może obserwator robić spo-
strzeżenia co do s p o s o b u z a c h o w a n i a s i ę (ang.:
behavior) kandydata, uzyskując w ten sposób pewne wska-
zania co do jego u s p o s o b i e n i a i c h a r a k t e r u .

12. Wyniki „i n t e r v i e w", p o m i a r ó w i o b s e r-
w a c y j dodatkowych zestawia się następnie w t a b e l a c h
b i o t y p o w y c h lub w t. zw. profilach psychofizjolo,-
gicznych, których kilka podaję.

Zdolności podstawowe i specjalne.

W nowszej praktyce psychotechnicznej ocenia się wy-
soko znaczenie wrodzonych zdolności, stanowiących pod-
stawę rozwoju zdatności człowieka do pracy. (Suter, w Zu-
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rych.ii). Wedle S p e a r m a n a owe uzdolnienia wrodzone
stanowią jakby dwie grupy, mianowicie grupę główną zdol-
ności, którą nazywa z d o l n o ś c i ą g ł ó w n ą „g" oraz
obok niej kilka rozmaicie rozwiniętych z d o l n o ś c i spe-
c j a l n y c h , oznaczonych krótko literami s, s.

Napotykane w życiu typy uzdolnienia pochodzą jego
zdaniem stąd, że istnieją różne k o m b i n a c j e grupy
głównej g z uzdolnieniami dodatkowemi i specjalnemi s.
Zdaniem autora można się w tem dopatrzeć zajmującej
analogii z bogatą rozmaitością właściwości k r y s z t a ł ó w ,
w zależności od różnego rozmieszczenia atomów i elektronów
w tak zwanej siatce ustrojowej kryształów.

Związek między zdolnościami a wypadkami.

Ważny a bliski związek zauważono między zdolno-
ściami zmysłowemi i motorycznemi a podatnością poszcze-
gólnych pracowników do nieszczęślwych wypadków. Dobry,
bystry wzrok i słuch, szybka reakcja motoryczna po otrzy-
maniu wrażeń zmysłowych, zręczność fizyczna i spokój
nerwów, Lstanowią niewątpliwie cenne właściwości, chro-
niące ludzi od wypadków i związanych z niemi fatalnych
nieraz następstw. Osoby pod tymi względami gorzej wyposa-
żone objawiają niezwykle wysoką, p o d a t n o ś ć albo
s k ł o n n o ś ć do p o p e ł n i a n i a b ł ę d ó w i powodo-
wania niebezpiecznych wypadków. Zdarzało się, że n. p. na
50 robotników zatrudnionych w równych zresztą warunkach
jeden miął w przeciągu kwartału 3 poważniejsze wypadki,
reszta zaś tylko kilka drobnych.

Stwierdzenie takiego związku, czyli k o r e l a c j i
między zdolnościami a skłonnością do wypadków, przyczy-
niło się wielce do rozszerzenia badań psycho-fizjologicznych,
zwłaszcza w takich przedsiębiorstwach, w których jak n. p.
w kolejnictwie, błędy personahi mogą wywołać fatalne na-
stępstwa dla podróżnych.

Dlatego też wprowadzono badania psychotechniczne
w Polskich kolejach państwowych, podobnie jak we wszyst-
kich prawie wielkich, towarzystwacb kolejowych i tramo-
wych zagranicą.

Niedawno pxzedstaAvił prof. dr. L a h y z Paryża
metody używane w instytucie psychotechnicznym wiel-
kiego T o w a r z y s t w a k o l e i m i e j s k i c h i podmiej-
skich miasta Paryża (Tramways et chemins de fer en corn-
mun de Paris).

Według referatu ogłoszonego w „Atti di Congresso del
organiz. scientifica" di Roma, (str. 1043), wprowadzono
tam badania następujące. Każdego kandydata poddaje się
najpierw zbadaniu przez lekarza, następnie próbom psycho-
technicznym, potem zaś próbie służby praktycznej.

Badania psychotechniczne dążą do przybliżonego
zmierzenia a) z d o l n o ś c i , b) przez powtarzanie po-
miarów w określonych odstępach czasu także do śledzenia
jego r o z w o j u zawodowego, c) do pomocy w przyszłem
d o k s z t a ł c a n i u .

Kontrola otrzymanych tą drogą wyników przez ich
porównywanie z ocenami praktycznej zdatności w służbie
wykazała zgodność w 84°/o-ach.

U k ł a d b a d a ń obejmuje dziedziny:
a) wrażeń zmysłowych;
ł>) zdolności ruchowych;
c) zdolności psycho-motorycznych;
d) inteligencji.
Do tych celów stosuje się tam krótkie badania, zwane

testami:
1. uwagi rozdzielnej;
2. reakcyj ruchowych np. na dźwięki sygnałów;
3. suggestywności, według Bineta;

4. siły i wytrwałości mięśniowej;
5. oceny różnych prędkości jazdy;
6. oceny odległości;
7. szybkości spostrzegania;
8. ulegania wzruszeniom pod wpływem niespodzia-

nych podniet;
9. pamięci (np. co do serji słów);

10. inteligencji słownej (logicznej);
11. inteligencji praktycznej;
12. zdolności do rozumienia mechanizmów.
N a d a w a n i e p o d n i e t i notowanie otrzymanych

na nie reakcyj (wzgl. czynności) odbywa się tam a u t o m a -
t y c z n i e , za pomocą, przyrządów, pędzonych motorkami
i indikatorów, rysujących wyniki na ruchomej taśmie z do-
kładnością Vis sekundy. Takie ulepszenie aparatury zapew-
nia zupełną równomierność w wydawaniu podniet oraz
objektywną dokładność w pomiarach czasów reakcji, usu-
wając wszelkie błędy osobiste, popełniane dawniej przez
samych obserwatorów i niekorzystny wpływ obawy przed
obecnością tych obserwatorów, czyli t r e m y .

eakcje

Rys. 1.
Impulsy, reakcje ruchowe i drgania rąk osób A i 13.

Badanie pracowników odbywa się tam w regularnie
rozmieszczonych t e r m i n a c h , mianowicie u pracowni-
ków mających poniżej 45 lat co dwa latas u starszych zaś
co roku. Na podstawie tych prób i sprawozdań o zachowaniu
się każdego pracownika w służbie przydziela się każdemu
z nich stanowisko w' danym okresie dla niego odpowiednie.
Dzięki wprowadzeniu tych metod stwierdzono zmniejsze-
nie ogólnej ilości wypadków o 3O°/o.

O sposobach badania zdolności zawodowych w S t a -
n a c h Z j e d n o c z o n y c h i w N i e m c z e c h pisa-
łem już obszerniej w dziele „Przemysł", str. 196 do 212.

W U s t i (Aussig, Czechy północne) zwraca się przy
stawianiu not z prób psychotechnicznych uwagę także na
rodzaj ś r o d o w i s k a gospodarczego i domowego każdego •
kandydata. Stosownie do potrzeb tego okręgu miejskiego
podzielono środowiska młodzieży na 5 grup, a to:

1. kół wykształconych i zamożnych;
2. grupy średnich urzędników;
3. średnich kupców i rzemieślników;
4. robotników fachowych, woźnych i t. d.;
5. grupy robotników zwykłych, średniego i niższego

stopnia.
Dzięki temu ugrupowaniu otrzymał tamtejszy insty-

tut psychotechniczny większą niż przedtem zgodność swych
ocen z kontrolą w praktyce. (Dok. nast.).



Dr. Karol Pomianowskl,
Prof. Politeoliniki Warszawskiej.

Kilka słów w sprawie koncesji Harrimana.
Sprawa koncesji była omawiana w swoim czasie

w Towarzystwie Politechnicznem Lwowskiem, wyniki dy-
skusji były pomieszczone w Czasopiśmie Technicznemu Me
biorąc udziału w poprzedniej dyskusji, pozwalam sobie po-
niżej pomieścić parę uwag, które może przyczynią się do
lepszego wyjaśnienia sprawy tak bardzo dla Polski ważnej.

W terenie będącym przedmiotem projektowanej kon-
cesji, oraz na przyległym Śląsku, istnieje szereg wielkich
elektrowni, z nich. największa w Chorzowie, obok Państw.
Zakł. Azot., należąca do OEW., firmy niemieckiej. W m y ś 1

wanym węglem. Gdy zakład OEW. w roku 1927, pracując
bez rezerwy i przeciążony, wyprodukował 459 mil. kWg,
po uruchomieniu „Elektro" mógł produkcję ograniczyć
i w roku 1929 wytworzył tylko 378 mil. kWg, gdy równo-
cześnie związane z nim ,,Elektro" wyprodukowało 365 mil.
kWg. Razem zatem oba te zakłady niemieckie wytworzyły
743 mil. kWg. Obraz wzrostu produkcji na szeregu naj-
większych elektrowni w omawianym terenie podaję na za-
łączonym wykresie. Zestawienie cyfrowe na rok 1929 po-
daję poniżej:

OEW 378 mil.kWg
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Elektro 365
Chorzów Państw 170
Łódź 114
Warszawa miasto 100

„ tramwaje 31,2
Małobądz 42,6
Kraków 35,5
Siersza Wodna 35,4
Pruszków 23,2
Częstochowa 7,6

Razem .

u k ł a d ó w g e n e w s k i c h , P a ń s t w o p o s i a d ł o
co do t e j e l e k t r o w n i p r a w o l i k w i d a c j i .
Wobec mającej nastąpić likwidacji, zakład ten był w ma-
łym tylko stopniu modernizowany i zupełnie nie rozsze-
rzany. Gdy jednak przemysł śląski wymagał znacznie
większych ilości energji niż zakład Chorzowski, mógł dostar-
czyć, kapitał. niemiecki, wybudował drugą elektrownię,
„Elektro", w Łaziskach Górnych, wyposażając ją w agre-
gaty 30.000 kW i urządzenia do opalania kotłów sproszko-

. . 1302,5 mil. kWg.
Suma produkcji tych największych zakładów

wynosi zatem 1302.5 mil. kWg, w czem same dwie
elektrownie niemieckie partycypują ze sumą 743 mil.
kWg. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na ogólną sumę
produkcji energji w Polsce, około 3 miljardy kWg,
elektrownie z instalowaną mocą powyżej 5.000 kWg
wyprodukowały około 2.4 miljarda, i że w tej sumie
d w i e e l e k t r o w n i e n i e m i e c k i e wy-
p r o d u k o w a ł y 743 mil. kWg, wynika stąd ja-
sno, jak potężnym jest i c h u d z i a ł w p r o -
d u k c j i s i ł y e l e k t r y c z n e j i że w y n o s i
on 24,7°/o c a ł o ś c i w y p r o d u k o w a n e j
e n e r g j i e l e k t r y c z n e j w P o l s c e , 31°/o
p r o d u k c j i w i e l k i c h z a k ł a d ó w , 57°/o
p r o d u k c j i z a k ł a d ó w p o d a n y c h w ze-
s t a w i e n i u p o p r z e d n i e m.

Państwo nie posiadało nigdy dostatecznych
środków samo, aby likwidację OEW. przeprowadzić,
lecz w układach z Harrimanem zoboMdązała go do
wykupna tej elektrowni i jej spolonizowania, a na-
stępnie do nierozszerzania tego zakładu, jako poło-
żonego przy samej granicy Państwa, natomiast wy-
budowanie odpowiedniej wielkości zakładu nowego,
bliżej Krakowa. Układ polsko - niemiecki, zawarty
w październiku 1929 r., zniósł likwidację między
innemi i elektrowni OEW., a właściciele jej po pod-
pisaniu układu przerwali pertraktacje z firmą
Harrimana.

Koncesja tak duża i ważna jak ta, o którą się
ubiega Harriman, wymaga oczywiście głębokich stu-
djów, aby interesa Państwa były należycie zabezpie-
czone,- a równocześnie aby przedsiębiorca miał in-
teres w objęciu koncesji. Lecz anormalne stosunki,
jakie się ułożyły między Rządem a Sejmem z jednej
strony, a z drugiej, mało fachowa a często raczej pod
kątem politycznym, oraz pewnych prywatnych

interesów prowadzona fcunpanja prasowa, wywołały
znaczne przewleczenie się pertraktacyj, wobec czego racjo-
nalny plan Ministerstwa Robót Publicznych zachwiany
został w części dotyczącej wykupu elektrowni OEW., gdyż
w m i ę d z y c z a s i e z o s t a ł z a w a r t y u k ł a d
p o l s k o - n i e m i e c k i , k t ó r y p r a w o p r z y m u s o -
w e g o w y k u p u z n i ó s ł.

Utratę prawa likwidacji OEW. uważać trzeba za po-
ważną klęskę na punkcie naszego stanu posiadania na
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Śląsku, na skutek pozostawienia w ręku niemieckiem tak
potężnej placówk, jaką jest OEW. na Śląsku, a następnie
finansową, na skutek utraty mocnego atutu, jaki posiadło
Państwo w prawie likwidacji elektrowni wraz z jej rozgałę-
zioną siecią, które to prawo Państwo mogło odstąpić przed-
siębiorstwu, za cenę ustępstw na innych polach.

E l e k t r o w n i a OEW. p o z o s t a j e z a t e m n a -
d a l w r ę k u k a p i t a ł u n i e m i e c k i e g o , a j e j
t e m p o r o z w o j u , n i c z e r a o b e c n i e n i e w s t r z y -
m a n e , jak wynika wyraźnie z załączonego wykresu, b ę-
d z i e n i e z a w o d n i e i n a d a l w i ę k s z e od t e m p a
r o z w o j u j a k i e j k o l w i e k e l e k t r o w n i o k r ę -
g o w e j c z y m i e j s k i e j w omawianym terenie. Jest
rzeczą, oczywistą, że elektrownie OEW. oraz „Elektro", ope-
rując bardzo dużemi jednostkami maszynowemi, zużytko-
wując sproszkowanych najgorszych odpadków węgla na
opał kotłów, dysponując zresztą ogromnenii kapitałami,
będą miały możność produkowania energji taniej niż jaka-
kolwiek elektrownia mniejsza, i b ę d ą m u s i a ł y m i e ć
t e n d e n c j ę r o z s z e r z a n i a s w e g o t e r e n u
z b y t u d a l e j n a w s c h ó d , p o z a g r a n i c e Ś l ą s k a .

Zapobiec pokojowemu wchłonięciu przez te elektrow-
nie terenów na wschodzie może oczywiście Rząd zawsze,
nie udzielając koncesji na linje przeniesienia, łączące sieć
OEW. z sieciami mniejszych zakładów na wschodzie. Pod
względem gospodarczym byłaby to jednak polityka niewła-
ściwa, gdyż utrzymywałaby ona sztucznie za wysokie koszta
produkcji prądu. Racjonalnem rozwiązaniem będzie zatem
wystawienie w zagłębiu węglowem, kapitałami neutralnemi
tak dużej elektrowni, aby ona mogła przejąć na vsiebie dalszy
wzrost konsumpcji energji na Śląsku oraz w powiatach
na wschód od Śląska położonych. O ile to nie nastąpi dość
szybko, nie jest wykluczone, że powstać mogą stosunki po-
lityczne czy ekonomiczne w przyszłości takie, które skłonią
Piząd do odstąpienia od swego dotychczasowego stanowiska,
i do dania zezwolenia na przyłączenie sieci pozaśląskich
z siecią OEW. lub „Elektro". A z a t e m z a s a d a
e l e k t r y f i k a c j i z a c h o d n i c h p o w i a t ó w P o l -
s k i , o p a r t a n a w i e l k i e j e l e k t r o w n i w y b u -
d o w a n e j w z a g ł ę b i u , n a r z u c a s i ę s a m a
p r z e z s i ę .

Zachodzi teraz pytanie, czy jest to możliwem do
osiągnięcia przez udział Państwa lub samorządów w bu-
dowle sieci i elektrowni, względnie przez rozszerzenie istnie-
jących mniejszych elektrowni. Zaznaczyć przytem trzeba,
że z e w z g l ę d u b e z p i e c z e ń s t w a w o j e n n e g o ,
m u s . z EJ, b y ć r ó w n o c z e ś n i e w y b u d o w a n e
z n a c z n e s i ł y w o d n e , p r a c u j ą c e n a t ę ż e -
s a m ą s i e ć p r z e n i e s i e n i a .

Otóż nie ulega żadnej wątpliwości, że wykonanie
elektryfkacji ze środków państwowych lub samorządowych
jest wykluczone. Państwo ma inne i znacznie pilniejsze za-
danie, jak choćby rozwiązanie kwestii mieszkaniowej. Jeśli
środki Państwa nie pozwoliły dotychczas zakupić elektrow-
nię OEW., nie pozwalają na dokończenie rozpoczętej już
zapory w Porąbce, trudno przypuścić, aby mogły wystar-
czyć na przeprowadzenie planowej elektryfikacji. Finanse
samorządowe nie pozwalają również na udział samorządów
w tak kosztownem przedsięwzięciu. Istniejące elektrownie
samorządowe walczą z kryzysem finansowym i zmuszone są
szukać do pomocy kapitałów zagranicznych (Elektrownia
„Gródek", Kujawska Elektrownia, Lublin, Włocławek i t. d.).
Zresztą przedsiębiorstwo takie może prosperować tylko
w ręku prywatnem, w ręku Państwa czy instytucji publicz-

nej mogłoby się łatwo stać deficytowem, przy cięższym z na-
tury rzeczy aparacie administracyjnym. I s t n i e j ą c e
e l e k t r o w n i e w o b r ę b i e . o m a w i a n e g o t e r e n u
są w c a ł o ś c i l u b n i e m a l w c a ł o ś c i w r ę k u
k a p i t a ł u o b c e g o . Istnienie polskiego zarządu w tych
elektrowniach jest oczywiście bardzo pocieszającem i po-
żądanem, lecz to istoty rzeczy nie zmienia. Można zatem
stwierdzić, że obecnie niema kapitału prywatnego polskiego,
który mógłby tak dużej imprezy się podjąć. Pozostaje zatem
kapitał obcy. Wykresy podane na początku wykazują, je-
dnak niezbicie, że tempo rozwoju innych elektrowni, w sto-
sunku do tempa rozwoju dwu niemieckich na Śląsku jest
tak nikłe, iż niepodobna przypuścić, aby którakolwiek
z tych elektrowni mogła i chciała skutecznie konkurować
z elektrowniami niemieckiemi, przynajmniej w stosunkach
obecnych.

O ile pertraktacje z koncernem Harrimana się roz-
biją ostatecznie, gdy niema na razie żadnych widoków, aby
inny kapitał zainteresował się sprawą elektryfikacji
w stopniu takim, jak to zrobił Harriman, Rząd będzie zmu-
szony wydać szereg koncesyj na drobne elektrownie w oma-
wianym terminie, co oczywiście nie tylko nie rozwiąże
sprawy elektryfikacji tego terenu, lecz będzie Avprost jej
zaprzepaszczeniem. Nawet połączenie ze sobą małych
elektrowni, gdyby takie zostało wykonane, stanu rzeczy nie
zmieni, gdyż nie zmniejszy kosztów wytwarzania prądu.
Jest również rzeczą wykluczoną, aby k t ó r a k o l w i e k
m a ł a e l e k t r o w n i a l u b n a w e t z e s p ó ł k i l k u
m ó g ł r o z b u d o w a ć n a w i ę k s z ą , s k a l ę za-
k ł a d y o s i l e w o d n e j .

Projektowany zakład w Rożnowie ma mieć — za-
leżnie od sposobu rozbudowy — 166.4 do 136 mil. kWg
rocznej produkcji siły. Koszt budowy wyniesie od 80 do
67.5 mil. zł., ilość nagromadzonej energji w zbiorniku około
10 mil. kWg, moc instalowana 90.000 kM. Przy dużej sieci
przeniesienia,rozbiorze energji w ilości około 1-go miljarda
kWg rocznie, cała produkcja zakładu Rożnowskiego m o ż e
b y ć u m i e s z c z o n a w s z c z y t a c h w i e c z o r -
n e g o r o z b i o r u e n e r g j i . Mimo wysokich kosztów
zakładowych, koszt produkcji energji może wytrzymywać
kalkulację, a z a p a s e n e r g j i n a g r o m a d z o n e j
w z b i o r n i k u m o ż e b y ć w k a ż d y m m o m e n -
c i e r z u c o n y n a s i e ć p r z e n i e s i e n i a . Samo-
istnie wybudowany zbiornik i zakład pracujący na małej
sieci przeniesienia i z małem ogólnem rocznem zapotrzebo-
waniem energji, b ę d z i e n i e r e n t o w n y m i n i e -
w ą t p l i w i e n i e z n a j d ą s i ę k a p i t a ł y n a j e g o
b u d o w ę .

Kampanja antiharrimanowska prasy codziennej,
która, posługując się często nierealnemi argumentami,
sprawę koncesji z płaszczyzny czysto gospodarczej przesu-
nęła w płaszczyznę polityczną, utrudniła tak dochodzenia,
jak i pertraktacje Rządu z grupą Harrimana, przewlekła
sprawę i jest w ten sposób pośrednio w dużej mierze winna
temu, że w międzyczasie podpisany układ likwidacyjny
pozbawił Państwo prawa przymusowego wykupu z rąk
niemieckich największej w Polsce elektrowni. Rozbicie
obecnie układów z Harrim,anem spowoduje niedojście do
skutku elektryfikacji zachodnich powiatów Polski, na nie-
ograniczony czas odsunie rozbudowę sił wodnych, zmniej-
szy przez to bezpieczeństwo wojenne Państwa, w końcu
utrwali stan posiadania niemiecki na Śląsku i stworzy przez
to groźbę, że stan ten będzie się z czasem na wschód od gra-
nicy śląskiej coraz dalej rozszerzał.

Inż. Władysław Kollis.

Rozwój hydrologji jako nauki.
Odczyt wygłoszony przez autora w Sekcji Meteorologicznej Komisji Fizjograficznej Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.
W systematycznych pracach badawczych jednym sadnionych rezultatów jest nietylko przeprowadzenie ana-

z niezbędnach warunków do osiągnięcia należycie uza- lizy uzyskanego materjału podstawowego, lecz także skru-



pulatne przestudjowanie ewolucji teoryj naukowych doty-
czących danego zagadnienia. Z tego punktu widzenia
historja doktryn naukowych niewątpliwie posiada olbrzy-
mie znaczenie. Zwłaszcza w dziedzinie skomplikowanych
kwestyj hydrologicznych zapoznanie się z ich rozwojem
zasługuje na specjalną uwagę.

Poglądy starożytności na zasadnicze prawa krążenia
wody w przyrodzie zasłonięte są przed nami grubą po-
włoką oddzielających nas stuleci. Jeśli jednak przedostały
się pewne szczupłe wiadomości z tej dziedziny, zawdzię-
czać to należy powiązaniu tych poglądów z teorjami me-
tafizycznemi, łącznie z któremi przekazała je nam historja.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech grec-
kiej szkoły filozoficznej Jończyków była dążność do pozna-
nia budowy wszechświata. W VII wieku przed Chr. ba-
daniom tego rodzaju poświęca się T h a l e s z Miletu.
W rozumowaniach swych doszedł on do wniosku, że istnieje
wspólny początek wszechrzeczy, pewien fakt początkowy
czyli substancja. Wszystko, co stanowi świat zewnętrzny,
zdaniem T h a l e s a jest tylko formą, którą substancja
każdorazowo przybiera. Obserwując stale przemiany kształ-
tów, wielkości, oraz postaci różnych ciał fizycznych, Tha-
l e s nie mógł żadnej z obserwowanych form przyjąć za
istotę wszechrzeczy. Stąd powstało pytanie, co właściwie
stanowi ten niezmienny pierwiastek, który posiada tak
zmienne formy, innemi słowami, co jest początkiem wszech-
rzeczy. T h a l e s odpowiedział na to pytanie znaną teorją
jego filozofji: początkiem tym jest woda. Z niej wszystko
pochodzi i do niej powraca. Jest ona w powietrzu w po-
staci pary, obserwujemy ją jako ciecz na powierzchni
ziemi. Właściwie cała ziemia w mniemaniu T h a l e s a
przesnuta jest niezliczonemi kanalikami, mającemi połą-
czenie z oceanem. Woda podlega cyrkulacji podziemnej.
Pod wpływem wiatrów wtłaczana jest z morza do wspom-
nianych kanalików, tu pod ciśnieniem wyżej położonych
warstw ziemi podnosi się stopniowo aż do gór, występuje
wreszcie w postaci źródeł, które dają początek rzekom.

Teorje dotyczące krążenia wody w przyrodzie pozio-
mem swym długo jeszcze nie przekraczały prób wytłoma-
maczenia tego zjawiska przez T h a l e s a.

W V w. przed Chr. P l a t o przypuszczał, że wszyst-
kie wody lądów pochodzą z oceanu. Przez duży otwór
w ziemi dostają się z niego do otchłani piekielnej Tar-
t a r o s , zaczynając tu swój bieg kołowy przez rzeki do
oceanu.

Niewątpliwie przyczynę powstania poglądów o pod-
ziemnej cyrkulacji wody należy upatrywać w specjalnych
warunkach przepływu rzek małoazjatyckich. Rzeki te
częstokroć gubią swój bieg, odbywając go częściowo drogą
podziemną.

O wiele wyższy poziom cechował poglądy Aris to-
t e 1 e s a. Utrzymywał on, że oceany są głównymi zbiorni-
kami, skąd drogą parowania w postaci chmur przenosi
się ona wiatrami na ląd. Pod wpływem oziębienia chmury
się skraplają, a spadające deszcze zasilają rzeki. Woda
unoszona rzekami do oceanów zamykałaby ten cykl pro-
cesu kołowego.

Rzymski pisarz L u e r e t i u s T i tus C a r u s (99—B5r.
przed Ohr.) w swym poemacie dydaktycznym, poświęco-
nym zasadom filozofji epikurejskiej pod tyt „De rerum
natura" między innemi irjawnia poglądy swe na krążenie
wody w przyrodzie. Według niego woda morska podnosi
się drogą podziemną aż do gór, stopniowo pozbywając się
słoności, i daje tu początek źródłom.

M a r c u s Y i t r u y i u s P o l l i o (I wiek przed Chr.)
w dziele swym pod tyfc. „de architektura" doszedł do
wniosku, że zarówno woda deszczowa, jak i woda topnie-
jących śniegów przesączają się do ziemi, wypełniają na-
potkane otwory w pokładach aż do chwili, gdy warstwy
zbite i nieprzepuszczalne zmuszą zmienić ruch wody
w kierunku położenia tych warstw. W dalszej drodze
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woda będzie szukała wyjścia na powierzchnię. Tu pow-
stają źródła, dając następnie początek rzekom.

Z temi wiadomościami z dziedziny nauki o życiu
wody ludzkość wstąpiła w okres tak zwanego średnio-
wiecza.

Z chwilą, gdy praw natury szukać poczęto w naj-
bardziej nawet legendarnych opowieściach biblijnych nie-
podobna było ruszyć naprzód ani na krok. Nie jeden
trafny, jak widzieliśmy, pogląd starożytności został wy-
paczony.

Zainteresowanie średniowiecza kwestją krążenia wody
w naturze związane było z zagadnieniem ustalenia miej sca
położenia,., raju biblijnego.

W średniowieczu niezachwianie wierzono w pod-
ziemną cyrkulację wody. Dowody istnienia podziemnych
rzek i kanałów, przez które woda morska dostawała się
na powierzchnię i tworzyła źródła, zawarte były według
ówczesnych poglądów w biblji. Biblja wspomina o wy-
pływających z raju 4 rzekach. Ezeki Eufrat, Tygrys, Nil
i G-anges uważane były za dolne biegi rzek rajskich,
które przebywały część drogi pod powierzchnią ziemi,
uniemożliwiając w ten sposób ludziom dotarcie do biblij-
nego raju.

Poczynając od połowy XVI stulecia myśl ludzka
coraz odważniej wyrywa się z labiryntów scholastycznej
ciemności. W początku XVII wieku w dziedzinie nas inte-
resującej badania postępują już nietylko w kierunku wy-
jaśnienia ogólnych praw krążenia wody w przyrodzie,
lecz powstają obok podwaliny nauki o prawach ruchu
cieczy w ściślejszem pojęciu.

Jako moment ciekawy zwraca tu uwagę okoliczność,
że celem tych badań, i punktem ich wyjścia stanowią
prawie wyłącznie kwestje praktyczne,

Pozostałe ślady olbrzymich budowli hydrotechnicz-
nych starożytności świadczą, że nieznane wtedy były za-
sadnicze prawa hydrostatyki. Znakomity rzymski wodo-
ciąg Aqua Marcia, o długości około 69 km prawie
147m ponad niziną przechodził w wysoko zbudowanym
akwadukcie tylko dlatego, że Rzymianie nie znali prawa
naczyń połączonych.

Wodociąg A q u a C l a u d i a posiadał długość około
100 km, podczas gdy w prostym kierunku wystarczyłyby
53 km. Wielkie budowle hydrotechniczne wieków staro-
żytnych powstawały w wyniku intuicyjnego stosowania
nieznanych bliżej praw ruchu wody. Teraz już chodziło
o nadanie pracom technicznym charakteru świadomości
spodziewanego efektu.

W dziele wydanym w Rzymie w r. 1638 Bene-
d y k t C a s t e l l o po raz pierwszy zagadnienie praktyczne
przepływu wody w rurach i kanałach próbuje ująć w ścisłe
formy matematyczne. Prawie w tym samym czasie drugi
Włoch J a n T o r r i c e l l i (1608—1647) odkrył prawo za-
leżności chyżości wypływu wody przez otwory od na-
pełnienia naczynia. Prace te uważać można za początek
hydrauliki (a właściwie jej działu: hydrodynamiki), bez
której rozwoju, jak zobaczymy, byłby niemożliwy postęp
w hydrologji.

W roku 1694 ukazuje się większa rozprawa traktu-
jąca o prawach ruchu wody w przyrodzie, przytem po
raz pierwszy dla oznaczenia nauki o życiu wody użyta
zostaje nazwa h y d r o l o g j a . Jest to praca wydana we
Frankfurcie nad Menem przez E. M e l c h i o r ' a pod bar-
dzo obszernym tytułem łacińsko - niemieckim. W później-
szych pracach stale już się spotykamy z powyźszem ozna-
czeniem, a więc naprzykład C a r t h e u s e r traktatowi
swemu wydanemu również we Frankfurcie n/Menem
w r. 1768 nadaje tytuł „Rudimenta hydrologiae syste-
maticae".

Kwestje dotyczące krążenia wody w naturze nie
przestawały interesować badaczy. "W r. 1686 zagadnieniu
temu poświęcona została pośrednio praca M a r i o t f a :
„Traite du mouvement des eaux et des autres corps flui-
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des". "W pracy swej M a r i o t t e podał między innemi
teorję infiltracyjną, pochodzenia wód wgłębnych, obalając
całkowicie dotychczasowe poglądy co do przesączania się
wody z morza do ziemi. Według teorji M a r i o t t ' a woda
wgłębna powstaje wyłącznie z opadów atmosferycznych,
przesiąkających do gruntu. Tu wypełnia ona wszystkie
jego pory, tworząc pewną warstwę, w której odbywa się
ruch uwarunkowany siłą. ciężkości, oraz położeniem po-
kładów nieprzepuszczalnych.

Głębsze jednak badania wszystkich elementów pro-
cesu kołowego wymagały rozpoczęcia systematycznych
obserwacyj odpowiednich zjawisk. Do najstarszych badań
tego rodzaju zaliczyć należy zestawione przez Arago obser-
wacje wysokości poziomów wody Sekwany w Paryżu za
okres 1731 — 1868 r. Na początek wspomnianego okresu
odnieść należy również pierwsze próby pomiarów chyżości
wody, oparte na prawach ustalonych w hydraulice, oraz
wykorzystujące początkowo bardzo nieskomplikowane
przyrządy.

Już w roku 1732 P i t o t proponował mierzenie chy-
żości wody przy pomocy rurki zanurzonej do rzeki i skie-
rowanej swym zagiętym końcem przeciw prądowi. Wy-
sokość poziomu wody w rurce ponad poziom rzeki uważał
on za odpowiadającą chyżości badanej strugi. W istocie
jednak założenie P i t o t ' a nie było dość ścisłem, gdyż nie
uwzględniało zmiany rozkładu chyżości spowodowanej
przez wstawienie rurki do wody, oraz straty naporu.

Na błąd ten zwrócił uwagę D a r c y , rekonstruując
jednocześnie przyrząd P i t o t 1 a. W czasie późniejszym
rurki D a r c y - P i t o f a były ulepszone przez R i 11 e r' a
(1886), powstał nawet pomysł (Franek) bezpośredniego
mierzenia średniej chyżości w pionowej przy pomocy
rurki posiadającej szereg otworów w bocznej ściance, lecz
w praktyce, jak się okazało, dawał naogół błędne wy-
niki. Obok tych przyrządów opartych na prawach ciśnie-
nia hydrodynamicznego, w r. 1790 wynaleziony zostaje
przez W o l t m a n n ' a młynek hydrometryczny. Na pod-
stawie ilości obrotów skrzydełek, rejestrowanej na odpo-
wiednim liczniku, po uprzednim przetarowaniu przyrządu,
można było wyznaczyć chyżość w badanej strudze.

Młynek W o l t m a n n ' a posiadał jednak z punktu
widzenia praktycznego poważne braki, gdyż wymagał
wyjmowania go z wody po każdej obserwacji dla doko-
nania odczytu na liczniku. Braki te zostały usunięte przez
A m s l e r ' a przez wprowadzenie sygnalizacji elektrycznej,
późniejsze zaś ulepszenia dotyczyły już tylko kształtów
skrzydełek, względnie szczegółów konstrukcyjnych urzą-
dzeń kontaktowych. Postępy w dziedzinie hydrometrji
związane są z szeregiem nazwisk tej miary co de la
B r o s s e , Ha jos , H a r l a c h e r , Grłuszkow i inni.

Badania nad stanami wody w rzekach, rejestrowa-
nemi już od dłuższego czasu prawie w całej Europie,
w początku XIX stulecia doprowadziły niektórych bada-
czy do niepokojących wniosków.

W r. 1837 B e r g h a u s opierając się na obserwacjach
nad Elbą i Odrą wyraził pogląd, że rzeki te ulegają sto-
pniowemu zubożeniu płynących wód. Do podobnych wnios-
ków doszedł M e r i a n w odniesieniu do Renu. W tym
samym czasie członek Petersburkiej Akademji Umiejęt-
ności Ba er skonstatował, zdaniem jego, usychanie Wołgi.

Wspomniane poglądy tak zaniepokoiły świat naukowy,
że w różnych, krajach rozpoczęto badania dla wyjaśnienia
niezwykle doniosłego zagadnienia. Stopień zainteresowa-
nia teorją usychania rzek wzrósł zwłaszcza po ogłoszeniu
przez W ex'a w r. 1873 jego rewelacyjnej wprost roz-
prawy pod tyt.: „tiber Wasserabnahme in den Quellen,
Fliissen und StrSmen in den Culturlandern".

W ex, uogólniając dotychczasowe spostrzeżenia,
twierdził, że zubożenie wód w rzekach Europy jest skut-
kiem stałego zmniejszania się opadów atmosferycznych,
to, zaś zjawisko wywołane zostało przez znaczny postęp
kultury rolnej, dewastację lasów, oraz odwodnienie olbrzy-

mich obszarów) bagien. Tak sceptyczne wnioski oparte
były jednak na bardzo luźnych spostrzeżeniach i danych.
Przedewszystkiem brakło jeszcze wtedy większych ilości
pomiarów objętości przepływu rzek, o zmniejszeniu prze-
pływu w rzekach sądzono na podstawie obniżenia się
stanu wody, zupełnie nie biorąc pod uwagę możliwego
pogłębienia łożyska, wreszcie okresy obserwacyj samego
zjawiska nie zawsze były zbyt długie.

Nie przeszkadzało to fanatykom teorji usychania
rzek przepowiadać z niezwykłą ścisłością czas, w którym
naprzykład Elba i Odra na zawsze utracą swą spławność.
Podnoszone wprawdzie były nieliczne głosy przeciwko
tym teorjom (H. F r i t z , 1876, oraz P. E e i s , 1883),
ogólnie jednak panowało przekonanie słuszności poglądów
W ex'a.

Stanowczy zwrot w opinji naukowej nastąpił do-
piero po pracach A. W o j e j k o w ' a (1884) („Klimaty
żiemnogo szara"), oraz E. B r i i c k n e r ' a („Klimaschwan-
kungen seit 1700". Berlin 1890).

Uczeni ci zupełnie niezależnie jeden od drugiego
ustalili, źe reghne rzek stoi w ścisłym związku z ukła-
dem stosunków meteorologicznych w dorzeczu. Z drugiej
strony elementy meteorologiczne ulegają wahaniom okre-
sowym. Według B r t i c k n e r ' a wahania te obejmują
mniej więcej okresy 35-letnie. G-dy zgodne wyniki badań
nad okresową zmiennością elementów klimatycznych uzy-
skane przez H a n n ' a , Greinc'a, R y k a c z e w ' a wzu-
pełności potwierdziły istnienie tej zmienności, znana for-
muła Woj ej ko w'a „rzeki są funkcją klimatu" stała się
podstawowym pewnikiem hydrologji.

Ponieważ bezwzględnym regulatorem klimatu są
oceany i morza w związku ze zmianami temperatury
i krążeniem wiatrów, zatem wszelki postępujący jedno-
kierunkowo proces, za który uznać należałoby pogląd
W ex'a o stałem zmniejszaniu się opadów atmosferycz-
nych, musiałby być skutkiem pewnych stale i również
jednokierunkowo postępujących zmian w układzie tempe-
ratury lub ciśnienia.

Stałego obniżania się temperatury, przynajmniej
w granicach praktycznych, na razie nie dostrzeżono,
a więc i obawy w tym kierunku należało uznać za przed-
wczesne. W ten sposób obalono jedną z tez W ex'a,
a jednocześnie wyjaśnione zostały przyczyny zjawisk,
które doprowadziły zwolenników teorji usychania rzek do
ich błędnych wniosków. Obok tego ukazuje się szereg
prac poświęconych wyjaśnieniu roli lasów.

W o l i n y w Niemczech, H e n r y we Francji, Otoc-
kij i W y s o c k i j w Rosji dochodzą prawie do iden-
tycznych wniosków.

Najobszerniejsze obserwacje i doświadczenia prze-
prowadził O t o c k i j , stwierdzając, źe las bynajmniej nie
wzbogaca zasobów wód zaskórnych, raczej odwrotnie jest
jednym z największych ich odbiorców. Zużywając znaczne
masy wody na parowanie, las obniża poziom wód zaskór-
nych w stosunku do sąsiednich obszarów niezalesionych.
Jakkolwiek badania innych uczonych nie obaliły roli lasu
w wydatkowaniu zasobów wód zaskórnych, a nawet po-
twierdziły słuszność zapatrywań co do wpływu na obni-
żanie ich poziomu, to jednak nie wszyscy się zgodzili
z zupełnem negowaniem jakiegokolwiek bądź znaczenia
lasu dla regime'u rzek i wód gruntowych. W o l i n y np.
uważa, że rola lasu zależy od geograficznego położenia
miejscowości badanej, od warunków orograficznych, pory
roku, układu czynników meteorologicznych.

Późniejsze prace Oppokow'a , uwagi naszego uczo-
nego R om er a i innych wykazały, że pogląd O t o c k i j ' a
i jego szkoły był zbyt jednostronny. "Wpływ lasu na obni-
żenie poziomu wód zaskórnych, zresztą nieulegający
w wielu wypadkach wątpliwości, może być uznany za
ważki argument tylko w kwestji wydatkowania zasobów
tych wód. Natomiast zupełnie nie wyświetla zagadnienia
magazynowania przez las wód atmosferycznych czy to



przez zatrzymanie znacznych mas wody w ściółce leśnej,
czy to przez złagodzenie procesu spływu opadów śnież-
nych i ułatwienie przesiąkania. Lasy nie mogą być wpraw-
dzie zawsze i bezwzględnie uważane za czynnik ochronny
dla wód zaskórnych i źródeł, jak twierdził W ex, lecz
nie zawsze też odgrywają wyłącznie rolę ujemną , jakiego
zdania był Otocki j . Niewątpliwem był jednak fakt
stwierdzony przez wszystkich tych autorów, ze katastro-
falne wnioski W ex'a co do stale postępującego zuoboże-
nia wód w rzekach i źródłach jako skutku dewastacji
lasów były niesłuszne.

Mimo to zainteresowanie rolą lasów w regime' ie
rzek bynajmniej nie osłabło, zwłaszcza., że ilościowa strona
tej kwestji nie została rozwiązana. Dowodem tego nie-
słabnącego zainteresowania, a jednocześnie wagi tej
sprawy, może być fakt^poruszenia jej na V-ym Między-
narodowym Kongresie Żeglugi w Medjolanie w roku 1905,
gdzie była przedmiotem referatów K e l l e r ' a , Lafosse 'a,
Ł o c h t i n ' a , P o n t i ' e g o , R i e d e T a i "Wolfschiitz'a.

W ostatnich czasach zagadnienie wpływu szaty ro
ślinnej, a w szczególności lasu, na zasobność rzek w wodę
poddane zostało nowym badaniom. Wyniki doświadczeń
A. E n g l e r ' a opublikowane przez niego w r. 1919 w roz-
prawie pod tyt.: „Untersuchungen iiber den Einfluss des
Waldes auf den Stand der Grewasser" sprowadzają się do
stwierdzenia, że dla terenów przedalpejskich o jednako-
wym . klimacie i podobnych warunkach orograficznych
i geologicznych wartość spływu nie zależy od zalesienia,
natomiat udział poszczególnych agentów parowania bę-
dzie różnolity. Twierdzenie to ilustruje następująca tabela,
którą podaj e E n g l e r dla spływu w okresie całego roku.

L a s P o l e
Spływ 60°/0 opadów 60% opadów
Parowanie z powierzchni

szaty roślinnej .
Parowanie szaty roślinnej
Parowanie gruntu .

Razem .

16 7o
20%

5%

10%
6%

24%
100% opadów 100% opadów

Obalenie poglądu W ex 'a co do szkodliwości odwo-
dnienia bagien dla zachowania zasobów wód zaskórnych
oraz co do ujemnego wpływu tego odwodnienia na zasi-
lanie rzek dokonane zostało bez sporów, zgodnym wysił-
kiem wszystkich badaczy.

Stwierdzono, że bagna posiadają własność dużej
chłonności wody. Z drugiej strony siłą włoskowatośoi
woda w gruntach bagiennych (torfach) może się podnosić
do 5—6 m, przez co bagna posiadają zdolność wciągania
wód wgłębnych położonych nawet na znacznych głębo-
kościach. Natomiast wydatek wody zawartej w torfie na
zasilanie rzeki jest minimalny. Okoliczności te są przy-
czyną , że w okresach posuchy rzeki prawie wcale nie są
zasilane przez zaskórną wodę gruntów bagiennych, w czasie
zaś wylewów cała woda powodziowa dostaje się do rzeki.

•Zatem rola bagien w regime'ie rzek może być tylko
ujemną. Odwodnienie bagien wpływać może na bardziej
równomierny odpływ rzek. wydatnie go przytem podno-
sząc kosztem obniżenia wód powodziowych.

W ten sposób pozbawiona wszelkich podstaw real-
nych, runęła ostatnia teza W e s ' a , a z nią razem teorja
stopniowego usychania rzek została ostatecznie obalona.

Badania przeciwników tej teorji stały się poważnym
bodźcem w dążnościach zorjentowania się co do posiada-
nych przez ludzkość bogactw wodnych.

Pokuszono się obecnie na ilościowe rozwiązanie za-
gadnienia krążenia wody w przyrodzie. B r i i c k n e r
w r. 1905 podał próbę naszkicowania ogólnego bilansu
wody na kuli ziemskiej. W przecięciu wieloletniem bilans
ten przedstawiałby się w sposób następujący :
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Cała masa wody uczestnicząca w procesie kołowym,
wedle dotychczasowego stanu badań, może być przyjęta
za stałą. Stan ten ogólnie biorąc naruszyć mogłyby dwa
zjawiska co do tendencji wzajemnie siebie znoszące.
Z jednej strony, zgodnie z geologiczną, teorja. powstania
oceanów, dotąd jeszcze trwa proces tworzenia się wód
juwenilnych pochodzenia magmatycznego. Proces ten
w ogólnym bilansie zaważyłby po stronie przychodu.
Z drugiej strony istnieją, procesy wydatkowania wody,
procesy wiązania jej w zachodzących reakcjach chemicz-
nych hydratyzacji. Obie te pozycje bilansowe zdają się
być sobie mniej więcej równe.

A więc jeśli oznaczymy roczną, wartość parowania
z powierzchni lądów przez Pz, ilość wody spływającej
w ciągu roku do morza przez S, wartość rocznych opa-
dów atmosferycznych spadających na lądzie przez IIS)
objętość pary unoszonej w ciągu roku z lądu na morze
przez Dm, oraz objętość pary unoszonej w ciągu roku
z lądu na morze przez Ds, wtedy:

lub ponieważ: Dm—Dt=S,
HP

Wartość rocznego spływu rzek hyl& obliczona przez
J. M u r r e y ' a na około 25.000 km*. Opady roczne na lą-
dzie według obliczeń F r i t s c h e ' g o . wynoszą około
112.000 kms, zatem parowanie wyniesie około 87.000 km3.
(Wykres 1).

Rys. 1.

"W granicach poszczególnych dorzeczy bilans ten
przedstawi się w przecięciu wieloletniem H^P+S, gdzie
H — opady; P — parowanie ; S — spływ w ms w ciągu
roku.

OaJy szereg prac dla poszczególnych dorzeczy środ-
kowej i wschodniej Europy lub też pewnych stref klima-
tycznych (Penck, Ule, Sohreiber , K e l l e r , Oppo-
kow, oraz najnowsza .praca Lugeon 'a z r. 1928) po-
święcony został ilościowemu sprecyzowaniu stosunku wody
spływającej z dorzecza do opadającej z atmosfery.

Jeszcze bardziej doniosłą okazała się teorja ogło-
szona przez Penck 'a i zupełnie niezależnie przez rosyj-
skiego hydrologa Oppokow'a, dotycząca ustalenia sze-
matu procesu kołowego dla dorzecza w odniesieniu jednak
do jednego tylko roku. Badania doprowadziły tych hydro-
logów do ustawienia następującego równania:

(opad)=(parowanie)+(spływ) + (magazynowanie)
—(strata),

Równanie to posiada głęboką treść hydrologiczną.
Przedewszystkiem ujawnia ono rolę wód. gruntowych
w zasilaniu rzeki. Tłómaczy ono na pozór paradoksalne
zjawisko, że w roku mokrym, jednak następującym po
szeregu lat suchych, przepływ w rzece może w dalszym
ciągu maleć, i odwrotnie w roku suchym, po kilkuletnim
okresie wybitnie mokrym, przepływ może nadal utrzymy-
wać się w dosyć wysokich granicach.

Tę pozorną anomalję wyjaśnia 3-ci wyraz równania.
W pierwszym wypadku znaczne straty w zasobach wód
gruntowych muszą być pokryte przez opady mokrego
roku, wobec czego nadmiar tych opadów nie da żadnego
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efektu. W drugim wypadku istniejący nadmiar zamaga-
zynowanych wód lat ubiegłych zużyty zostaje na wy-
bitne zasilanie rzeki w danym roku.

Równanie Oppokow'a-Penck'a zostało w sposób
niezwykle przejrzysty przedstawione i sprecyzowane przez
A. Ooutagne 'a w r. 1921 w rozprawie jego pod tyt.:
„Contributin a 1'etude du ruissellement et a la determi-
nation du regime hydraulicjue d'un bassin en fonction de
sa pluviosite".

Bilans roczny dorzecza przedstawiałby się (zatrzy-
mując wyżej przyjęte oznaczenia) następująco :

P a s y w a

Przychód bieżącego okresu:
1. Opady atmosferyczne

w postaci śniegu i de-
szczu

2. Opady atmosferyczne
innych postaci . . . .

Przychód z okresu uprzed-
niego :

1. InOltracja (J1) \
2. Lodowce i śniegi [N) j '

H

0

A k t y w a

Spływ bieżącego okresu .
Parowanie bieżącego

okresu .
Pozostałość z okresu bie-

żącego na okres na-
stępny . . . . . . .

1. Infiltracja (J) \
2. Lodowce i śniegi (IV) ; '

8

P

M

1I+C+M'=8+P+M,
lub dla stref pozbawionych lodowców i wiecznych śnie-
gów (JV=O), oraz pomijając wyraz 0 wskutek trudności
jego obliczenia, równanie przyjmie postać:

H+J'=S+P+J
H=S+P-(J'-J).

Dalsze etapy badań szły już po linji odtworzenia

ilościowej strony zagadnienia. Jedną z najnowszych prac
poświęconych analizie wszystkich wchodzących w po-
wyższe równanie czynników jest obszerne studjum wy-
bitnego szwajcarskiego hydrologa J. Lugeon 'a (1928 r.)
cytowane przez nas niżej. Próby ilościowego określenia
wartości M względnie (J'—J) należą do badań stosun-
kowo młodych. W r. 1924 rosyjski inżynier D. Kocze-
r i n podaje swoją metodę obliczenia magazynowania
względnie strat. Według K o c z e r i n ' a magazynowanie
względnie strata w każdym roku równą będzie różnicy
pomiędzy wartością (H—S) a wartością faktycznego pa-
rowania proporcjonalnego do atmometrycznego, względnie
obliczonego metodą Meyer'a, Szwedzki badacz A. W a 1-
len (1927) wychodził z zasady, że wartość parowania
ulega fcylko nieznacznym wahaniom, naogół zaś dla pew-
nej wysokości opadu pozostaje mniej więcej stałą. W ma-
gazynowaniu biorą udział poza podziemnem dorzeczem
również jeziora. Retencję tych ostatnich można obliczyć
na podstawie badań ich poziomu. Wtedy retencja gruntu
(emmagasinage du soi) wypadnie z różnicy H-~ 8 - P—M',
gdzie M' — magazynowanie jezior. Po wprowadzeniu
w równaniu bilansu rocznego poprawki na magazynowa-
nie, zależność spływu od opadów dałaby się przedstawić
w postaci prostej r). Badania dynamiki procesu kołowego,
z którego najistotniejszem było zagadnienie spływu, zwró-
ciło uwagę na związek regime' u rzek z rógime' era wód
wgłębnych. (Dok. nast.).

ł) Wzmiankę o obliczaniu przez W a l l e n ' a magazynowania
umieszczam na skutek cennych uwag wypowiedzianych przez Dy-
rektora Dra Inż, J . L u g e o n ' a w czasie dyskusji nad mym refe-
ratem.

Inż. Jan Wokroj.

Tabelaryczne i wykreślne obliczenie obwodu zwilżonego (o elemencie prostym)
i promienia hydraulicznego.

"W r. 1912 opracował Dr. Aleksander P a r e ń s k i
we Lwowie cyfrowe tablice i wykres krzywych służących
do wyznaczenia obwodu zwilżonego dla łożysk przyro-
dzonych i sztucznych, których przekrój składa się z ele-
mentów prostych. To rozwiązanie praktycznego zagadnie-
nia wydane nakładem ówczesnego „Krajowego Oddziału
Hydrograficznego we Lwowie" w ilości 500 egzemplarzy,
opracowane zostało do użytku Biura Hydrograficznego,
Departamentu wodnego b. Namiestnictwa i Biura meljo-
racyjnego byłego Wydziału Krajowego.

Podczas dwukrotnej inwazji nieprzyjacielskiej w cza-
sie działań wojennych cały nakład tej pracy zaginął, po-
zostały tylko nieliczne egzemplarze i to niekompletne
w rękach prywatnych jednostek.

Ponieważ omawiane zagadnienie jest ważne dla
hydrotechników praktykujących i ma obszerne zastosowa-
nie, szczególnie przy użyciu wzorów empirycznych na pręd-
kość sekundową wody, w których występuje jako jeden
z głównych czynników promień hydrauliczny, przeto za
zezwoleniem autora publikuję tę pracę powtórnie.

Dotychczas używane wzory empiryczne na prędkość
sekundową wody, które zawierają w sobie promień hydrau-
liczny ii są następujące:

Wzór 1. Ganguillet - Kuttera:

w czem:
1 + IY-R

2. Kuttera: ak=
1 +

3. Darcy - Bazina:
IR _ 1^

4. Nowszy wzór Bazina:
87

5. Wzór Franka:

k=

6. Wzór IPorchheimera dla kanałów:

7. Wzór Matakiewicza dla kanałów:

Dla dokładnego zorjentowania się, który wzór dla
danej rzeki daje najlepsze wyniki, oraz jakie współczyn-
niki należy obrać wskazanem jest przy pomiarach bez-
pośrednich ilości przepływającej wody w sekundzie obli-
czyć też obwód zwilżony i promień hydrauliczny i podać
te wielkości oprócz powierzchni przekroju rzeki spadku
zw. w. i średniej głębokości. Sumienne zestawienie tych
wartości daje doskonałą podstawę po obliczeń wszelkich
projektów związanych z temi rzekami. Obliczenie obwodu
zwilżonego profilu o wielu załamaniach (narysowanego
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zazwyczaj w różnych skalach) dla szerokości i głębo-
kości wymaga wielokrotnego zastosowania twierdzenia
Pitagorasa, a więc żmudnych rachunków. Przy zastoso-
waniu tablic lub wykresów Dra Pareńskiego obliczenie
znacznie się upraszcza. Tablice zawierają wartości n, ozna-
czające różnice pomiędzy odcinkami, z których jeden leży
na obwodzie zwilżonym, a drugi jest poziomą odległością
sond końcowych punktów pierwszego odcinka.

—d=V(V-htf—d?—d.Ożyli n^ax

W tablicach różnicę głębokości końcowych punktów
danego odcinka (h%—hj, oznaczono literą h i szuka się
w pierwszej kolumnie zaś w zależności od odstępów son-
dowania pod odpowiednią wartością; na d odczytuje się n.
Suma tak znalezionych wartości n dodana do szerokości
zwierciadła wody wyznacza obwód zwilżony.

Zresztą użycie tablic jest odrazu widoczne z obli-
czenia zestawionego w tabelce poniżej podanego przykładu.

P r z y k ł a d .
Przekrój Orawczyka w Koziowej.

1OM 11,0- 11,0.

. 1.

b=6m. F=l-78m2

Ł
p

= 0-288 «.

hm— hm

0-19
0-47
0-19
0-09
0-23
0-15
Sn
b

n
0-0179
0-1049
0-0179
0-0040
0-0261
0-0112
0-1820
6-0000

p = 6-1820.

Wartości rzędnych krzywej n w metrach.

h

0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06
0-07
0-08
0-09
0-10
0-11
0-12
0-13
0-14
0-15
0-16
0-17
0-18
0-19
0-20
0-21
0-22
0-28
0-24

d=0'hm

0-0000
0-0004
0-0009
0-0016
0-0025
0-0036
0-0049
0-0064
0-0080
0-0099
0-0119
00142
0-0168
00192
0-0220
0-0249
0-0281
0-0314
0-0349
0-0385
0-0423
0-0462
0-0503
0-0546

0-0000
0-0002
0-0004
0-0008
0-0012
0-0018
0-0024
0-0032
0-0040
0-0049
0-0060
0-0072
0-0084
0-0097
0-0112
0-0127
0-0143
0-0161
0-0179
0-0198
0-0218
00239
0-0261
0-0284

d=2'0m

o-oooo
0-0001
0-0002
00004
0-0006
0-0009
00012
0-0016
0-0020
00025
0-0030
0-0035
0-0041
0 0048
0-0056
0-0064
0-0072
0-0081
0 0090
0-0099
0-0108
0-0120
0-0132
0-0144

d=3-0m

o-oooo
0-0001
0-0001
0-0003
0-0004
00006
0-C008
0-0011
0-0013
0-0016
0-0020
0-0025
0-0028
0-0032
0-0036
0-0042
0-0048
0-0054
C-0060
0-0067
0-0074
0-0081

, 0-0088
0-0096

<2=4-0 m

0-0000
0-0001
0-0001
0-0002
0-0003
0-0004
0-0006
0-0008
0-0010
0-0013
0-0015
0-0018
0 0021
0-0024
0-0028
0-0032
O-0036
0-0040
0-0045
0-0050
0-0055
0-0060
0-0066
0-0072

h

0-25
0-26
0-27
0-28
0-29
0-30
0-31
0-82
0-33
0-34
0-35
0-36
0-37
0-38
0-39
0-40
0-41
0-42
0-43
0-44
0-45
0-46
0-47
0-48
0-49
0-50
0-51
0-52
0-53
0-54
0-55
0-56
0-57
0-58
0-59
0-60
0-61
0-62
0-63
0-64
0-65
0-66
0-67
0-68
0-69
0-70
0-71
0-72
0-73
0-74
0-75
0-76
0-77
0-78
0-79
0-80
0-81
0-82
0-83
0-84
0-85
0-86
0-87
0-88
0-89
0-90
0-91
0-92
0-93
0-94
0-95
0-96
0-97
0-98
0-99
1-00
1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09

c£=0-5 m

00590
0-0635
0-0682
0-0730
0-0780
0-0831
0-0883
0-0937
0-0991
0-1046
0-1102
0-1161
0-1220
0-1280
0-1341
0-1403
0-1466
0-1529
0-1593
0-1660
0-1727
0-1794
0-1862
0-1931
0-2001
0-2071
0-2142
0-2214
0-2286
0-2359
0-2432
0-2507
0-2582
0-2657
0-2733
0-2810
0-2888
0 2965
0-3042
0-3121
0-3200
0-3280
0-3360
0-3441
0-3522
0-3602
0-3683
0-3765
0-3848
0-3931
0-4014
0-4097
0-4181
0-4265
0-4349
0-4434
0-4519
0-4604
0-4689
0-4776
0-4861
0-4947
0-5034
0-5121
0-5208
0-5295
0-5882
0-5470
0-5558
0-5647
0-5735
0-5824
0-5913
0-6002
0-6091
0-6180
0-6269
0-6359
0-6449
0-6539
0-6629
0-6720
0-6810
0-6900
0-6991

d=\0m

0-0308
0-0332
0-0358
0-0386
0-0412
0-0440
0-0469
0-0499
0-0530
0-0562
0-0595
0-0628
0-0662
0-0698
0-0733
0-0770
0-0808
0-0846
0-0885
0-0925
0-0965
0-1008
0-1049
0-1092
0-1136
0-1180
0-1226
0-1271
0-1818
0-1365
0-1413
0-1461
0-1511
0-1560
0-1611
0-1662
0-1714
0-1767
0-1819
0-1873
0-1927
0-1981
0-2037
0-2093
0-2149
0-2207
0-2264
0-2322
0-2381
0-2440
0-2500
O-2560
0-2621
0-2682
0-2744
0-2806
0-2869
0-2932
0-2996
0-3059
0*3124
0-3189
0-3256
0-3821
0-3387
0-3453
0-3521
0-3688
0-3656
0-3724
0-3798
0-3862
0-3932
0-4000
0-4071
0-4142
0-4213
0-4284
0-4355
0-4428
0-4500
0-4573
0-4642
0-4718
0-4792

d=2-0 m

00156
0-0168
0-0181
00195
0-0209
0-0224
0-0239
0-0255
0-0272
0-0287
0-0304
00321
0-0339
0-0357
0-0375
0-0395
0-0415
0-0436
0-0457
0-0478
0-0500
0-0522
0-0544
0-0567
0-0590
0-0616
0-0640
0-0664
0-0690
0-0716
0-0742
O'O769
0-0796
0-0824
0-0852
0-0880
0-0909
O'O939
0-0969
00999
01029
01060
0-1092
01124
0-1156
0-1189
0-1223
0-1257-
0-1291
0-1825
0-1360
0-1395
0-1431
0-1467
0-1503
0-1540
0-1577
0-1615
0-1654
0-1693
0-1782
0-1771
0-1810
0-1850
0-1891
0-1932
0-1973

' 0-2015
0-2066
0-2098
0-2140
0-2182
0-2227
0-2272
0-2316
0-2361
0-2405
0-2451
0-2497
0-2543
0-2589
0-2635
0-2681
0-2728
0-2775

d='dO m

0-0104
0-0112
0-0121
0-0130
0-0139
0-0149
0-0159
0-0170
0-0181
0-0192
0-0203
0-0215
0-0227
0-0239
0-0252
0-0265
0-0278
0-0292
0-0306
0-0320

• 0-0335
0-0850
0-0365
0-0381
0-0397
0-0414
0-0431
0-0448
0-0465
0-0482
00500
0-0518
0-0536
0-0555
0-0574
0-0594
0-0614
0-0634
0-0654
0-0685
0-0706
0-0717
0-0738
0'0760
0-0783
0-0806
0-0829
0-0852
0-0875
0-0899
0-0923
0-0947
0 0972
0-0997
0-1022
0-1048
0-1074
0-1100
0-1127
0-1154
0-1181
0-1208
0-1236
0-1263
0-1292
0-1321
0-1350
0-1380
0-1409
0-1488
0-1468
0-1498
0-1529
0-1560
0-1591
0-1622
0-1654
0-1686
0-1718
0-1751
0-1784
0-1817
0-1850
0-1884
0-1918

d—A-0 m

0-0078
0-0084
0-0091
0-0098 ,
0-0105
0 0112
0-0120
0-0128
0-0136
0-0144
0-0153
0-0162
0-0171
0-0180
0-0190
0-0200
0-0210
0-0220
0-0230
0-0241
0-0252
0-0263
0-0275
0-0287
0-0299
0-0311
0-0324
0-0337
0-0350
0-0363
0-0376
0-0390
0-0404
0-O418
0-0433
00448
00462
00478
0-0493
0-0509
00525
0-0541
0-0557
0-0574
0-0591
0-0608
00625
0-0643
00661
0-0679
0-0697
0-0715
0-0734
0-0753
0-0772
0-0792
0-0812
0-0832
0-0852
0-0872
0-0893
0-0914
0-0935
0-0957
0-0978
o-iooo
0-1022
0-1044
0-1067
0-1090
0-1113
0-1136
0-1159
0-1182
01207
0-1231
0-1255
0-1280
0-1305
0-1330
0-1355
0-1381
0-1406
0-1432
0-1459
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h

l-lo
1-11
1-12

, 1-18
1-14
1-16
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-26
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-38
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53
1-54
1-55
1-56
1-57
1-58
1-59
1-60
1-61
1-62
1-63
1-64
1-65
1-66
1-67
1-68
1'69
1-70
1-71
1-72
1-73
1-74
1-75
1-76
1-77
1-78
1-79
1-80
1-81
1-82
1-83
1-84
1-85
1-86
1-87
1-88
1-89
1-90
1-91
1-92
1-93
1-94

rf=0'5 m

0-1082
0'7178
0-7265
0-7357
0-7448
0-7540
0-7632
0-7724
0-7816
0-7908
0-8000
0-8098
0-8186
0-8279
0-8371
0-8468
0-8556
0-8649
0-8742
0-8835
0-8928
0-9021
0-9115
0-9209
0-9303
0-9397
0-9491
0-9584
0-9678
0-9772
0-9866
0-9960
1-0054
1-0149
1-0244
1-0338
1-0433
1-0528
1-0623
1-0718
1-0813
l;0908
1-1002
1-1096
1-1191
1-1286
1-1381
1-1477
1-1573
1-1668
1-1763
1-1858
1-1954
1-2060
1-2146
1-2241
1-2387
1-2433
1-2528
1-2624
1-2720
1-2816
1-2912
1-8O08
1-3104
1-3200
1-3296
1-3392
J'3488
1-3584
1-3680
1-3777
1-3874
1-3970
1-4067
1-4164
1-4261
1-4358
1-4454
1-4550
1-4647
1-4744
1-4841
1-4938
1-5035

0-4866
0-4940
0-6015 •
0-5089
0-5164
0-5239
0-5315
0-5391
0-6467
0-5543
0-5620
0-6697
0-5774
0-6862
0-5929
0-6007
0-6086
0-6164
0-6243
0-6322
0-6401
0-6480
0-6560
0-6640
0-6720
0-6800
0-6881
0-6962
0-7043
0-7124
0-7205
0-7286
0-7368
0-7450
0-7532
0-7614
0-7696
0-7779
0-7862
0-7946
0-8028
0-8111
0-8194
0-8277
0-8360
0-8446
0-8530
0-8614
0-8698
0-8783
0-8868
0-8953
0-9038
0-9123
0-9208
0-9293
0-9879
0-9465
0-9551
0-9637
0-9728
0-9809
0-9895
0-9982
1-0069
1-0156
1-0243
1-0330
1-0417
1-0504
1-0591
1-0678
1-0765
1-0852

• 1-0941
1-1029
1-1117
1-1205
1-1293
1-1382
1-1471
1-1659
1-1648
1-1736
1-1824

d=2'0m

0-2823
0-2872
0-2921
0-2971
0-8021
0-S071
0-8122
0-8172
0-8222
0-8273
0-3324
0-3375
0-3427
0-3479
0-3532
0-3585
0-3038
0-3691
0-3746
0-3799
0-8853
0-3908
0-3963
0-4018
0-4073
0-4129
0-4 L85
0-4242
0-4299
0-4856
0-4413
0-4471
0-4529
0-4687
0-4645
0-4703
0-4761
0-4820
0-4880
0-4940
0-5000
0-5060
0-5120
0-5181
0-5242
0-5803
0-5364
0-6426
0-54S8
0-6550
0-5612
0-5675
0-5738
0-5801
0-5864
0-5927
0-5990
0-6054
0-6119
0-6184
0-6249
0-6814
0-6379
0-6444
0-6509
0-6575
0-6641

• 0-6707
0-6773
0-6839
0-6906
0-6974
0-7041
0-7108
0-7176
0-7244
0-7312
0-7380
0-7449
0-7518
0-7587
0-7656
0-7725
0-7794
0-7863

d=8-0 m

0-1953
0-1988
0-2023
0-2058
0-2093
0-2129
0-2165
0-2201
0-2237
0-2274
0-2311
0-2348
0-2385
0-2423
0-2461
0-2500
0-2539
0-2578
0-2617
0-2656
0-2695
0-2735
0-2775
0-2816
0-2857
0-2898
0-2939
0-2980
0-3021
0-8063
0-3105
0-3148
0-3191
0-3284
0-3277
0-3320
0-3364
0-3408
0-3452
0-3496
0-3540
0-3586
0-8680
0-3676
0-3722
0-3768
0-3813
0-3859
0-3905
0-3952
0-3999
0-4047
0-4096
0-4143
0-4190
0-4238
0-4286
0-4335
0-4884
0-4433
0-4482
0-4631
0-4681
0-4631
0-4681
0-4731
0-4781
0-4832
0-4883

• 0-4934
0-4985
0-5037
0-5089
0-5141
0-5193
0-5245
0-5297
0-5350
0-6403
0-5457
0-5511
0-5565
0-5618
0-5672
0-5726

d=i-Q m

0-1485
0-1512
0-1538
0-1566
0-1593
0-1620
0-1648
0-1676
0-1714
0-1733
0-1761
0-1790
0-1819
0-1848
0-1878
0-1908
0-1938
0-1968
0-1998
0-2029
0-2060
0-2090
0-2121
0 2163
0-2185
0-2217
0-2249
0-2281
0-2314
0-2346
0-2379
0-2412
0-2446
0-2479
0-2513
0-2547
0-2581
0-2616
0-2650
0-2685
0-2720
0-2765
0-2791
0-2826
0-2862
0-2898
0-2934
0-2971
0-3007
0-8044
0-3081
0-3119
0-3156
0-3194
0-3232
0-3270
0-3308
0-3346
0-3385

. 0-3424
0-3463
0-3502
0-3541
0-3581
0-3621
0-3661
0-3701
0-3741
0-3782
0-3822
0-3868
0-3905
0-3946
0-3987
0-4029
0-4071
0-4113
0-4154
0-4197
0-4240
0-4283
0-4326
0-4369
0-4413
0-4466

h

195
1-96
1-97
1-98
1-99
2-00

1^=0-5 m

1-5132
1-5228
1-5825
1-5421
1-5518
1-5615

d=VOm

1-1913
1-2002
1-2091
1-2181
1-2271
1-2361

d*=2-0 m

0-7933
0-8003
0-8078
0-8143
0-8213
0-8284

d=S-0m

0-5780
0-5834
0-5889
0-5944
0-6999
0-6055

d=4-0 m

0-4500
0-4544
0-4588
0-4632
0-4677
0-4722

h

2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11 •
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30
2-81
2-32
2-33
2-34
2-35
2-86
2-37
2-38
2-39
2-40
2-41
2-42
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-48
2-49

• 2-50
2-51
2-52
2-53
2-54
2-65
2-56
2-57
2-58 •
2-59
2-60
2-61
2-62
2-63
2-64
2-65
2-66
2-67
2-68
2-69
2-70
2-71
2-72

d=2-0m

0-8356
08426
0-8497
0-8568
0-8640
0-8712
0-8784
0-8855
0-8927
0-8999
0-9072
0-9144
0-8218
0-9291
0-9364
0-9437
0-9511
0-9685
0-9659
0-9732
0-9806
0-9880
0-9954
1-0029
1-0104
1-0179
1-0264
1-0329
1-0404
1-0479
1-0554
1-0630
1-0706
1-0782
1-0858
1-0984
1-1011
1-1088
1-1165
1-1241
1-1318
1-1395
1-1472
1-1649
1-1627
1-1704
1-1782
1-1860
11938
1-2016
1-2094
1-2172
1-2250
1-2328
1-2407
1-2486
1-2565
1-2644
1-2723
1-2802
1-2882
1-2962
1-3042
1-3121
1-3201
1-8*81
1-3361
1-3441
1-3521
1-3601
1-3681
1-3761

tf=3-0wi

0-6111
0-6167
0-6223
0-6279
0-6335
0-6391
0-6448
O-6505
0-6562
0-6619
0-6676
0-6734
0-6792
0-6850
0-6908
0-6966
0-7025
0-7084
0-7143
0-7202
0-7201
0-7220
0-7380
0-7440
0-7500
0-7560
0-7620
0-7680
0-7741
0-7802
0-7863
0-7924
0-7985
0-8046
0-8108
0-8170
0-8232
0-8294
0-8356
0-8418
0-8481
0-8544
0-8607
0-8670
0-8733
0-8796
0-8860
0-8924
0-8988
0-9052
0-9116
0-9180
0-9244
0-9308
0-9373
0-9438
0-9503
0-9568
0-9633
0-9698
0-9764
0-9830
0-9896
0-9962
1-0028
1-0094
1-0160
1-0227
1-0294
1-0361
1-0428
1-0495

0-4766
0-4811
0-4856
0-4902
0-4947
0-4993
0-5039
0-5085
0-5131
0-5178
0-5224
0-5271
0-5318
0-5365
0-5412
0-5459
0-6507
0-6555
0-5603
0-6651
0-5699
0-5748
0-6796
0-6845
0-5894
0-5943
0-5992
0-6042
0-6092
0-6141
0-6191
0-6241
0-6291
0-6842
0-6392
0-6443
0-6494
0-6545
0-6596
0-6647
0-6699
0-6751
0-6803
0-6855
O'69O7
0-6969
0-7012
0-7064
0-7117
0-7170
0-7223
0-7276
0-7830
0-7883
0-7437
0-7491
0-7545
0-7599
0-7653
0-7707
0-7762
0-7817
0-7872
0-7927
0-7982
0-8047
0-8092
0-8148
0-8204
0-8260
0-8816
0-8372
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h

2-73
2-74
2 75
2-76
2-77
2-78
2-79
2-80
2-81
2-82
2-83
2-84
2-85
2-86
2-87
2-88
2-89
2-90
2-91
2-92
2-93
2-94
2-95
2-96
2-97
2-98
2-99
3-00

rf==2-0 m

1-3842
1-3923
1-4004
1-4084
1-4165
1-4246
1-4327
1-4408
1-4490
1-4572
1-4654
1-4736
1-4818
1-4899
1-4981
1-5063
1-5145
1-5227
1-5809
1-5892
1-5475
1-5558
1-5641
1-5724
1-5807
1-5890
1-5973
1-6056

d=8-0 m

1-0562
1-0629
1-0696
1-0764
1-0832
1-0900
T0968
1-1036
1-1104
1-1173
1-1242
1-1311
1-1380
1-1449
1-1518
1-1587
1-1656
1-1725
1-1794
1-1864
1-1934
1-2004
1-2074
1-2144
1-2214
1-2284
1-2354
1-2425

0-8428
0-8485
0-8541
0-8598
0-8655
0-8712
0-8769
0-8826
0-8884
0-8941
0-8999
0-9057
0-9115
0-9173
0-9231
0-9286
0-9348
0-9406
0-9465
0-9524
0-6583
0-9642
0-9702
0-9761
0-9821
0-9880
0-9940
1-0000

Tablice zestawiono dla najczęściej notowanych od-
ległości sondowania, a to dla d=O5m, Im, 2m, 3«i
i 4m. Pozatem tablic użyć można i dla innych odstępów d,
aniżeli wypisano w zestawieniu, ponieważ podane wartości
n nie zalezą, od doboru jednostki. Naprzykład dla odstępu
d=b m można obliczyć obwód zwilżony, zwiększając jed-
nostkę dziesięciokrotnie. Wtedy czytamy d w kolumnie
0-5 m, ale musimy wartość h przez 10 podzielić. Otrzy-
mamy n w nowej podziałce, a więc należy wynik przez
10 ponyiożyć. Np. dla odstępu 6 m należy obrać jednostkę
dwa razy większą i czytać w kolumnie dla d=Sm, przy-
czem pamiętać należy o podzieleniu h przez 2 i wymno-
żeniu wyniku przez 2.

Krzywe podane w równaniu n=^(i1)
tworzą, zbiór hyperbol równobocznych o wspólnym wierz-
chołku w środku układu (rys. 2). Okoliczność ta zezwala
w łatwy sposób sporządzić wykres dla graficznego wyzna-
czenia n dla dowolnego d bez żadnych obliczeń, jedynie
na podstawie graficznych własności hyperbol. Środki tych
hyperbol leżą na osi — n odległe od początku układu
o odcinek d, asymptoty zaś nachylone są do osi pod ką-
tem 45°. Dla dowolnych skal na h i w znajdziemy asymp-
toty odmierzając od początku układu w lewą stronę
d^—d w podziałce na n, zaś na osi h odcinki d2 = d

w podziałce dla d w górę i w dół. Obierając pęk prostych
o wierzchołku W na osi — n w odległości 2 d od początku
układu otrzymamy na każdym promieniu tego pęku od-
cinek zawarty pomiędzy wierzchołkiem pęku a asymptotą.
Odmierzając odcinki tej samej długości na tych samych
promieniach, lecz od drugiej asymptoty otrzymamy punkty
szukanej hyperboli.

W ten sposób znaleziony dowolny punkt krzywej
rysunkiem, lub przy pomocy obliczenia może też być
wierzchołkiem pęku o tych samych własnościach.

Rys. 2.

W praktyce nieraz wykresy mogą w zupełności wy-
starczyć, ponieważ niemi oblicza się tylko różnice pomię-
dzy szerokością zwierciadła wody a obwodem zwilżonym.
Ewentualne niedokładności wykresu jeszcze w mniejszym
stopniu wpływają na wyznaczenie promienia hydraulicz-

F
nego R=—.

P
Ze względu na to, że tylko czwarta część tych hyper-

bol, a to dla h > 0 i dla n > 0 ma praktyczne znaczenie,
a na konstrukcję o dużych skalach potrzeba wiele miejsca,
wykresy Dra Pareńskiego (patrz tablica wykresów, str. 63)
wykonano na podstawie obliozeń z dokładnością na 4
miejsca dziesiętne dla sondowania (2=1-5, 1, 1-5, 2, 2-5,
3, 4 i 5 m. Pięciokrotnie zwiększona podziałka na n ze-
zwala na dokładne odczytanie podanych wartości. Ponie-
waż na wykresie krzywe n w przedziale od 0 do h < O-2 m
przechodzą zbyt blisko siebie i odczyty mogą być przez
to mniej dokładne, szczegół ten powiększono i naryso-
wano osobno po prawej stronie tablicy wykresu.

Inż. Dr. Włodzimierz Burzyński.

O wyboczeniu posprężystem.
Poza znaozną ilością formuł e m p i r y c z n y c h , jak

Hodgkinson'a, Bankine'a, Gordon'a, Navier'a, Schwarz'a,
Johnson'a, Ostenfeld'a, Tetmajer'a, Jasińskiego i innych,
posiadamy dwa „tylko" wzory t e o r e t y c z n e , określa-
jące krytyczną wartość obciążenia osiowego w przypadku
t. zw. w y b o c z e n i a n i e s p r ę ż y s t e g o prętów pryz-
matycznych jednolitych, S% to formuły Engesser'a x) —
v. Karman'a ż) i Broszki8).

J) Mam tu na myśli drugi wzór tego autora, ogłoszony (po
skrytykowaniu pierwszego przez Jasińskiego) w notatce: Pr. Enges-
sei-j Ceber Knickfragen — Sckweizerische Bauzeitung, Bd. 26, Zii-
rich. 1895.

s) Ten sam wzór wyprowadza niezależnie:
Tłu v. Karmin, Untersuchungen iiber Knickfestigkeit — Mit-

teilungen ilber Forschungsarbeiten (V. D. I.), H. 81, Berlin 1910.

Z a ł o ż e n i a z a s a d n i c z e wymienionych autorów
są — poza szczegółami natury nieistotnej — i d e n t y c z n e ;
to samo można powiedzieć i o — zresztą bardzo prostym —
wywodzie matematycznym. E e z u l t a t y końcowe są
r ó ż n e . Daje to dużo do myślenia.

W notatce niniejszej pozostawiając bez zmiany owe
założenia wyprowadzimy wzór poprawny wyboczenia po-
sprężystego. Stwierdzimy, że formuła dwu pierwszych
autorów stanowi praktycznie dopuszczalne przybliżenie
tego wzoru. Wykażemy, że formuły autora ostatniego nie
można uważać za poprawne rozwiązanie sprawy.

_ 3) M. Broszko, Sur le flambage des barres prismatiąues com-
primees axialement — Comptes rendus des seanoes de 1'academie
des sciences., p. 1041, Paris 1928.



Pręt pryzmatyczny o powierzchni p o c z ą t k o w e j
przekroju A, długości p o c z ą t k o w e j I i końcach prze-
gibnie w ten sposób umocowanych, że mogą się one odpo-
wiednio przesuwać wzdłuż'długości pręta, ściskamy osiowo
siłą, P. "Wskutek tego dwa, w dowolnych wysokościach
pomyślane, równoległe przekroje zbliżą się do siebie i to —
jak musimy przypuścić i założyć — tak, źe płaszczyzny
ioh pozostaną nadal równoległemi. W płaszczyźnie prze-
kroju istnieje równomierny stan odkształcenia, a zatem
i napięcia; niech skrócenie pomyślanej jednostki długości
pręta wynosi e; odpowiadające mu naprężenie cisnące
oznaczmy przez a. Materjał — z rodzaju plastycznych —
charakteryzuje krzywa a = f(e) jak na rys. 1. Ów wykres

Bys. 1.

pojęty jest — zgodnie z rozwijającemi się zapatrywa-
niami— w tym sensie, źe rzędne jego a oznaczają rze-
czywistą wartość naprężenia t. j . — przy równomiernym

stanie napięcia —• wielkość siły, odnie-
sionej do faktycznego w danej chwili
pola przekroju; w obszarach posprę-
żystych odgrywać to może niepoślednią
rolę ').

Ź wzrostem siły P stan opisany
nie zmieni się tak długo, jak długo bę-
dzie P < Pji. Istotę obciążenia krytycz-
nego Pk definjujemy następująco: Dla
P=P,C staje się równowaga badanego
układu obojętną; możliwe są dwie po-
stacie pręta — prosta (rys. 2.) lub nie-
skończenie słabo wygięta; albo jeszcze
wyraźniej — p r o s t ą p o s t a ć p r ę t a
p r z y P = Pk n a l e ż y t r a k t o w a ć
j ako jednoznaczną g r a n i c ę dwóch,
wyżej scharakteryzowanych, możli-
w o ś c i . Ilustracją pierwszej jest punkt
K (sk, 0k) w wykresie a = f(s), drugiej
najbliższe otoczenie tego punktu; leży
on, zgodnie z tytułem notatki, powy-
żej granicy sprężystości przyjętego ma-
terjału.

W powyższej definicji obciążenia
krytycznego mieści się równocześnie
i rozwiązanie matematyczne problemu.

Bys- 2.

Chcąc mianowicie określić położenie punktu K lub — co
na jedno wychodzi — wartość PJc, musimy powiązać ze

r ó w n o c z e ś n i e warunki równowagi d w ó c h gra-
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nicznych przypadków; jest to postępowanie, które gdzie-
indziej mogłoby doprowadzić do niedorzeczności.

Rozpatrzenie przypadku pierwszego nie nastręcza
żadnych trudności. W chwili krytycznej wynosi długość
pręta 1.(1— ek). Jeśli pominiemy drobne zmiany objęto-
ści *) pręta, wywołane zresztą, tylko w obszarze spręży-
stych odkształceń, to widzimy, że pole przekroju wynosi

w tej chwili z . Jedyny w rozpatrywanej możliwości

warunek równowagi brzmi zatem:

P (1)

*) Obacz n. p. P. Ludwik, Elemente der technologischen Me-
chanik. Berlin, 1909.

Dodatkowo odrazu w tem miejscu zauważmy, że —
z tytułu zabezpieczonej nawet daleko poza granicą sprę-
żystości równokierunkowości materjału — w płaszczyźnie
przekroju nie może się wyróżnić żaden z kierunków;
panuje tam zatem dwuosiowy równomierny stan odkształ-
cenia. Przekrój odkształcony pozostaje geometrycznie po-
dobnym do swej postaci początkowej; dowolnie zatem
pomyślany w jego płaszczyźnie odcinek wydłuża się tylko

w stosunku -===, nie zmieniając swej orientacji.

Przechodząc do możliwości drugiej, t. j . wygiętej
postaci pręta, musimy wpierw zastrzedz sobie pewne upro-
szczenia. Chcąc mianowicie uzyskać rzeczywiście wygiętą
oś, musimy absolutnie z w i ę k s z y ć Pt chociażby tylko
o dowolnie mały (wystarczy pomyślany) przyrost ÓP. Po-
ciągnie to za sobą odpowiednio małe zmiany dak i de^ dla
postaci pierwszej i cały szereg innych, częściowo superpo-
nujących się z poprzedniemi, dla postaci drugiej ; jedną
z nich będzie n. p. dodatkowe skrócenie cięciwy osi wy-
boczonej o wielkość dl (rys. 2). "W rozważaniach końco-
wych wszystkie te zmiany odpadną,, przechodząc bowiem
do granicy (zresztą niekoniecznie w znaczeniu ściśle mate-
matycznem) musimy w myśl podanej definicji założyć
(5P=0. Celem uproszczenia rachunku uprzedzimy wy-
padki; odrzucimy niepotrzebny balast rachunkowy zakła-
dając już t e r a z <5P=0. Postępowanie takie będzie mate-
matycznie poprawne, jeśli się okaże, że w warunkach
równowagi Pk figuruje w formie dopuszczającej założenie
superpozycji skutków; tak zaś będzie istotnie. "W takich
warunkach jednakże może powstać wyboczenie tylko
n i e s k o ń c z e n i e s ł a b e lub jeszcze ściślej—możemy
je sobie tylko p o m y ś l e ć .

Pomyślmy je sobie właśnie takie. Redukując układ
sił do dowolnego punktu przekroju %, znajdziemy w nim
siłę podłużną:

dw

siłę poprzeczną T— •—=

i moment zginający M. W przeważającej ilości znanych
mi publikacyj (z zakresu wyboczenia sprężystego) pomija
się wpływ siły S na wartość krzywizny osi odkształco-
nej 2), a uwzględnia się natomiast i to niedokładnie wpływ
siły T. W notatce niniejszej postąpimy odwrotnie. Pominie-
my nieznaczną różnicę między S i Pk, zakładając na całej
długości pręta S—coPt; wyczerpawszy jednak w ten
sposób pełną wartość Pk, musimy konsekwentnie odrzuoió
wpływ siły poprzecznej; założymy przeto T—O niezależ-
nie od x. Dla uniknięcia jednak nieporozumień wyraźnie

') Założenie to, zapożyczone z teorji plastyczności, oddawpa
już jest w użyciu. Obacz n. p. A. Nadai, 'Der bildsame Zustand der.
Werkstoffe, Berlin, 1927 Istotnie też cały szereg nowszych, p^eoy-
zyjnych doświadczeń, jak n. p. Lode'gOj Ros'a i innych., wykazuje,
że stała Poisson'a przyjmuje w obszarach plastycznych dokładnie
wartość 0-5.

2) Dzieje się to dzięki rozpowszechnionemu nawet przez bar-
dzo poważne podręczniki poglądowi, że siła podłużna nie może
w o g ó 1 e zmienić krzywizny; pogląd z gruntu fałszywy.
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zastrzegam się, że uproszczenia powyższe podyktowało
mi nie przeświadczenie o „małości" wygięcia osi w bada-
nym obecnie przypadku; wpływ bowiem sztywności ścis-
kania i ścinania jest niezależny od wielkości wyboczenia;
uproszczenie powyższe rozumieć należy wogóle i dla
P=P,.-\- SP z tem, że u nas ÓF-^O. Pominąć jednakże
i wpływu <S==ooPŁ n ie c h c e m y ; wprowadziwszy bo-
wiem w rachunek skrócenie ek m u s i m y konsekwentnie
zatrzymać i przyczynę tego.

Po tych uwagach wracamy do rzeczy istotnej.
W chwili p o m y ś l a n e g o wyboczenia stan napięcia
w przekroju x lub ściślej x (1— ek) przestanie być równo-
miernym. W płaszczyźnie jego powstaną dwie strefy o po-
, , A' . A" . , . . , , .
lach - i -: ; w jednej z nich naprężenia a zma-
leją, w drugiej wzrosną; podobnie będzie i z odkształce-
niami £. Zakładamy przytem, że badany pręt złożyć mo-
żna z ciągłej wiązki włókien, z których każde napina się
i odkształca niezależnie od włókien sąsiadujących ]) —lub
innemi słowy — przyjmujemy, że obrazem związku między
n i s jest dla k a ż d e g o dowolnie obranego punktu prze-
kroju j e d e n i t e n sam rys. 1 z krzywą a =f(e) i drugą
dodatkową, którą w tej chwili wyjaśnimy.

P o m n i e j s z e n i e mianowicie naprężenia ak w strefie
pierwszej nie jest identyczne z obniżeniem wartości Ek

według prawa O = J'(E), założonego dla w z r a s t a j ą c y c h
a i E. W obszarach bowiem plastycznych tylko pewien ułamek
odkształceń ma charakter odwracalny. W punkcie K utwo-
rzy się bardzo słabo wygięta krzywa, znana dobrze z stu-
djum histerezy posprężystej; ona to jest obrazem związku
między E i a w strefie odciążonej. Rozwijając równanie
tej krzywej w okolicy punktu K możemy — zachowując
z dostateczną dokładnością pierwszy wyraz rozwinięcia —
napisać:

O«-CT'- ak+E'}, (s- Sji) . s<ek . . (2)
W wypisanem równaniu jest — jak powszechnie wia-
domo — E'?c— ooE, przyczem E oznacza moduł spręży-
stości podłużnej w obszarze ważności linjowej zależności

6' 6"

nieznany odcinek "° ; oś y przyjmujemy przytem pro-

czenie mało od ej. Pozatem dodatki Ek' (s—ek) względnie
Ej/' (B—ęi), wywołane zginaniem, dodajemy nie do ak + óa,
lecz do ak — akcentując w ten sposób jeszcze silniej fakt,
że mamy na myśli przypadek wygięcia bardzo słabego
(pomyślanego).

Wykazane dwie strefy przekroju oddzielone są od
siebie miejscem geometrycznem punktów, w których od-
kształcenie krytyczne sk i takież naprężenie ak nie uległo
zmianie. Przy niezbyt wielkich wymiarach poprzecznych
pręta możemy założyć przemieszczenie walcowe; owem
miejscem geometrycznem będzie zatem prosta r\ (rys. 3),
odpowiadająca w terminologji zgięcia sprężystego (bez
udziału sił podłużnych) t. zw. osi obojętnej. Mech prosta
ta będzie w stanie odkształconym oddalona od przecho-
dzącej przez środek masy G przekroju osi y o na razie

bo

VI—«*
stopadle do płaszczyzny xz względnie xC wyboczenia w.
Dla zupełności wreszcie dodajmy, że osie y i z nie muszą
się — ogólnie rzecz biorąc — pokrywać z środkowemi
głównemi osiami bezwładności y, i zv

Eysunek 3. przedstawia nam po kolei: sytuację wy-
żej zdefinjowanych osi w płaszczyźnie przekroju (pomy-
ślanego w tej części dla wygody rysunkowej jeszcze
w stanie początkowym), wykres naprężeń normalnych o
w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku v\ lub y i wre-
szcie stan przemieszczenia w rozpatrywanej przez nas
krytycznej chwili. Ten ostatni jest bodaj że rzeczą naj-
ważniejszą dla problemu.

Najwidoczniej bowiem dotychczasowe rozważania nie
wystarczają jeszcze do rozwiązania zadania. Zrobimy teraz
założenie n a j i s t o t n i e j s z e ; przyjmiemy — podobnie
jak się to zupełnie poprawnie robi w teorji sprężystości —
że dowolny przekrój płaski pozostanie i po zgięciu pła-
skim. Założenie to zostało przyjęte w teorji plastycz-
nego zginania przez znaczną liczbę autorów. Mam pewne,
powody przypuszczać, że twierdzenie to nie ma charakteru

i

Rys. 3.

Hooke'a 2). W strefie drugiej natomiast obrazem związku
między składowemi obu stanów pozostaje krzywa a=f(e)
bez zmiany. Zachowując tedy tę samą dokładność, mamy tu:

sk) . e>ek . . (3)

przyczem jest: Ek"=[ —) .

P o d k r e ś l a m y : W rozwinięciach (2) i (3) pomi-
nięto kwadraty i wyższe potęgi czynnika (e-8j,)j przy
wyboczeniu bowiem k r y t y c z n e m różnią się e nieskoń-

') Założenie to, przeniesione tu z teorji sprężystości, spełnia
się tam dla raaterjałów plastycznych w rodzaju stali zlewnej zu-
pełnie dokładnie. ;

z) Dla ścisłości zaznaczamy, że sprawa kształtu krzywej od-
ciążenia tuż przy punkcie K nie została dotychczas wystarczająco
zbadana/bo esperymenty komplikuje cały szereg zjawisk dodatko-
wych, przeważnie zależnych od czasu obserwacji.

ogólnego; spełni się ono zapewne dokładnie dla przekroi
0 podwójnej osi symetrji. Przyjmiemy je jednak, przede-
wszystkiem z braku innego lepszego, a pozatem z tego
powodu, że figuruje ono zarówno u v. Karman'a jak
1 u Broszki; tylko w tych warunkach może być mowa
o konfrontacji ich wzorów.

Pomyślmy tedy sobie dwa równoległe przekroje, od-
dalone — powiedzmy dla wygody — o pomyślaną jedno-
stkę przed odkształceniem. Przekroje te w pierwszym
etapie — jak już zauważyliśmy — zbliżą się do siebie
p Bi, poczem w drugim obrócą się tak, że- ostateczny stan
przemieszczenia przedstawi się jak na rys. 3. Z łatwością
wyrazimy z niego odkształcenie podłużne e dowolnego

włókna, oddalonego o £ w stanie początkowym lub o —

w chwili obecnej od osi »/. Mianowicie jest:



e—eu-t.l Ł. (4)
Co

przyczem p 0 oznacza oddalenie środka krzywizny, utwo-
rzonej w przekroju x względnie x(l—ek), od osi tj.

Wstawiając z kolei rezultat (4) w równania (2) i (3)
otrzymamy :

;<-£o • (6)—er' —
Co

-«* > o lub' is > - (6)

Równania te tłumaczą prostolinjowe ograniczenia
wykresu naprężeń w rys. 3.

Przechodzimy obecnie do warunków równowagi oma-
wianego przypadku^ Jest ich dwa ; warunek sił ma postać:

dA „a
J 1-H " '

warunek zaś momentów względem osi brzmi:

(8)
M) * V * UkJ

Leoz według równań (B) i (6) jest a w całkach (7)
i (8) dwojako zdefinjowane; każdą tedy z całek należy
rozbić na dwie po obszarach A' i A". Zważmy, że
l(Ai)dA'=A', zaś j ( J i " = 4 » nadto, że ^L'+.4"=-.4 ;
podstawmy krótko f £d.4 '= — JJ' i analogicznie
J CdA"=U" czyli rozumiejmy pod Z7' i U" bezwzglę-
dne wartości momentów pól A' i A" względem prostej r\.
Przy powyższych oznaczeniach przejdzie warunek (7) na
równanie:

ak —4
coyi

Ek> U' + Ek" U" ) =
)• 1—ek con~£>c

Lecz zgodnie z uwagami wypowiedzianemi przy defi-
nicji wyboczenia krytycznego, mamy prawo i m u s i m y
skorzystać z warunku równowagi (1) możliwości pierwszej;
dwa wyrazy zatem odpadają w powyższej równości.

Upraszczając resztę przez — - rj= 0 otrzymujemy wresz-

cie zamiast (7) równanie:
ESU^Eu"!)" (9)

Przechodząc z kolei do warunku momentów (8) zau-
ważmy, że suma: —U'+U" przedstawia moment całego
pola A względem prostej r\ czyli inaczej, że jest:
— U'+ U"=A £0 ; oznaczając krótko przez I'=\ it,

1dA'

i / " = f £2dA" momenty bezwładności pól A' i A"
względem prostej rj otrzymujemy z (8) równanie:

l-ek Vl-
r+E„"F ) -

)
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[w miejsce wyrugowanych różnic (C—E,..)] dowolnie zbli-
żoną do zera.

Dochodzimy szybko do celu. Pomijając w porówna-

niu do dużego c nieznaczną wartość ;- -^ (rys. 3.) i wy-

Lecz w chwili krytycznej spełnia się równocześ-
nie równanie (1); wobec tego znów odpadają pierwsze
wyrazy po obu stronach wypisanej równości i ostatecznie
warunek (8) przekształca się do formy:

"W tem miejscu właśnie pomyślmy sobie, żeśmy
z p o m y ś l a n y m dowolnie małym przyrostem 6 P przeszli
do granicy; budowa równania (10) wyjaśnia, że faktycznie
mogliśmy to uczynić wcześniej. Bzędne ugięcia w możemy
traktować za wielkości dowolnie mało różniące się od

zera; wystarcza w tym celu pomyśleć sobie krzywizę —

yi—ej
rażając krzywiznę osi pręta analitycznie w sposób przy-
bliżony, przyjęty w wytrzymałości materjałów, otrzymamy
przy pomocy równości (10):

lub też:

(U)
przyczem dla skrócenia położono:

P JS»'F+JB>"2
"Wypada nam zwrócić uwagę na pewien wprawdzie

drobny, ale ważny szczegół. "W równaniu (11) przyjęto
mianowicie za zmienną niezależną wielkość x zamiast —
jakby się z uwagi na dotychczasową nomenklaturę naszą
należało — x(l—ek). Stało się to rozmyślnie; w ten spo-
sób bowiem najwyraźniej zaakcentujemy w rachunku koń-
cowym, że długość x zmienia się w granicach od 0 do
Z (1—ek). Przy drugim sposobie pisania zmienialibyśmy
x od 0 do ł; efekt końcowy byłby oczywiście ten sam —
lecz szczegół istotny mógłby przytem ujść uwadze czy-
tającego.

Całką równania różniczkowego (11) jest relacja:
w = a sin px -f b cos px

Lecz dla x=Q musi być w=0, skąd 6=0; podobnie
dla x—l(L — £k) jest też w ~ 0, skąd asinpl (1—sk)=0.
Lecz przypadek w=io{x)—0 faktycznie prostej osi pręta
chcemy wykluczyć, czyli musi być a^0; jako warunek,
pod jakim nieskończenie małe (pomyślane) wyboczenie
może wystąpić, pozostaje przeto równość sin pl (1—ek)—0
lub:

pl(l-ek) = in . . {-0,1,2,6. . . (13)
Jednakże i = 0 jest wykluczone, bo chcemy mieć

w s t a n i e pomyś lanym w(a;)r}=0; ponieważ zaś we-
dług skrócenia (12) jest p proporcjonalne do ^Pk, przeto,
chcąc uzyskać możliwie małą wartość krytyczną, przyj-
mujemy i = l . Rozwiązując wreszcie równanie (13) wzglę-
dem Pk otrzymujemy:

jako poszukiwaną wartość k r y t y c z n ą obciążenia osio-
wego. Wykazana siła Pk wywoła wyboczenie n ieskoń-
czenie słabe; pomyślmy bowiem sobie, żeśmy w tej
chwili właśnie przeszli z dodatkowem pomyślanem skró-
ceniem cięciwy zgiętego pręta do granicy i założyli dl—O.

W wyprowadzonym wzorze jest zarówno Ek" jak
i ek funkcją — rzecz jasna — Pk; ściśle rzecz biorąc nale-
żałoby zatem równość (14) rozwiązać względem Pk i w te.n
dopiero sposób uzyskalibyśmy naprawdę już ostateczną
formę na Pk. Wobec zawiłego charakteru krzywej <r=/(e)
jest to prawie wykluczone. Przyjmijmy tedy, że drogą
oceny wyznaczyliśmy przypuszczalny niezbyt obszerny
interwał, w którym — dzięki przyjętym wymiarom pręta —
zawarte jest Pk; przypuśćmy dalej, że w obszarze tym
ustaliliśmy pewną przeciętną wartość Ek" (Ek' możemy
zawsze z dostatecznem przybliżeniem przyrównać_ do E)
i takąż wartość ą; wtedy obciążenie krytyczne jest jeszcze
zależne od czynnika zasadniczego t. j . Ek'_I' + Eh"J"
lub — co na jedno wychodzi — od położenia prostej iq.
Zachodzi pytanie—jak obrać ową prostą? Ezecz jasna;
tak, by było: ••• •

Ek' I' + Ek" l"*= Minimum • . . (15)
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Z jednoparainetrowej gromady tak wyznaczonych osi t]
należy przyjąć tylko tę jedną i jedyną (w przypadku
ogólnym) której położenie czyni równocześnie zadość ró-
wnaniu (9), dotychczas nie zużytkowanemu. W wzorze
(14) tak właśnie pojęta została sztywność zredukowana
(15); w ten też sposób zostały w rysunku 3. wkreślone
osie y i z. "Wypada zwrócić uwagę na fakt, którego w kla-
sycznej teorji sprężystości nie spotyka się; położenie „osi
obojętnej" r\ jest uzależnione nie tylko k s z t a ł t e m geo-
m e t r y c z n y m p r z e k r o j u , ale i w ł a s n o ś c i a m i
i n d y w i d u a l n e m i m a t e r j a ł u , to jest . modułami
Ek' i Et," względnie ich stosunkiem. Pierwszy z nich

fda\
Eu'—coE można uważać za stały, drugi Eit—\~r)
nia swą przeciętną wartość w każdym z wyżej scharakte-
ryzowanych interwałów. Przy wyznaczeniu wielkości
V, U", I', I" należy pamiętać, że podobnie jak wielkości
A, A', A", I odnoszą się one do przekroju p o c z ą t k o -
w e g o , zatem nieodkształconego; odnośne bowiem zmiany
tkwią w odpowiedniej potędze czynnika (1—EI).

Nie ma potrzeby dodawać, że podobnie [jak (14)]
zbudowane wzory ustawić można dla innych przypadków
umocowania końców pręta; wystarczy w tym celu zastą-
pić, przez analogję do wyboczenia sprężystego, długość
rzeczywistą Z długością sprowadzoną lr. Wprowadzając
w rachunek najmniejszy moment bezwładności (względem

osi głównej yx) I=.4t2, smukłość s=4 i moduł sprowa-

zmie-

E ' I' -+- E " I"
dzony Eh= - --- ^ " ^\t - możemy ogół tych wzorów

przedstawić w formie: ak=

Ogólna ta formuła nie przedstawia jednak hiperboli
3-o stopnia w układzie (s, ak), albowiem moduł E,c zmie-
nia swą przeciętną wartość wraz z interwałem jej ważności.

Wogóle — jak już wspeinniałem — zarówno wzór
ostatni jak i (14) (przy tym ostatnim nadal pozostaniemy)
mimo bardzo prostej i symetrycznej budowy kryje w so-
bie dużo trudności przy zastosowaniu bezpośredniem.
Mieszczą się one w zmienności Ei" i e* w pierwszym rzę-
dzie, a w każdorazowo innem położeniu osi odniesienia i\
w drugim. Czy dla tej ostatniej uda się stworzyć teorję
ogólną, analogiczną do teorji momentów bezwładności
w teorji klasycznej, należy wątpić. Bezcelową pozatem
jest rzeczą rugowanie zmiennych Ek i e* przy pomocy
stałych paramatrów funkcji a=/(e), oddających dokładnie
jej zachowanie się począwszy od granicy sprężystości
względnie proporcjonalności. Z tego powodu należałoby
dla celów praktyki zastąpić wzór (14) odpowiednio skon-
struowanemi tablicami. W każdym bowiem razie (t. j .
mimo prawdopodobnej przybliżoności w założeniu „płasko-
ści" przekroju odkształconego) stanowi on możliwie po-
prawny i ścisły podkład pod kontrolę przestarzałych
i zbyt — jak doświadczenia wykazują — pewnych „spół-
czynników zmniejszających", obliczanych według empi-
rycznych wzorów Tetmajera względnie Jasińskiego.

(C. d. n.).

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi żelazne.

— Nowe normy co do wielkości fug dylatacyjnych w Niem-
czech. Przy szynach 15 m długich przedstawiały się dotąd,
a przedstawiają obecnie wielkości szczelin dylatacyjnych jak
następuje:

Temperatura

Pruskie dawne
przepisj- mm

Nowe przepi-
sy mm . . .
Różnica mm

+30"

5

0
5

+2i°

7-5

0
7-6

+20"

7-5

3
4-5

+15"

7-B

3

4-5

+5"

10

8

7

+4°

10

B

5

- 0°

10

6
B

- 5 '

10

B
B

-6°

10

7

s

-15°

12 B

7

B-B

-20°

12-5

7

B-B

- 2 °

12-6

10
2-5

- 8 0 °

1B

10

5
(Der Bahńbau 40/1929).

- Jak długo da się utrzymać w tunelu nawierzchnia ko-
lejowa przy trakcji parowej ? Na to pytanie daje nam do pe-
wnego stopnia odpowiedź tunel przez Arlberg. Został on wy
budowany w r. 1884 i w tym roku ułożono w nim nawierz-
chnię toru lewego, gdy na torze prawym ułożono ją, w roku
następnym. Tunel jest 10.250 km długi, był zawsze zadymiony,
a podłoże tak było przesiąknięte gazami, iż gdy zaszła potrzeba
obniżenia nawierzchni, robotnicy przy tej pracy tracili przy-
tomność.

Pierwsza nawierzchnia tunelu przez Arlberg przetrwała
od roku 1884/5 do 1893/4 9 lat. Składała się. ona z 7-B m
długich szyn szerokostopowych o wadze 35*4 hgjm. Szyny spo-
czywały za pośrednictwem płytek klinowych na podkładach że-
laznych systemu Heindla, które są podobne do podkładów żela-
znych prusko - heskich.

Rdza i chemiczny rozkład części żelaznych zniszczyły
w krótkim czasie tę nawierzchnię, szczególnie ucierpiały żelazne
podkłady i drobinę źelaziwo. Rdza zniszczyła gwinty śrub,
a nawet podkładki uległy zniszczeniu.

Chociaż szybkość pociągów pospiesznych dochodziła tylko
do 28 hm/t/ i wogóle ruch pociągów nie był wówczas wielki,
musiano tę nawierrzchnię zastąpić nową i przyjąć zasadę, że
podkłady żelazne nie nadają się do tunelu.

Przy nowej nawierzchni z roku 1893/4 zastosowano
w miejsce dotychczasowych szyn typu X szyny typu I, 15 m
długie, o wadze 43'0 hgjm, ułożono je za pośrednictwem mo-
cnych płytek klinowych na napawanych podkładach dębowych

Z początku nawierzchnia odpowiadała w zupełności swo-
jemu celowi, ale po jakimś czasie wystąpiły na głowach szyn
ciemne smugi podłużne, które wkrótce przeszły w rysy, docho-
dzące długością połowy szyny. Setki szyn musiano z tego po-
wodu wymieniać. Okazało się, że materjał użyty na wyrób szyn
był nieodpowiednim, przyczem niezaprzeczenie współdziałały
ujemne czynniki tunelu.

Nawierzchnię tę musiano po 10-ciu latach istnienia wy-
mienić.

W latach 1903/04 zastąpiono szyny szerokostopowe szy-
nami siodełkowemi, dwugłowemi. Były one 12-5 m długie,
typu I a i wadze 42-1 kgjm. Spoczywały one na silnych pod-
kładach modrzewiowych. Szyny w trzewikach były usztywnione
napawanemi klinami drewnianemi. Przy tej wymianie dano
i nowe żwirowanie, które wraz z podkładami przetrwało do
r. 1925. Zużycie szyn dwugłowych, szczególnie ich wysokości,
takie przybrało rozmiary, iż po 9 - ciu latach musiano je wy-
mienić.

W r. 1912/18 zastąpiono szyny typu la typem 16, który
tylko różnił się wysokością, nowe szyny były dwugłowe, o 10 mm
wyższe od poprzednich i ważyły 47-1 kglm.

Nowa nawierzchnia przetrwała wprawdzie 13 lat, ale
ostatecznie okazała się niemożliwą do utrzymania, przyczem
także uznano, że nawierzchnia siodełkowa nie nadaje się do
tunelów. Zużycie głowy szyny co do wysokości dochodziło do
20 mm, głowy stopowej 10 mm, siodełek 5 mm. Ostatecznie do-
szło do tego, że kliny wylatywały i nie dały się utrzymać
w swojem położeniu, siodełka łamały się, a szyny pękały. Prze-
krój szyny zmniejszył się o 43>5°/0, moment bezwładności o 61-8 °/0,
a moment oporu o 53-7 °/0. Wchodzi tu także w grą niedosta-
teczne utrzymanie nawierzchni w czasie wojny i okoliczność,
że od roku 1923 intenzywność ruchu wzrosła trzykrotnie.

Przy wymianie nawierzchni w r. 1925 powrócono do szyny
szerokostopowej, użyto szyn typu A o wadze 44'35 kgjm, 140 mm
wysokich, a 25.006 m długich. Płytki klinowe i wkręty wzmo-
cniono jednakowoż odpowiednio.



Można liczyć, że nawierzchnia ta, kiedy już wprowadzono
trakcję elektryczną, utrzyma się dłużej.

(nOrgan f. d. Fortschritte des Bisenbahnwesens" zeszyt 22
i 23 z 30 listopada, 1927). Ini. A. W. Krilger.

Drogi.
— Jednolite sygnały optyczne dla ruchu drogowego w Szwaj

carji zostały wprowadzone w r. ub. Sygnały te pokrywają; się
częściowo z postulatami postawionymi w tym kierunku przez
Komisję Ligi Narodów dla ruchu drogowego, częściowo zaś
zostały rozwiązane swoiście. Z sygnałami zabroniono łączyć
jakąkolwiek reklamę. Stałe sygnały ostrzegawcze mają być
ustawione co najmniej 150 «t, a co najwyżej 250 m od miejsca
niebezpiecznego, przyczem co do odległości minimalnej istnieją
pewrie obostrzenia.

Zasadniczo podzielono sygnały co do kształtu na 3 typy:
trójkątne, okrągłe i czworoboczne, przyczem każdy kształt ma
swoje odrębne znaczenie. Sygnały pokryte są barwą oraz ry-
sunkami geometrycznymi lub stylizowanymi, przyczem barwa
czerwona wskazuje na pewien zakaz, z wyjątkiem ramek przy
sygnałach trójkątnych, niebieska wskazuje znak orjentacyjny.

Poniżej podaje się podział sygnałów:
I. S y g n a ł y t r ó j k ą t n e .

Rys. 1.

Kształt: Trójkąt o długości boku 90 cm.
Oznaczenie : Niebezpieczeństwo : Uwaga ! Zmniejszyć chy-

źość !
Rodzaj. Znaczenie.

Nr. 1. Biała tablica z 7 cm sze-
Garb poprzeczny.
Ostry zakręt.
Skrzyżowanie dróg w poziomie.
Skrzyżowanie w poziomie drogi
z koleją chronione zaporą.

Nr. 5 dtto Meehaniczny przejaz kolej, w po-
ziomie.

rokim pasem. Rysunek czarny.
Nr.
Nr.
Nr.

2
3
4

dtto
dtto
dtto
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Nr. 6. Biała tablica z 10 cm
szerokim czerwonym pasem. Uwaga ! Niebezpieczeństwo !
Rysunek czarny.

Sygnały czasowe posiadają tensam kształt, barwę i ry-
sunki z tem jednak, iż bok trójkąta mierzy tylko 60 cm.

II. S y g n a ł y o k r ą g ł e .

Rys. 2.

Kształt: Koło o średnicy
Oznaczenie: Zakaz jazdy,

Rodzaj.
Nr. 7. Czerwona tarcza.
Nr. 8. Czerwona tarcza z bia-
łym poziomym pasem.
Nr. 9. Niebieska tarcza z białą
strzałą,
Nr. 10. Czerwona tarcza z bia-

łym rysunkiem:
a) samochodu osób.,
b) samochodu cięż.,
c) motocyklu,
d) roweru.

Nr. 11. Czerwona tarcia umie-
szczona nad tabliczką białą
z czarnym napisem: „Ponad..,t"
Nr. 12. Niebieska tarcza z wy-
skakującą na zewnątrz białą
strzałką.

60 cm.
zmiana kierunku.

Znaczenie.
Ogólny zakaz jazdy.
Droga o jednokierunkowym
ruchu.
Kierunek jazdy na drodze z ru-
chem jednokierunkowym.
Zakaz jazdy dla:

samochodu osób.,
samochodu cięż.,
motocyklu,
roweru.

Zakaz jazdy z ciężarem więk-
szym, niźli wymieniony na ta-
bliczce.

Objazd w kierunku strzałki.
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Znak ten powtarzać się może w ciągu drogi objazdowej

kilkakrotnie, by jadącego należycie zorjentować.
Nr. 13. Niebieska tarcza z białą
literą „P". Plac postoju.
Nr. 14. Czerwona tarcza z bia-
łemi literami „St«. Zakaz postoju.

III. S y g n a ł y c z w o r o k ą t n e .
Kształt: Równoległobok względnie kwadrat.
Oznaczenie: Orjentaoja, specjalne wskazówki dla jadącego.

Rodzaj. Znaczenie.
Nr. 15. Niebieski równoległo-
bok ""7BO em z b i a 3 : y m napisem
miejscowości. ' Oznaczenie miejscowości.

Na tylnej stronie tego znaku poźądanem jest podanie naj-
bliższej znaczniejszej miejscowości w tymsamyin ciągu wraz
z odnośną odległością.

Rys. 3.

Nr. 16. Niebieski prostokąt
z białym napisem.
Nr. 17. Biały prostokąt ™/60 cm
i 6 em czerwonein obrzeżem,
oraz czarnemi cyframi.

Oprócz tego wydano przepisy odnoszące
nocnego.

w poJazda cicha i uważna
bliźu szkół, szpitali i t. p.
Największa dopuszczalna chy-
źość.

się do ruchu
E. B.

RECENZJE I KRYTYKI.
Prof. Inz. R. Dawidowski: „Tabele do obliczeń pieców

kaflowych i gazowych a zarazem tabele pomocnicze do obli-
czeń ogrzewań centralnych". Nakładem Minist. Robót Publ.
Warszawa 1929.

Obliczanie wymiarów zwykłych pieców pokojowych od-
bywa się w dotychczasowej naszej praktyce budowlanej w spo-
sób nieścisły, oparty zazwyczaj na wielkości kubatury danej
przestrzeni z dodatkami ze względów na uderzająco widoczne
straty ciepła, oceniane jednak zwykle „na oko". Nasi kierow-
nicy budów nie zadają sobie trudu, aby te straty ciepła szcze-
gółowo i umiejętnie dla poszczególnych ubikacyj obliczyć i sto
sownie do tego obrać wielkość pieca. Ze względów oszczędno
ściowych buduje się więc piece zazwyczaj zbyt małe a następ
stwem tego jest fakt, źe w domach nowych skargi na wadliwe
ogrzewanie, oraz szybkie zużycie pieców są, czem raz powszech
niejsze. Oelein publikacji p. D. jest ująć w normy ścisłe, a łatwi

przystępne, obliczanie strat ciepła w ubikacjach, ogrzać się
mających, a w związku z tem wybór stosownej wielkości pieca
kaflowego. Tabele autora przedstawiają i l o ś ć k a f l i normal-
nego formatu (21 x 23,5 em) dla różnych współczynników k prze-
nikania ciepła przez ściany, okna, drzwi, stropy i podłogi przy
różnicy temperatury 40° O. .

Jako podstawę porównawczą dla ścian przyjmuje autor
w tabeli 1 ścianę zewnętrzną, murowaną 1'/a cegły (0,41 m)
grubą, obustronnie wyprawioną; dla takiej ściany (k—1,27)
obliczono w tej tabeli potrzebne ilości kafli grzejących. Dla
takichźe ścian zewnętrznych cieńszych (0,27, 0,13 m) lub grub-
szych (0,55, 0,69, 0,83 m) obliczono w tabeli 2 procenty zwięk-
szające, względnie zmniejszające, ilości kafli, zawartych w ta-
beli 1. Dla ścian zewnętrznych, zbudowanych z innych mater-
jałów, a więc n. p. z betonu, z żużlobetonu, z pustaków,
z drzewa, z kamienia itp. są w tabelach 2 obliczone wartości
procentowe zmniejszające, względnie zwiększające, ilości kafli
podanych w tabeli 1.

Ściany wewnętrzne dzielą się na: ciepłe, zimne i pół-
zimne; dla ścian zimnych i półzimnyeh oraz dla różnych współ-
czynników h podaje tabela 6 procenty zwiększające względnie
zmniejszające ilość kafli obliczonych w tab. 1,

Tabela 4 podaje ilość kafli dla wytworzenia ciepła, prze-
nikającego przez o k n o p o d w ó j n e w ścianie zewnętrznej;
tabela zaś 5 zawiera dodatki procentowe dla okien i drzwi
pojedynczych w ścianach zewnętrznych w różnych lokalnych
warunkach.

Jako bazę porównawczą dla s t r o p ó w p ó ł z i m n y e h
przyjęto strop belkowy drewniany o wsuwance na latach, nasy-
pie z góry i podsiębitce z dołu (A; =0,78); dla tego stropu
obliczono w tabeli 8 ilość kafli dla wytworzenia ciepła przeni-
kającego. Inne rodzaje stropów, zarówno drewniane, jak ceglane,
pustakowe, lub betonowe o współczynniku h większym lub
mniejszym, znalazły wyraz w tabeli 9, gdzie obliczono wartości
procentowe, zmniejszające lub zwiększające ilość kafli tabeli 8;
podobnie obliczone są wartości procentowe dla poddaszy w za-
.eżności od różnych rodzajów pokrycia dachów. Poza temi zasa-
dniczemi wartościami strat ciepła przyjmuje autor dodatki pro-
entowe dla różnych warunków zmiennych np. dla ścian ze-

wnętrznych, zwróconych ku północy lub zachodowi, dla więk-
szego lub mniejszego odsłonięcia budynku, dla ubikacyj wyż-
szych niż 4 m, dla drzwi często otwieranych, dla ubikacyj
niecodziennie ogrzewanych, w końcu dodatki klimatyczne, zesta-
wione w tab. 12, odnośnie do różnych miejscowości w Polsce.

Szereg obliczeń wielkości pieców, rozwiązanych w warun-
kach różnorodnych, objaśnia w sposób wyczerpujący zarówno
celowość opracowanych tabel, jak przejrzystość i łatwość metody
autora.

Tabele te dadzą się także użyć do obliczenia c e n t r a l -
n y c h o g r z e w a ń ; wyszedłszy z założenia autora, źe 1 wt2

powierzchni dobrego pieca wydaje 660 kaloryj ciepła na go-
dzinę, łatwo z ilości kafli, obliczonych dla danej przestrzeni,
obliczyć p o w i e r z c h n i ę g r z e j n i k a dla tej przestrzeni.
Podobną drogą można z ilości kafli obliczyć ilości gazu
w »»s/godzinę, potrzebną dla ogrzania danego pokoju.

Praca prof. D. jest bardzo pożyteczna; jest ona szcze-
gólnie ważną dla architektów i budowniczych, podaje im bo-
wiem środek łatwy do racjonalnego obliczania wymiarów pieca
i do wyzwolenia się w ten sposób od przesądu, upokarzającego
inteligentnego technika, źe straty ciepła w pokojach i wymiary
pieców można obliczać „na oko". Ini. D. K.

„Problemy statyki technicznie ważnych płyt ortotropo-
wych" nap. Dr. M. T. H u b e r , Warszawa 1929.

Książka ta wydana w języku niemieckim nakładem Aka-
demji Nauk Technicznych, zawiera wykłady gościnne autora
na Politechnice w Zurychu. Autor oblicza naprężenia i ugięcia
płyt, których sztywność jest w dwu prostopadłych . do siebie
kierunkach różną przy rozmaitem podparciu brzegów, zastana-
wia się nad płytą z blachy falistej, stropem żelbetowym teo-
wym, nad rozdziałem ciężaru skupionego przez płytę. Stwierdza



on, ie silne skupienie obciążenia jest -względnie niebezpiecz-
niejsze dla płyt, niż dla belek. Autor wyznacza przy przekroju
teowym praktycznie współdziałającą szerokość płyty, która
zależy nietylko od odstępu żeber w świetle i rozpiętości, lecz
także od stosunku sztywności żebra i płyty.

Dr. M. Thullie.
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NEKROLOGJA.

Sp. Inz. Józef Chowaniec. W dniu 1 lutego b. r. zmarł
długoletni Członek naszego Towarzystwa śp. Inź. Józef Cho-
waniec w 84 roku życia.

Urodzony 3 czerwca 1846 w Skale nad Zbruczem ukoń-
czył gimnazjum w Buczaozu, następnie ówczesną. Szkołę Poli-
techniczną we Lwowie. Po ztożeniu końcowych egzaminów, po-
święcił się pracy na polu budownictwa miejskiego, piastując
przez lat 35 stanowisko inżyniera-miernika przy Magistracie
we Lwowie.

Śp. Zmarły był członkiem założycielem Towarzystwa
Ukończonych Techników, które założone zostało w r. 1877,
a zaraz w roku następnym przekształciło się na Towarzystwo
Politechniczne i był ostatnim z tej grupy inżynierów, którzy
w chwili, gdy nastała możność pracy nad rozwojem technicz-
nym i gospodarczym na terenie b. zaboru austrjackiego, na-
tychmiast chętnie i karnie akces swój do tej akcji zgłosili.

Niechaj tych kilka słów będzie wyrazem czci i hołdu dla
pamięci śp. Zmarłego Nestora naszych członków, dobrego Oby-
tela i zacnego Kolegi.

ROŻNE SPRAWY.
Mechaniczna Stacja Doświadczalna Politechniki Lwow-

skiej donosi na liczne zapytania, że sita dla wykonania próby
przesiewu kruszywa można nabyć za jej pośrednictwem po ce-
nie 120 zł. za sztukę. Zamówienia należy skierowywać pod
jej adresem (Lwów, Politechnika),

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Wręczenie dyplomu Honorowego Członka Polskiego

Towarzystwa Politechnicznego Panu Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej. Dnia 30 stycznia 1930 r. delegacja Polskiego To-
warzystwa Politechnicznego została przyjętą na audjencji przez
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

Delegacja składała się z następujących członków Towa-
rzystwa :

Inź. Stanisław Rybicki, Prezes. Inź. Fryderyk Blum, Dy-
rektor Dyrekcji Robót Publicznych, I, Wiceprezes. Dr. Otto
Nadolski, Profesor Politechniki Lwowskiej, Komisarz pełniący
o. Prezydenta rn. Lwowa, II. Wiceprezes. Dr. Maksymiljan
Huber, Profesor Politechniki warszawskiej, Prezes Akademji
Nauk Technicznych. Dr. Maksymiljan Matakiewicz, Profesor
Politechniki Lwowskiej, Minister Robót Publicznych, Dr. Ka-
sper Weigel, Rektor Politechniki lwowskiej.

Prezes Rybicki wygłosił następujące przemówienie do
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej :

Dostojny Panie Prezydencie!
Mamy zaszczyt przedstawić się jako delegacja Polskiego

Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i prosie Cię, Do-
stojny Panie Prezydencie, abyś raczył z naszych rąk przyjąć
dyplom Honorowego Członka Towarzystwa, którym Cię Walne
Zgromadzenie Członków Towarzystwa jednogłośną uchwałą
mianowało. Ta uchwała wywołała potrzebę wyrażenia Ci, Do-
stojny Panie Prezydencie, naszej wdzięczności za Twą, bardzo
dla nas cenną współpracę ongiś w naszem Towarzystwie, za
Twe genjalne i doniosłe odkrycia na polu nauk technicznych
i za Twe niespożyte zasługi, położone około stworzenia nowych
gałęzi przemysłu krajowego. Zapewniamy Cię, Dostojny Panie
Prezydencie, ie Towarzystwo jest przejęte szczerem uczuciem
radości i dumy z powodu, źe może Cię zaliczać do grona
swych Członków.

Od dziejowej chwili, gdy przejąłeś w Swe ręce, Dostojny
Panie Prezydencie, ster rządów Państwa, my wszyscy patrzymy
z pełną ufnością w przyszłość naszej Ojczyzny i pragniemy
z głębi serca,, aby Polska za Twych rządów zaznała błogo-
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sławieństwa pokoju, wzmocniła się wewnątrz i krzepła, i stała
się potężnem mocarstwem, wzbudzającem poszanowanie i po-
słuch u swych sąsiadów.

Pozwalamy sobie wyrazić prośbę, abyś, Dostojny Panie
Prezydencie, raczył w przyszłości, jak dotąd być naszym przo-
downikiem w pracy technicznej, protektorem naszych usiłowań
i zamierzeń, zdążających do przyśpieszenia postępu i rozwoju
techniki, do wzmożenia dobrobytu i siły Rzeczypospolitej w po-
koju i we wojnie. Racz, Dostojny Panie Prezydencie, przyjąć
wyrazy najgłębszej czci i hołdu.

Pan Prezydent przyjął bardzo łaskawie delegację i oświad-
czył, że nominacja na Członka Honorowego Towarzystwa była
dla niego niespodzianką, i że mile wspomina czasy swej pracy
we Lwowie.

Posiedzenie Wydziału Głównego P. T. P. z dnia 12. XI.
1929 r. Obecni: Prezes Rybicki i wiceprezes Blum. Członko-
wie : Broniewski, prof. Bratro, Bronarski, Bessaga, Kozłowski,
prof. Krzyczkowski, Laśkiewicz, Łazoryk, prof. Matakiewicz,
Rektor Weigel, Dr, Wrażej, prof, Zipser i Dr. Aulich.

Nieobecność usprawiedliwili: Koi. Łodziński i prof. Mildner.
1. Odczytano i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.
2. Przyjęto balotem nowych członków: Inż, Zenona Ły-

szyka, Inż. Stanisława Tarwida, Inź. Tadeusza Marcinkiewicza,
Inż. "Włodzimierza Cesluk-Grajewskiego, Prof. Inż. Stanisława
Łukasiewicza, Inź. Wacława Popielskiego, Inź. Michała Orkisza,
Inź. Edmunda Romera, wszystkich jednogłośnie.

3. Wiceprezes Blum interpeluje skarbnika w sprawie za-
ległości. W odpowiedzi koi. skarbnik oświadcza, że czyni
wszystko, co w jego mocy, aby zaległości Towarzystwa upo-
rządkować.

4. Dyskutowano nad sprawą uprawnienia elektryfikacyj-
nego firmy W. A. Harriman. Prezes Rybicki zawiadamia człon-
ków, że rezolucja P. T. P. przeznaczona dla użytku M. R. P.
a przesłana przez Z. P. Z. T. nie została dotychczas Minister-
stwu doręczoną, a to z tego powodu, że sfery przemysłu Gór-
nego Śląska i Zagłębia Naftowego wysunęły nową koncepcję
w sprawie powołania do życia koncernu elektryfikacyjnego środ-
kajami krajowemi. Wysunięcie tej koncepcji stworzyło nowy
punkt widzenia, który zdaniem Zarządu Związku powinien być
przed powzięciem ostatecznej rezolucji dokładnie wzięty pod
uwagę. W końcu nadmienia Prezes Rybicki, że materjały do-
tyczące szczegółów tej koncepcji nadejdą w dniach najbliższych,
poczem będzie Komisja P. T. P, mogła je odpowiednio zużyt-
kować. Rozwinęła się obszerna dyskusja, w której zabierali
głos prawie wszyscy członkowie Wydziału i uchwalono nie
oglądając się na decyzję Związku wysłać rezolucją P. T. P.
do Ministerstwa natychmiast, nie odejmując przez to Komisji
P. T. P. możności opracowania dodatkowego memorjału, uwzglę-
dniającego koncepcję ciężkiego przemysłu.

5. Prezes Rybicki zawiadamia o mającym się odbyć w d.
24 listopada ub. r. Zjeździe Delegatów Z, P. Z. T. i omawia
program Zjazdu. Uproszono na delegatów na Zjazd Wiceprezesa
Bluma, koi. Kozłowskiego i Broniewskiego.

6. Odczytano memorjał zainicjowany przez Dr. Inź. Bień-
kowskiego w sprawie opłakanych stosunków, panujących w prze-
myśle lwowskim, który to memorjał ma być przedstawiony na
specjalnej audjencji Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, jakoteź
Pp. Ministrom: Przemysłu i Handlu, Skarbu, Pracy i Opieki
Społecznej. Po obszernej dyskusji uchwalono akcję w całej mie-
rze poprzed i upoważniono Prezesa Rybickiego do uczestnicze-
nia w tej akcji.

7. Prezes Rybicki komunikuje o pracach szeregu Komisyj,
wyłonionych z Towarzystwa, opinjujących projekty ustaw: do
przepisów techn. dla dochodzeń wodno-prawnych, o wywłasz-
czeniach, autobusowej.

8. Odczytano list Inż. Kremera w sprawie interwencji
Towarzystwa w Zarządzie miasta z powodu fatalnego stanu
bruków we Lwowie. Po dłuższej dyskusji Wydział uchwalił
upoważnić Prezesa Rybickiego do zajęcia się osobiście tą sprawą.

ii. Uchwalono wymianę Czasopisma Technicznego z Bibljo-
teką Czeskiej Politechniki w Bernie,

10. Uproszono Prof. Zipsera o zreferowanie przygotowa-
nego jednolitego regulaminu dla Sekcyj P. T. P.

11. Uchwalono wystosować do Koła Radjotechników po-
dziękowanie za przekazanie sumy 130 zł. przelanych z kasy
Koła do kasy P. T. P. z powodu rozwiązania tegoż Koła.
Pozatem uchwalono zaabonować fachowe pisma radjowe w ilości
conajmniej 2.

12. Kooptowano jednogłośnie na członka Wydziału Dr.
Aulicha.

Na tem posiedzenie zamknięto, .

Protokół posiedzenia Wydziału Głównego z dn. 19. XII.
1929 r. Obecni: Prezes Rybicki, Wiceprezes Nadolski. Ko-
ledzy : Prof. Bratro, Bronarski, Bessaga, Prof. Krzyczkowski,
Laśkiewicz, Łazoryk, Prof. Matakiewicz, Piwoński, Dr Wra-
żej, Prof. Zipser.

Nieobecność usprawiedliwili: Wiceprezes Blum, Dr. Aulich,
Prof. Miildner.

1. Przyjęto nowych członków: Inź. Stanisława Krala,
Inż. Roberta Szewalskiego, Inż. Adama Wicińskiego, wszyst-
kich jednogłośnie.

2. Profesor Zipser referuje sprawę jednolitego statutu
dla sekcji i kół w łonie Towarzystwa już istniejących lub po-
wstać mających. Stwierdza na wstępie, źe na skutek nieporo-
zumienia opracował statut pod tym kątem widzenia, że sekcje
te i koła będą się składać wyłącznie tylko z członków Towa-
rzystwa. Ponieważ jednak intencją Towarzystwa jest ożywić
działalność pewnych kół, niektórym zaś wogóle umożliwić pracę,
przez uprzystępnienie pracy w nich osobom nienaleźącym do
Towarzystwa, podejmuje się odpowiednio projekt statutu zmie-
nić. Zwraca jednak uwagę na trudność wynikającą z tego ro-
dzaju postawienia kwestji a to dlatego, że przyjmowanie do
kół osób nieczłonków Tow. może nastąpić tylko o ile dana
osoba zostanie równocześnie jako członek (zwyczajny, wzgl.
nadzwyczajny) do Towarzystwa przyjętą. Rozwinęła się obszerna
dyskusja, w której zabierali głos prawie wszyscy członkowie
Wydziału. W rezultacie uchwalono: 1. Poczynić* kroki dla
zmiany statutu w tym kierunku, aby umożliwiał przyjmowanie
zarządom Kół członków, co do których Wydział Główny miałby
prawo veta, ale nie miałby obowiązku przyjmowania w charak-
terze członka Towarzystwa. 2) Pozostawić kwestję wkładek
i świadczeń dla i ze strony Towarzystwa do indywidualnego
traktowania w każdej poszczególnej sekcji. 3. Uprosić Prof.
Zipsera o ścisłe sformułowanie kwesji finansowej w statucie,
szczególnie co do komisji rewizyjnej, przelanie funduszów w ra-
zie likwidacji Koła etc.

3. Odczytano pismo Prof. G. Sokolnickiego, przedstawi-
ciela Komisji P. T. P. dla sprawy koncesji Harrimana, w któ-
rem to piśmie wyrażoną jest odpowiedź Komisji na zarzuty
i uwagi poczynione przez Związek przemysłowców naftowych
i węglowych. Nad powyższem pismem rozwinęła się obszerna
dyskusja, w trakcie której przyszedł Wydział do przekonania,
źe odpowiedź Komisji zdradza nieporozumienie. Uchwalono
wobec tego poinformować Komisję powtórnie i prosić o ponowne
sformułowanie swej odpowiedzi.

4. Odczytano koncept opinji P. T. P. o projekcie ustawy
o przedsiębiorstwach autobusowych. Opinję w zasadzie zaak-
ceptowano.

5. Uproszono Koi. Bessagę do objęcia funkcji zastęocy
skarbnika.

6. Uchwalono celem stałego informowania członków o ży-
ciu Towarzystwa uprosić Panów Profesorów Politechniki, aby
z urzędu delegowali swych asystentów na odczyty środowe
w charakterze referentów, których to referentów obowiązkiem
byłoby sporządzanie krótkich sprawozdań, zamieszczanych pó-
źniej w Czasopiśmie Technicznem, względnie w dziennikach.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T E E Ś ć : Prof. E. H a u s w a l d : Psychologiczny kierunek umiejętnej organizacji. (Dokończenie). — Inż. W. Kol l i s : Eozwój hydro-

logii jako nauki. (Dokończenie). — Inż. Dr. W. B u r z y ń s k i : O wyboozeniu posprężystem. (Ciąg dalszy). — Inż. E. Sze-
w a l s k i : O racjonalne obliczanie długości łopatek w akcyjnych turbinach parowych. — 52. Sprawozdanie Wydziału Głów-
nego Polskiego Tow. Politechnicznego za r. 1929. — Wiadomości z literatury technicznej. — fiecenzje i krytyki. — Bibljo-
grafja. — Różne sprawy. — Sprawozdanie z odczytów. — Nadesłane.

Prof. Edwin Hauswald.

Psychologiczny kierunek umiejętnej organizacji.
(Dokończenie).

Profile psychotechniczne albo biotypowe.
Ostateczne wyniki. poprzednio wymienionych prób,

rozmów i pomiarów zestawia się zwykle w o g ó l n ą c h a -
r a k t e r y s t y k ę danej osoby, zwaną p r o f i l e m p s y -
c h o l o g i c z n y m albo też według Dra P e n d e g o (Ge-
nua) b i o t y p e m.

Zestawienia te różnią się pod względem swego zakresu
i układu, zależnie od potrzeb zakładu przeprowadzającego
studja. Zdaniem a u t o r a obejmować one winny stan or-
ganizmu, główne cechy jego funkcyj fizjologicznych i pato-
logicznych, sprawność zmysłów i układu nerwowego, re-
akcje ruchowe i umysłowe, pamięć, inteligencję literacką,
techniczną i praktyczną, uwagę, objawy uczuciowe, wolę,
energję fizyczną i. nerwową, objawy wrodzonych popędów,
zdatność do realnej pracy, oraz spostrzeżenia obserwatorów
co do sposobów zachowania się w czasie interview'u i prób
(testów), dające pewien wgląd w właściwości usposobienia
czyli temperamentu i w charakter badanej osoby.

Ograniczenie prób głównie do zbadania działań umy-
słowych, a więc inteligencji, zdolności pojęciowej i logicznej,
z pominięciem badań medycznych i fizjologicznych uważał-
bym za niewłaściwe, zwłaszcza gdy się zważy, jak silnym
jest wpływ p r z e b i e g ó w f i z j o l o g i c z n y c h lub
p a t o l o g i c z n y c h na umysł i wolę człowieka.

Prawie wszyscy pisarze s k r a j n e g o p e s y-
m i z m u albo szkodliwi dla społeczeństw a g i t a t o r z y
stali nieświadomie pod wpływem chorobliwego stanu swych
organów cielesnych, n. p. chorób narządu trawienia, różnych
gruczołów.lub też nerwów, mających ich funkcje regulować.

Jako przykłady profilów psycho-fizjologicznych przy-
toczę schemat używany w Instytucie psycho-technicznym
Patronatu w Warszawie (Bużycka) i biotyp własnego układu.

Profil psychologiczny.

1. Oko: Bystrość wroku, zmysł barw, ocena prze-
strzeni, wyobraźnia przestrzenna.

2. U c h o : Bystrość słuchu, rozróżnianie wysokości
tonów.

3. U k ł a d m i Q ś n i o w o - s t a w o w y: Siła mię-
śniowa, pewność ruchów, dokładność ruchów, szybkość ru-
chów, k,-, ordynacja ruchów, odczucie rytmu.

4. ( O d p o r n o ś ć n a z m ę c z e n i e .
5. U w a g a : Zakres uwagi, podzielność uwagi.
6. P a m i ę ć : Zakres pamięci, dokładność pamięci,

trwałość pamięci.
7. " W y o b r a ź n i a : Żywość, bierność.
8. I n t e l i g e n c j a : Wskaźnik inteligencji, rozumie-

nie, pomysłowość, inteligencja techniczna, inteligencja prak-
tyczna.

Schemat badania psychologicznego układu pani Bu-
życkiej (Instytut psychotechniczny Patronatu w War-
szawie).

S c h e m a t b i o t y p o w y podany na ryc. 2
uwzględnia w znacznej mierze stan organów, objawy fizjo-
logiczne, instynkty, popędy i temperament, obok znanych
działów, odnoszących się do czynności zmysłowych, umysło-
wych, woli, siły, wytrwałości i zdatności do prac zawodo-

wych. Biotyp ten uzupełniony jest na rycinie w y k r e s e m,
podającym stopnie oceny poszczególnych właściwości luh
czynności w skali decymalnej.

.Stan organów
Stan fizjologiczny
Stan chemiczny-'
Stan nerwów

Instynkt odżywczy
Jnstynja odporny

zaczepny
"" płciovy

Inne instynkty

Zdolność UC2UOJOW9
zityaiow
8po3irzoga*cza
pamięciowa

Skupienie uvagl

IntaUgencia ogólna
•antazja
Pojmowanie realnen" "" abstrakcyjne
Dortyślność
Pomysłowość
JLspasobienis
Humor
Wrażliwoś/ paynhicy.na
Wytrwałość woli
Energja wykonawcza
Samodzielność
Wartość etyczna
Zdatnośc do pracy
Dokładność
Sumienność
Szybkość
Edatność do pracy

SDec.ialne.1: . . . .

—

—

0 c e n a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bys. 2.

Skala obejmuje 10 stopni, przyczem stopień 5 oznacza
ś r e d n i s t a n, napotykany przy hadaniach masowych
u przeważającej ilości osób; liczby mniejsze oznaczają uzdol-
nienia poniżej normy średniej. 6 do 8 d o b r e , ponad 8
do 9 b a r d z o d o b r e , ponad 9 do 10 rzadko napotykane
i uważane za d o s k o n a ł e .

Ogólny kształt otrzymanej linji łamanej daje wpraw-
nym psychotchnikom możność rozpoznania, do jakiego
t y p u za w o d o w e g o osoba badana najwięcej się na-
daje: szczegółowe zaś porównanie linji profilu osobistego
z podobnemi linjami, charakteryzującemi znowu zdatności,
potrzebne dla różnych określonych już bliżej zawodów, (przy-
rząd Hanszylda) służyć może jako podstawa do przybliżonego
wskazania kilku kierunków zawodowych, do których dana
osoba ma najlepsze warunki.

Ogólny p 1 a n b a d a ń, dokonywanych w brytyjskim
„ I n s t y t u c i e P s y c h o l o g i i P r z e m y s ł o w e j "
obejmuje następujące działy:

A) Zdolności umysłowe.

1. Inteligencja ogólna.
2. Zdolności specjalne, jak zręczność, zrozumienie

mechanizmów.
3. Stan wiedzy i wykształcenia.
4. Zainteresowania osobiste, ich motywy.



B) Usposobienie. (Temperament).
W ł a ś c i w o ś c i u c z u c i o w e, jak np. wrażli-

wość; spokój nerwów, samodzielność w postępowaniu, upór,
suggestywność, zapał, obojętność, bojaźliwość i t. cl.

0) Charakter.
Charakterem, nazywamy zespół typowych sposobów

zachowania się i działania badanej osoby.
1. W ł a ś c i w o ś c i m o r a l n e , jak sumienność,

uczciwość, prawość.
2. W ł a ś c i w o ś c i s p o ł ę c z n e, objawiające się

w życiu zbiorowem ujemnie lub dodatnio. N. p. egoizm, chci-
wość, żądza władzy, życzliwość, spółczucie, lojalność, wyro-
zumiałość, cierpliwość.

3. Sposób w s p ó I d z i a ł a n i a w robotach zbioro-
wych (drużynowych). Dostosowanie się, utrzymanie tempa,
pomaganie.

Krzywe wydajności lub pracy (Ang. Work curves).
U m i e j ę t n a o r g a n i z a c j a obejmuje od cza-

sów T a y 1 o r a i jego następców także zaniedbany przed-
tem, a nader ważny dział t e c h n i k i p r a c y os o-
b a s t e j .

O zaniedbaniu tej dziedziny przekonać sią można dziś
jeszcze, jeżeli się bliżej zajmiemy studjowaniem któregokol-
wiek % tradycyjnych działów rzemiosła lub przemysłu. Tam,
gdzie pracę ręczną udało się zastąpić m a s z y n o w ą ,
sprawa ta mniej jest widoczną; natomiast w dziedzinah
0 przewadze prac ręcznych spostrzedz można, że tradycyjne
sposoby wykonywania poszczególnych robót są z a s t a-
r z a i e, rn a ł o w y d a t n e a skutkiem tego także k o-
s z t o w n e . Może najbardziej zaniedbaną jest tak doniosła
dla dobrobytu mas ludzkich d z i e d z i n a b u d o w a n i a
i. u r z ą d z a n i a do m ó w ni i e s z k a 1 n y c h, w któ-
rej mimo cennych prac Gi 1 b r e t h a stoimy jeszcze na po-
ziomie nawet n i ż s z y m od tego, jaki u nas istniał przed
60 laty. Lepsza technika pracy robotników budowlanych,
przy małej tylko pomocy nowoczesnych maszyn dźwigowych
lub transportowych i lepszej organizacji kolejności robót,
dałaby doskonałe rozwiązanie problematu budowy tanich
mieszkań, przez zwiększenie wydajności robót, obniżenie
kosztów budowy i to bez zwiększenia wysiłku ludzkiego.

T a y 1 o r wykazał, że nawet w dziale obróbki żelaza
1 stali, którego technika pracy wydawała się wtedy ostatnim
wyrazem doskonałości, faktyczna wydajność pracy była za-
ledwie l/« tego, co być powinno.

Od chwili zrozumienia olbrzymiego znaczenia p r a-
w i d ł o w e j t e c h n i k i p r a c y powstała jednak r e-
a k c j a wielu przywódców ruchu robotniczo-socjalistycz-
nego, starających sę wykazać, że wszelkie zwiększenie uży-
tecznej wydajności pracy połączone będzie ze zwiększeniem
zmęczenia pracujących. Obawy te byłyby tylko wtedy uza-
sadnione, gdyby technika pracy była po prostu złą i gorszą
od dawnej, do czego oczywiście niktby nie dążył.

Jeżeli natomiast n o w a t e c h n i k a p r a c y będzie
faktycznem u l e p s z e n i e m dawnych sposobów, a w isto-
cie swej będzie dobrze dostosowana do właściwości orga-
nizmu ludzkiego, wtedy zwiększenie wydajności nastąpi skut-
kiem u ł a t w i e n i a r o b o t y i zmęczenie pracujących
z m a l e j e . W ostatnich latach robiono w W i e l k i e j
B r y t a n j i szereg doświadczeń nad zmęczeniem przy pracy
i przekonano się o prawdziwości powyższego twierdzenia.
Zarazem zauważono, że między k r z y w e m i w y d a j -
n o ś c i a z m ę c z ę n, i e m jest bliski związek, skutkiem
czego nawet po krzywych wydajności łatwo poznać można,,
jaki stan zmęczenia odpowiadać im będzie.

Angielska szkoła psychologów przemysłowych uważa
obecnie k r z y w e w y d a j n o ś c i za najczulsze w s k a-
ź n i k i dobroci lub też wadliwości badanej metody pro-
dukcji i dlatego wiele im czasu poświęca.

Poszczególne punkty krzywych wydajności otrzymuje
się w ten sposób, że zapisuje się i I o ś ć j e d n o s t e k wy-
robu, przerobionych na danem stanowisku w ciągu każdej
godziny, a średnie wyniki wielokrotnie powtarzanych po-
miarów ustala się jako punkty wykresu.

Krzywa wydajności
prod/̂
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Rys. 3.

Hyc. 3 podaje dwie krzywe wydajności dla 872 godzin-
nego okresu pracy, przyczem na osi poziomej (X) mamy
s k a l ę g o d z i n , na osi pionowej zaś s k a l ę w y d a j -
n o ś ć i, wyrażonej wprost przez liczbę dokonanych na go-
dzinę czynności. Pomiary odbywały się zresztą co 7s go-
dziny. Typowy kształt linji wydajności pokazuje zrazu
mniejsze wartości, z powodu potrzeby w ł o ż e ń i a s i ę
do pełnej prędkości wytwarzania, potem osiągnięcie maxima
i lekki spadek przed przerwą obiadową. Podobny przebieg
ma praca popołudniowa. Pełna linja 7 pokazuje wydajności
przy normalnym ruchu, bez przerw wypoczynkowych.
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Po przestudiowaniu przebiegu pracy przez psycho-
technika postanowiono wprowadzić kilka k r ó t k i c h ,
p r z e r w wy p o c z y n k o w y c h dla całego oddziału,
wynoszących około 5"/o czasu pracy. Po kilku tygodniach,
gdy załoga przyzwyczaiła się do nowego sposobu działania,
wykonano ponowne pomiary wydajności i otrzymano w y-
n i ki 1 e p s z e, przedstawione k r z y w ą k r o p k o w a n ą
II. Wynik ten był dowodem, że zaprowadzenie owych kil-
kuminutowych wypoczynków było korzystnem, zmniejszyło
widocznie zmęczenie a równocześnie podniosło wydajność
godzinną i dzienną.

Krzywe wydajności służyć też mogą do studjowania
wpływu t e m p a p r o d u k c j i na ilość w y p a d k ó w ,
jak to pokazuje rys. .4, zawierający równoczesne wielkości



w y d a j n o ś c i s t o KU n k o w e j (w "/o) i ilości w y-
p a d - k ó w w różnych dniach tygodnia. Ważnem i zajmu-
jącem jest stwierdzenie, że ilość wypadków m a l e j e , gdy
wydajność rośnie.

Rys. 5 podaje znowu zależność wydajności .stosunko-
wej od w i e k u pracujących.

Popularne mniemanie, że każcie zwiększenie wydaj-
ności musi się odbić szkodliwie na zdrowiu pracującego,
z powodu jego przemęczenia, okazało .się według obiektywnie
i naukowo prowadzonych badań niesłusznein, gdyż przy
ulepszonej technice pracy możliwem jest znaczne zwiększe-
nie użytecznej wydajności, przy równoczesnem zmniejszeniu
obserwowanego przedtem zmęczenia.

Sprawą tą zajmował się w czasie wielkiej wojny i po
niej Br y t y j s k i W y d z i a ł b a d a ń n a d z m ę c z e-
n i e m (Industrial Patigue research board), będący za-
kładem państwowym pod kontrolą rządu i parlamentu.
Wydział ten prowadził liczne badania w sposób bardzo do-
kładny i bezstronny, obejmując przytem znacznie szersze
dziedziny zagadnień pracy przemysłowej, niż to pierwotnie
zamierzano. Wynik tych badań ogłoszono w postaci, około
60 sprawozdań (Reports of the IFRB.), obejmujących n. p,:

Studja nad przyczynami wypadków,
,, ,, wpływem okresu pracy dziennej na zmę-

czenie,
..- przewietrzania,
„ .oświetlenia,
„ przerw wypoczynkowych,
„ czasów zużytych i ruchów roboczych,
„ nad zmęczeniem a wydajnością produkcji,
„ „ praktycznymi wynikami poradnictwa za-

wodowego.
Obok tego wielkiego zakładu rozwinął się w ostatnich

latach nowy Instytut psychologji przemysłowej, którego
działalność przedstawia dalszy ustęp.

Instytut Psychologji przemysłowej w Londynie.
(National'Institute of Industrial Psychology; London

W C 2, Aldwych House).

Dla stosunków panujących w dziale organizacji i ad-
ministracji w W i e l k i e j B r y t a n j i, charaktery-
styczną jest działalność I n s t y t u t u P s y c h o l o g j i
p r z e m y s ł o w e j w Londynie, założonego w roku 1.921
jako Towarzystwo naukowe, utrzymujące się własnemi
środkami, bez pomocy rządu.

Instytut ten zajmuje się badaniami naukowemi oraz
p r a k t y c z n e ni i z a s t o s o w a n i a m i metod psy-
c h o l o g i c z n y c h i f i z j o l o g i c z n y c h do różnych
działów pracy przemysłowej i gospodarczej. Odnośne po-
miary odbywa się przeważnie w lokalach fabrycznych, przy
użyciu p r z e n o ś n y c h i n s t r u m e n t ó w.

Po porozumieniu się z zarządem danego zakładu prze-
mysłowego i o k r e ś l e n i u z a d a ń wysyła Instytut
swych pracowników, wykształconych w działach psychologji
i fizjologji, z aparatami do danego oddziału lub biura i prze-
prowadza tem szereg celowo ułożonych studjów i pomiarów.
Prace te mają prawie zawsze na celu usunięcie spostrzeżo-
nych z ł y c h w a r u n k ó w produkcji i u ł a t w i e n i e
p r a c y ludzkiej, dzięki czemu działalność psychologa znaj-
duje z reguły poparcie robotników i urzędników zakładu.
Skutkiem usunięcia dawnych przeszkód, jakie wadliwie
zorganizowana praca napotykała, zajęcie poddane bada-
niom i poprawkom odbywać się może w lepszych warunkach
i przy mniejszem natężeniu, a w dalszem następstwie także
przy z w i ę k s z o n e j w y d a j n o ś c i .

Z a k r e s z a d a u Instytutu w krótkiem zestawieniu
przedstawia się następująco:

Zakres prac Instytutu.
1, Badania najlepszych metod s t o s o w a n i a e n e r-

g j i l u d z k i e j w zakładach przemysłowych, biurach i t. d
w kier linkach :

a) usunięcia z h ę tl n y c li r u c h ó w roboczych,
I)) najkorzystniejszego r o z k ł a d u o k r e s ó w

p r a c y i s p o c z y n k u,
r) k o o r d y n a c j i sposobów wytwarzania,
d) z ł a g o d z e n i a n i o n o i o n j i z a j ę c i a ,
e ) p l a n o w a n i a d o b r e g o r o z k ł a d u u r z ą d z ę i i .
2 . U ż y c i e o d p o w i e d n i c h m e t o d p s y c h o l o g i e z -

n y C h . o r a z f i z j o l o g i e i n y c h :
a) do zapewnienia fabryce stosownego doboru pra-

cowników (selection),
b) do udzielania zaufania godnych wskazań co do

wyboru zawodu (ang. Yocational guidance).
3. D z i a ł a l n o ś ć oś w i a t o w a.
a) urządzanie kursów z dziedziny psychologji stoso-

wanej dla dyrektorów, inżynierów i badaczy,
b) urządzanie odczytów dla przedsiębiorców i robo-

tników.
4. U s t a 1 e n i e i r e a 1 i z o wa n i e w a r u n k ó w :
a) potrzebnych dla zdrowia, wygody i bezpieczeństwa

pracowników,
bj do utrzymania dobrych stosunków osobistych

między zarządem a robotnikami i związkami (ang. good
personal relations).

. 5. B a d a n i e c z y n n i k ó w, wpływających na
z b y t w y r ó b ó w. Reklama, forma i konstrukcja wyro-
bów, typy opakowań i t. d.

5. B a d a n i a n a u k o w e z dziedziny fizjologji
i psychologji zajęć przemysłowych, wydawanie drukiem
sprawozdań i czasopisma „Journal of the National Institute
of Industrial Psychology".

Wyniki pracy Instytutu.
Praktyczne wyniki pracy instytutu dadzą się zwykle

wyrazić zwiększeniem p r o d u k c j i d z i e n n e j (8-go-
dzinnej)) , czyli w y d a j n o ś c i zakładu w o d s e t k a c h
produkcji dawniejszej.

Z a b i e g i Zwiększenie
6 wydajności

ą) u p r o s z c z e n i e r u c h ó w roboczych ° *'r%
i ulepszenie ich rytmu dało około 16

b) nowe m e t o d y p o d u c z a n i a robo-
tników od31do40

e) zmniejszenie m o n o t o n j i przy pako-
waniu wyrobów 14
przy sortowaniu not bankowych . . . . 10

cl) lepsze rozłożenie krótkich p r z e r w 4 do 8
e) z m n i e j s z e n i e s t r a t powodowa-

nych przez złe dyspozycje, pośpiech, iry-
tację, przemęczenie , 16 do 53

/.) p o m i a r y c z a s ó w zużytych wyka-
zują zwykle nieznane przedtem błędy
A? urządzeniach, narzędziach, stołach,
w transporcie i ruchu materjałów.
Po wprowadzeniu n o w y c h p 1 a n ó w
i t y p ó w zaoszczędzno w g a z o w n i
47°/o czasu; w m o n t o w n i samoja-
zdów uzyskano wzrost wydajności . . . 31
w d i u k a m i g a z e t . . . . . . ^0

g) l e p s z e r o z p l a n o w a n i e r o z-
k ł a d u u r z ą d z e ń (layout of plant) . .
oraz poprawki w k o l e j n o ś c i o p e-
r a c y j usuwają znaczne straty czasu.
W pewnej ra o n t o w n i p o j a z d ów
motorowych zwiększono wydajność o . .
w rafinerii nafty zaoszczędzono rocznie
90.000 zł.

h) ulepszenie oświetlenia lub przewietrzania
' dało . • .od 6 do 14

i) S e l e k c j a s i ł r o b o c z y c h na p odstawie ba-
dań psychotechnicznych zapewnia zadowolenie z zajęcia,

200
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budzi lepszy nastrój drużyn i obniża straty powodowane
przez częste zmiany robotników. W pewnej p r z ę d z a l n i
zmniejszono roczny „stosunek zmiany" personalu do śre-
dniego stanu liczebnego załogi o 17%.

Wiele zajmujących szczegółów zawierają sprawozda-
nia tego Instytutu oraz dziełko M y e r & a pod tyt. „I n d u-
s t r i al P s y c h o l o g y", wydane w zbiorze „Home Uni-
ver.sity Library" w Londynie.

Z osobistego zetknięcia się z sekretarzem Instytutu,
p. L a w e, przekonać się mogłem, że działalność Instytutu
jest doskonale dostosowaną do swoistych warunków, panują-
cych w życiu przemysłowym Wielkiej Brytanji, a dzięki
oparciu, się na sumiennem studjowaniu s t a n ó w i r fr-
a k o y i f i z j o l o g i c z n y c h , p s y c h i c z n y c h i u-
c z u c i o w yc h człowieka wobec pracy zawodowej, otwiera
podwoje do nowego kierunku racjonalnej organizacji,
uwzględniającego we właściwej mierze zarówno dostoso-
wanie człowieka do zawodu, jak i metod oraz narzędzi pracy
do wrodzonych właściwości natury ludzkiej.

Procedury w zarządach przemysłowych.
Psychologiczne metody reorganizacji zarządu podał

dyr. U r w i e k , przedstawiając postępowanie w jednej ze
starych i znanych firm brytyjskich, zdaje się Rowntree and
Go w York.

Firma ta miała przed wojną wyrobioną sławę i kli-
jentelę na całym świecie, znajdowała się w rękach jednej,
rodziny, a kierownikami jej było 7 ze sobą spokrewnionych
dyrektorów. Przy zmodernizowaniu ustroju firmy po roku
1922 okazało się, że z biegiem czasu p o d z i a ł z a j ę ć
między kierowników był wprawdzie tradycyjny ale nieodpo-
wiedni. Postanowiono więc zabrać się do reformy, ale nie
tak, jak to radził T a y 1 o r, zaczynając zdołu od robotnika
i oddziału, lecz odwrotnie, zgóry na dół.

Po naradzie dyrekcji poruczono reorganizację p. Ur-
wick'owi i wyszukano sekretąrza-organizatora w osobie
p. S h e l d o n a . Gi przedłożyli szczegółowy projekt reor-
ganizacji, który w zasadzie przyjęto, zastrzegając się jednak,
że planowane zmiany dokonywane będą tylko za zgodą
urzędujących dyrektorów alboteż przy sposobności ich ustą-
pienia z zarządu. Gdy więc dwu dyrektorów ustąpiło z po-
wodu starszego wieku, zrealizowano znaczną część planu
i rozdzielono zakresy działania według s y s t e m u f u n k -
c y j n e g o , to znaczy, przez łączenie ze sobą działów czyn-
ności wedle ich f a k t y c z n e g o z w i ą z k u .

Potem •uporządkowano p r z e p i s y w y k o n a w c z e
dla normalnych sposobów wykonywania poszczególnych
robót technicznych w pracowniach, a więc według metod
umiejętnej administracji, znanej pod nazwą systemu Taylora
i jego szkoły.

Teraz wystąpił organizator z wnioskiem, by także
funkcje samej dyrekcji i całego zarządu poddano n o r m a -
l i z a c j i i ujęto w instrukcje, zwane przez niego p r o c e -
d u r a m i n o r m a l n em i (Sheldon: Stanclardised ma-
nagement procedures. IV Kongres Racj. Organizacji w roku
1929).

Tego rodzaju procedury odnoszą się do uporządko-
wania o b i e g u listów, rozkazów, do u k ł a d a n i a p 1 a-
n ó w gospodarczych czyli budżetów, do z e z w a l a n i a
na wydatki inwestycyjne, o b l i c z a n i a k o s z t ó w wy-
twarzania i sprzedaży, do postępowania przy p r z y j m o -
w a n i u i o d d a l a n i u urzędników i robotników, do
sposobów pozyskiwania zamówień i zawierania umów, do
wytycznych, z a s a d p o l i t y k i gospodarczej i socjalnej
zarządu i t. d.

W ten sposób starano się ująć wszystkie ważniejsze
czynności zarząihi głównego oraz zarządów oddziałowych,
przez co wytworzyły się jednolite w całym zakładzie
n o r m y i m e t o d y d z i a ł a n i a , poddawane zresztą
co roku rewizji i dalszemu doskonaleniu.

Przy układaniu przepisów rozpoczyna się od możliwie
dokładnego o k r e ś l e n i a badanej czynności czyli funkcji,

poczem następuje k r y t y c z n e r o Z p a t r z e n i e do-
tyczasowych sposobów jej załatwiania, zwane a n a l i z ą .
Studja te prowadzą, zwykle do pewnych ulepszeń i uprosz-
czeń, które się znowu poddaje krytycznemu omówieniu,
poczem następuje n o w e u n o r ni o w a n i e poszczegól-
nych czynności i ułożenie w z o r o w e j i n s t r u k c j i .

Już samo studjum każdej funkcji okazało się bardzo
użytecznem, gdyż wykrywało liczne usterki dawnej rutyny,
braki w rozgraniczeniu zajęć, odpowiedzialności i t. p.

Dalsze korzyści wprowadzenia normalnych procedur
były również doniosłe, jak to wykazuje ich zestawienie
w moim referacie pod tyt. „P o s t ę p y r a c j o n a l n e j
0 r g a n i z a c j i w W. B r y t a n j i" (Przegląd Techn.
1.929; 1118).

W krótkości powiedzieć można, że określają one lepiej
zakresy odpowiedzialności, usuwają wiele sporów między
oddziałami, ułatwiają zmiany w przepisach, umożliwiają
lepszą koordynację oraz kontrolę prac; ułatwiają też pod-
uczanie nowych urzędników, zastępstwo kierowników i pod-
trzymują zgodny nastrój wśród pracowników.

Dwa przykłady procedur tego typu znajdują się na
końcu wspomnianego referatu w ,,Przegląd(zie Technicz-
nym".

Poprawa stosunków osobistych w przemyśle.
Do psychologicznego kierunku zarządzania należy

także ważna sprawa poprawy stosunków osobistych między
grupą kierownik*')w i urzędników a grupą robotników prze-
mysłowych. Delegaci amerykańscy mówili też o sprawie
„personal relations'1 już na I. K o n g r e s i e U m i e -
j ę t n e j O r g a n i z a c j i w P r a d z e , poczem kwestję
tę omawiano na wszystkich dalszych Zjazdach, przedsta-
wiając różne udałe próby jej rozwiązania. Do praktycznych
środków działania należą w większych zakładach przemy-
słowych b i u r a s p r a w p e r s o n a l n y c h , zajmujące
się sprawiedliwem i lojalnem traktowaniem podwładnych
1 utrzymujące z nimi osobisty kontakt, pociąganie komite-
tów robotniczych do przygotowania nowych metod produkcji
i różnych ulepszeń, udzielanie robotnikom wiadomości
0 stanie gospodarczym i widokach przedsiębiorstwa, oraz
ulepszanie urządzeń fabrycznych, celem z w i ę k s z e n i a
b e z p i e c z e ń s t w a , z d r o w o t n o ś c i a z m n i e j -
s z e n i a p r z y k r o ś c i i z m ę c z e n i a , związanych
z danem zajęciem.

Przed kilku laty utworzono nawet osobne towarzystwo,
zajmujące się tem zagadnieniem, zwane po angielsku „ I n -
t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s a s s o c i a t i o n (IRA
z siedzibą w Haag), które odbyło swój Zjazd w C a m -
b r i d g e (1928).

Pozostawiając bliższe przedstawienie prac tego Zjazdu
innemu referatowi, podnoszę tylko, że w tem towarzystwie
zeszły się już koła p r z e m y s ł o w c ó w , u c z o n y c h
1 grup s o c j a l i s t y c z n y c h i zauważyły, że sprzecz-
ności przemysłowe są właściwie raczej następstwem n a-
s t r o j ów i n i e p o r o z u m i e ń p s y c h i c z n y c.h,
niż g o s p o d a r c z y c h lub p o l i t y c z n y c h . Złago-
dzenie więc przeciwieństw jest możliwe a korzyści jego będą
bardzo doniosłe, gdyż wywołają lepsze nastroje, zwiększą
ochotę do wydajnej produkcji, bezpieczeństwo osobiste
i żywotność zakładów przemysłowych.

W czasie obrad S e k c j i o g ó l n e j „Międzynaro-
dowego Zjazdu Naukowej (racjonalnej) organizacji" w Pa-
ryżu, miałem sposobność wypowiedzieć myśl, że r a c j o -
n a l i z a c j a , ograniczająca się na razie do przebiegów
gospodarczych i technicznych, wykazała poważne zaniedba-
nia w innych dziedzinach, zwłaszcza w s p o s o b a c h
d z i a ł a n i a j e d n o s t e k ludzkich, wobec czego można
już mówić o potrzebie racjonalizowania osobistych sposo-
bów działania, a więc niejako „r a c j o n a 1 i z o w a n i a
s a m e g o s i e b i e " , następnie też gruntownego ulepsza-

i nia ustrojów i procedur u r z ę d ó w p a ń s t w o w y c h
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i m i e j s c o w y c h, z czasem zaś ogólnej racjonalizacji
ustroju i życia c a ł y c h s p o ł e c z e ń s t w .

Z poprzednich wywodów wiclocznem jest, że nowo-
cześni zwolennicy racjonalnej organizacji i administracji
nie zaniedbali ważnych dziedzin psychologii i fizjologji pracy
ludzkiej, lecz przeciwnie, poczynili w nich godne uwagi po-
wtępy, dążąc świadomie i konsekwentnie do umiejętnego
d o s k o n a 1 e n i a t e c h n i k i p r a cy l u d z k i e j , tego
potężuego środka istotnej poprawy bytu wszystkich członków
społeczeństwa.

Nauka „O r g a n i z a c j i i Z a r z ą d u" pojmuje
głęboko znaczenie czynników ludzkich w przebiegach gospo-
darczych i ceni wysoko' charakter, wiedzę i dzielność czło-
wieka, zdając sobie z tego sprawę, że tylko dzielne, mądre
i chętne osobistości zdolne będą ożywić misterne formy
i ustroje nowoczesnej organizacji swą inicjatywą, energją
i działalnością.

Dlatego współczesna szkoła racjonalnej organizacji
stara się wszędzie o należyte d o b i e r a n i e osób do speł-
niania określonych stosoAvnie zadań gospodarczych i spo-
łecznych, o d a l s z e k s z t a ł c e n i e ludzi zajętych w pro-
dukcji, obrocie i zarządzie, otwierając tymi sposobami
każdemu pracownikowi drogę, do ułatwienia mu pracy,
utrzymania jego zdrowia, zwiększenia dobrobytu i posmva-
nia się na wyższe stanowiska w życiu zawodowem.

L i t e r a t u r a .

H a u s w a 1 d: „Amerykańskie metody badania inte-
ligencji" Czas. Techn. 1016, 7. „Przemysł". Gubrynowicz,
Lwów.

H a a s w a 1 d: „Międzynarodowe kongresy Naukowej
Organizacji w Pradze, Rzymie. Czas. Techn. 1924 i 1927 r.

H a u s w a l d : Polski Zjazd. N. O. w Warszawie.
Przegl. Organizacji 1929 i 1930 r. (Warszawa).

P o r ę b s k i: „Wykłady psychotechniki".
R e p o r t s of the „National Inst. of Industrial Psy-

chology". London.
G e i s l e r : ,.Psychotechnika w Polsce". Cmcis. Techn.

1926 r., str. 160.
Z a w i r s k i : „Podstawy psychotechniki", str. 149.
B i e g e l e i s e n : „Uświadomienie zawodowe mło-

dzieży szkolnej w Krakowie". (Wyd. Poradni zawodowej,
Kraków).

„Poradnia zawodowa patronatu" we Lwowie. (Brosz.
Poradni).

„A 11 i" Kongresu Nauk. Organ, w Rzymie,

Inż. Władysław Kollis.

Rozwój hydrologji jako nauki.
Odczyt wygłoszony przez autora w Sekcji Meteorologicznej Komisji Fizjograficznej Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.

• (Dokończenie).

Chronologicznie odbiegliśmy od tego czasu, kiedy
umysły wielu uczonych z niezwykłą, intenzywnością, przy-
stąpiły do badań nad wodami ukrytemi przed naszym
wzrokiem, nie mniej jednak mieszczącemi w sobie cały
świat skomplikowanych zagadnień.

Od chwili wypowiedzenia przez M a r i o t t ' a wr. 1686
poglądu co do infiltracyjnego pochodzenia wód wgłębnych
przez długi czas uważano teorję tę za pewnik nienlega-
jący wątpliwości. Wreszcie w r. 1865 ukazała się praca
O. V o l g e r ' a całkowicie zaprzeczająca słuszności poglą-
dów M a r i o t f a . Jeszcze i dawniej zwracano uwagę, że
nawet w wypadku znacznych opadów atmosferycznych
następuje nasycenie wodą tylko stosunkowo cienkiej war-
stwy pod powierzchnią, ziemi. Głębiej położone warstwy
są w tym wypadku zupełnie pozbawione wilgotności aż
do następującej po nich powtórnej warstwy wód wgłęb-
nych. Zjawisko to doprowadziło Y o l g e r ' a do wniosku,
że pomiędzy opadami atmosferycznemi i wodami wgłęb-
nemi niema żadnej zależności. V o 1 g e r wypowiedział po-
gląd, że wody wgłębne powstają, wyłącznie drogą kon-
densacji pary podziemnej. Kondensacyjna teorja Volger'a
wywołała obszerną polemikę naukową, która niewątpliwie
przyczyniła się do wyjaśnienia wielu spornych kwestyj.

Druzgoczącą krytykę ogłosił w swej pracy wiedeń-
ski meteorolog H a n n . Obliczył on mianowicie, ie dla
umożliwienia powstania wszystkich wód wgłębnych drogą
kondensacji koniecznem byłoby przypuszczenie przenika-
nia olbrzymich mas powietrza z atmosfery do gruntu,
oraz kolosalnego, w rzeczywistości nieistniejącego, ciśnie-
nia barometrycznego.

Wydawaóby się mogło, że po krytyce Hann ' a teorja
kondensacyjna powstania wód wgłębnych została osta-
tecznie obalona.

Jednak w czasach późniejszych ukazał się cały sze-
reg prac, które wykazały, ze niesłuszną była tylko zbytnia
krańoowośó poglądów Y o l g e r ' a wykluczających wszelką,
możliwość innej drogi powstawania wód wgłębnych poza

kondensacją pary. Przedewszystkiem prace Mitscher-
l i c h ' a (1913), oraz Lebiediew'a (1913) dowiodły za-
sadniczej możliwości powstawania wód wgłębnych przez
kondensację.

Mimo to L e b i e d i e w nie podzielał zdania Vo 1-
ger' a co do zupełnego negowania wpływu opadów atmos-
ferycznych na zasilanie tych wód. "Uważał on, że rola
kondensacji jest dominującą, lecz nie wyłączną. "Według
L e b i e d i e w ' a szemat zjawiska przedstawiałby się w spo-
sób następujący: Opady atmosferyczne nasycają po-
wierzchniową warstwę ziemi, z której woda wyparowuje
w kierunku mniejszej prężności pary wodnej, a więc
częściowo z powrotem do atmosfery, częściowo zaś do
niżej położonych warstw. Jednocześnie zachodzi proces
podnoszenia się pary -wodnej z głębokich warstw wody
wgłębnej. W miejscu spotkania się tych dwóch prądów,
na poziomie stałej temperatury rocznej gruntu, zachodzi
kondensacja, a więc powstanie wód wgłębnych. '

W ostatnich czasach (1926) P. Otocki j wykonał
obszerne doświadczenia dotyczące regime'u wód wgłęb-
nych i doszedł przytem do wniosku, że teorja infiltra-
cyjna nie posiada dostatecznie pewnych podstaw nauko-
wych. Nie rozstrzyga to oczywiście kwestji ostatecznie,
niewątpliwie jednak ułatwia prace badawcze w przy-
szłości.

Spór naukowy na, temat pochodzenia wód wgłębnych
przedstawiliśmy tylko w krótkim zarysie głównych kie-
runków myśli. Prace doświadczalne z tej dziedziny wy-
konywane były przez szereg badaczy, że wymienimy tu
L a t h a m ' a w Anglji, M e y e r b a u e r ' a i E e i c h l e ' a
w Niemczech, Z i b o l d ' a , S p i e r a n s k i j ' a w Rosji
i innych.

Wymagania praktyki, oraz związek zjawisk prze
pływu rzecznego z zagadnieniami regime' u wód grunto-
wych wysunęły badania tego regime'u do rzędu kwestyj
pierwszej doniosłości.

Zwrócono przedewszystkiem uwagę, że poziom* wód



zaskómycb ulega wahaniom. J. Soyka w r. 1888 opu-
blikował pracę, w której stwierdza, że poziom ten jest
funkcją czynników meteorologicznych. "W r. 1892 amery
kański uczony Fr. K i n g ogłasza wyniki swych na sze-
roką skalę przeprowadzonych prac doświadczalnych. Do-
chodzi on do wniosku, że poziom wód zaskórnych ulega
zmianom pod wpływem nietylko opadów atmosferycznych
oraz ciśnienia, lecz również związany jest z temperaturą
gruntów i wegetacją.

Prawa przesiąkania wody do gruntu były przedmio-
tem studjów wielu autorów. Początku ich należy szukać
w kapitalnych pracach D a r e y ' e g o z r. 1856, dalszy
ciąg stanowiły badania S eelheim'a, Kr o b er' a, Forch-
h B i m e r ' a , H a z e n ' a , S l i c h t e r ' a , Mailletfa, oraz
znakomitego hydrologa i matematyka francuskiego Bous-
s i n e s q ' a . "W ostatnich czasach czynione były próby
wyjaśnienia procesu przesiąkania w drodze ścisłej analizy
matematycznej. Próby te, podane przez łotewskiego pro-
fesora Vi to l s 'a (1928), na razie posiadają wyłącznie teo-
retyczne znaczenie.

Proces przesiąkania nie wyczerpuje oczywiście cało-
kształtu zagadnienia ruchu wody w gruncie. Wody pod-
ziemne są w ciągłym ruchu, który powstaje częściowo
pod wpływem siły ciężkości, w innych znów wypadkach
oparty jest na zasadach włoskowatości. Wypada tu pod-
kreślić ogłoszenie przez E. d ' A n d r i m o n t ' a w r. 1905
nowej teorji uzupełniającej' dotychczasowe zapatrywania
w tej kwestji. D ' A n d r i m o n t twierdzi, że poza znanemi
wyżej wspomnianemi rodzajami ruchu istnieje jeszcze
inny odpowiadający t. zw. błonkowatej (pelliculaire) po-
staci wody zaskórnej.

Pogłębienie wiadomości dotyczących praw, któremi
się rządzi cząstka wody w gruncie, dało podstawę do dal-
szych bardziej szczegółowych studjów nad regime'em wód
gruntowych. Ostatnio kwestji tej poświęcone zostały ba-
dania Otocki j ' a . W pracy swej wydanej w r. 1926
w przekładzie czeskim pod tyt.: „Reżim podziemnioh vod
a jeho zavislost od ovżuśnych cinitelu" (z obszernem
streszczeniem w języku francuskim) O t o c k i j doszedł
do szeregu wniosków częściowo pokrywaj ących się z uprze-
dniemi teorjami King 'a . Okazuje się więc, źe tempera-
tura gruntu, ciśnienie barometryczne, oraz opady są temi
czynnikami, które decydują o wahaniach poziomu, oraz
wydajności warstw wody gruntowej. Gdy jednak chodzi
o wyjaśnienie zasobów tych wód lub przedstawienie obrazu
ich regime'u, wnioski oparte wyłącznie na obserwacjach
istniejących studni według Otocki j 'a nie zawsze będą
słuszne. "W wielu zagadnieniach praktycznych powyższa
uwaga metodologiczna Otocki j ' a niewątpliwie posiadać
może znaczenie ostrzegawcze.

Zbyt obszernem się stało pole zagadnień hydrologicz-
nych, by można je było objąć w największem nawet
streszczeniu, ale ściśle w porządku chronologicznym pow-
stających teoryj. Obok kwestyj związanych z regime'em
wód powierzchniowych wspomnieliśmy wyżej o namiętnej
walce naukowej o teorję powstania wód wgłębnych.

Życie praktyczne wysuwało nie mało innych za-
gadnień. Wystarczy tu nadmienić bezmiar tajemnic, które
zamknęły w sobie przez nikogo dawniej niezbadane i nie-
pomierzone głębie morskie. Alfą i omegą starożytnej wie-
dzy oceanograficznej było stwierdzenie przez Ar i s tote-
l e s a istnienia przypływów i odpływów morskich.

Po raz pierwszy pomiar głębokości wykonany zosta:
przez M a g e l l a n a na oceanie Wielkim. Sonda jego około
400 m nie dosięgła jednak dna. Długo jeszcze o głębokościach
panowały bardzo mętne pojęcia. Dopiero w XIX wieku
B r o o k e wynalazł przyrząd do sondowania z ciężarem
spadającym. Nie trzeba zaznaczać, jak kolosalne usługi
okazać musiały pomiary głębokości przy realizacji takiego
przedsięwzięcia, jakiem była budowa transatlantyckiej
linji telegraficznej.

Stosunkowo dawno, bo już w r. 1650, B e r n a r d
V a r e n i u s w pracy pod tyt.: „G-eographia generalia in
qua affectiones generales telluris esplicantur" wypowie-
dział pogląd o jednakowym poziomie mórz. Późniejsze

dania Sa igey 'a w r. 18i2, a w szczególności Ph.
F i s c h e r ' a obaliły te poglądy, stwierdzając jednocześnie,
że poziom oceanów przy brzegu wielkich lądów jest wyż-
szy, niż na otwartym oceanie.

Od czasu systematyzacji wszystkich wiadomości
oceanograficznych oceanografja staje się oceanologją,
nauką tak poważną, o tak wielkiej ilości specjalnych za-
gadnień do rozwiązania, jak badania słoności, tempera-
tury, prądów, przesuwania się linji brzegowej, całego
kompleksu kwestyj biologicznych, że dziś już może stanąć
z hydrologją śródlądową na równi, jako zupełnie od niej
niezależna dziedzina wiedzy.

W cieniu głośnych sporów naukowych, zmagania
się różnych kierunków myśli hydrologicznej, już od po-
czątku XIX stulecia zaczęto prace praktyczne związane
z poskromieniem dzikiego, niczem nieokiełzanego żywiołu
wodnego. W różnych krajach przystąpiono do prób regu-
lowania rzek. Jeśli wspominam o tem, to właśnie dlatego,
że próby te przyczyniły się do powstania całego szeregu,
hydrologicznych teoryj naukowych czasami wychodzą-
cych daleko poza granice kwestyj związanych z praktyką
regulacji rzek.

Jednym z pierwszych i bezwzględnie doniosłych wy-
ników tych prac praktycznych było wykrycie przez Far-
gue 'a (1868) związku pomiędzy głębokością rzeki a jej
układem poziomym. Związek ten, uzyskany na podstawie
doświadczeń na uregulowanym odcinku rzeki Garonny,
sprawdzony następnie został na innych rzekach. Wszyst-
kie wywody znalazły potwierdzenie. Wnioski F a r g u e' a
pozwoliły w dziedzinę hydrotechniki rzecznej wprowadzić
element świadomości celu, gdyż dawały do pewnego sto-
pnia możność teoretycznego znalezienia najbardziej racjo-
nalnych kształtów łożyska. Może jednak za donioślejsze
uznać należy zwrócenie uwagi na erozyjną pracę rzek
i jej znaczenie. Głębsze zastanowienie się nad tem zja-
wiskiem doprowadziło do szeregu teoryj o wielostronnem
znaczeniu praktycznem.

Praca, którą wykonywują płynące wody powierzch-
niowe, zostaje zużyta : 1. na pokonanie wewnętrznych
oporów cieczy, oraz 2. na procesy denudacji czyli rozmy-
wanie pokładów tworzących łożysko rzeki i przenoszenie
wypłukanych cząstek w dół jej biegu. Należyte zrozumie-
nie procesów denudacji w łożysku rzecznem stało się
możliwem dzięki postępom hydrauliki teoretycznej, oraz
doświadczeniom osiągniętym przy pomiaraoh chyźości
prądu rzek. Uzyskany na podstawie rzeczywistych pomia-
rów układ chyźości w pionowej czyli tak zwana tachoida
stwierdzała istnienie pewnej określonej chyźości na -dnie.
Teoretycznie chyżość ta odpowiadała oczywiście warstwie
nieskończenie bliskiej dna, -gdyż cząstki wody bezpośre-
dnio do dna przylegające muszą posiadać chyźość równą
0. Nieskończenie cienka warstwa stanowiłaby warstwę
ruchu regularnego, przechodzącego następnie w burzliwy.
Ta chyźość graniczna będąca, praktycznie biorąc, chy-
żością na dnie, powoduje wleczenie większych ziarn ma-
terjału. Składowa pionowa wspomnianej chyźości wzrusza
drobne ziarna, podnosi je i powoduje mącenie wody
w rzece. Wobec powyższego można mówić nietylko o prze-
pływie wody, lecz i o wydatku materjału ruchomego. Wy-
datek ten składa się z ziarn grubszych wleczonych po
dnie, części drobnych (mułu) unoszonych w stanie zawie-
szonym, oraz części chemicznie w wodzie rozpuszczonych.
O ogromie unoszonej masy materjału świadczyć notogą,
naprzykład, następujące liczby: • :

Elba (Łaba) unosi do morza rocznie 0,63 milj. ton namułu
E e n . n B - u 4,05 „. „ , " „
D u n a J n • n » ,n 82»°6 „ ń
Amu-Darja „ „ „ „ 570,00 „ •„• •„...•



Zainteresowanie zagadnieniami denudacji doprowa-
dziło A i r y ' e g o do ustalenia drogą ściśle teoretyczną
prawa, którem się rządzi zjawisko wleczenia materjału
ruchomego po dnie. Mianowicie w wypadku teoretycznego
kształtu ziarna w postaci sześcianu według zasady
A i r y ' e g o wagi wleczonych ziarn stoją w stosunku
prostym do szóstej potęgi chyżośei na nie działających.
Stąd zrozumiałem się staje, że małe potoki górskie o chy-
źościach niekiedy nie wiele większych od obserwowanych
w dużej rzece posiadają kilkakrotnie większą zdolność
wleczenia. Teoretyczne badania A i r y ' e g o były następnie
sprawdzone doświadczalnie. Cały szereg badaczy jak
S a i n j o n , Du B o y s , E e d t e n b a c h e r wyznaczyli
drogą eksperymentalną niezbędne chyżośei do poruszania
ziarna materjału danej średnicy. Co do samej jednak
istoty zjawiska przenoszenia materjału ruchomego nie
ustalono jednolitego, zgodnego poglądu.

Du B o y s , L e c o n t e , E a d s uważali, że działanie
wody płynącej sięga w głąb łożyska rzecznego, wytwa-
rzając poruszanie się całej warstwy przylegającej bez-
pośrednio do dna. W ten sposób na dnie rzeki powstaje
jakgdyby drugi potok rozwodnionego namułu. Wspom-
niane poglądy zwalczane były przez S c h o k l i t s c h ' a ,
który odrzucał możliwość ruchu całych warstw. Twier-
dzenie swoje opierał on na doświadczeniach przeprowa-
dzonych w sztucznym korycie. W każdym bądź razie
kwestja ta wymaga jeszcze poważnych studjów, zanim
byłoby można uważać ją za rozstrzygniętą.

Bez względu na zapatrywania w tej sprawie ruch
rumowiska i namułu zaliczyć należy, do zjawisk, które
w praktyce odgrywają poważną rolę, zwłaszcza o ile
chodzi o skutki. Wszak olbrzymie masy unoszonego ma-
terjału w miarę posuwania się w dół rzeki, w miarę
wstępowania w odcinki o chyżośei mniejszej niż ta, która
ten ruch wywołała, zaczną opadać, gromadząc się znów
w łożysku rzeki. Procesy erozji są jakgdyby w ciągłej
walce z procesami akumulacji. Tam, gdzie wskutek cha-
rakteru prądu erozja dominuje nad akumulacją, mamy
do czynienia ze zjawiskiem pogłębienia dna. Są jednak
odcinki rzeki, przeważnie położone w jej środkowym
biegu, gdzie te dwa procesy pozostają w równowadze, co
charakteryzuje względnie stałe położenie dna. Wreszcie
tam, gdzie chyżośei wody płynącej są już zbyt małe dla
wywołania erozji, następuje stała akumulacja, stałe osa-
dzanie się naniesionego materjału. Oba procesy erozji
i.akumulacji poddane zostały bardzo ciekawym badaniom
w związku z zagadnieniami hydrotechniki.

Przy projektowaniu i budowie jednego z najwięk-
szych kanałów nawadniających Indje w Punjab (Pendżab)
inżynierowie angielscy z braku doświadczenia w tych cza-
sach popełnili szereg błędów. Do naprawienia tych błę-
dów powołany został między innymi inżynier K e n n e d y ,
który też zanim przystąpił do rekonstrukcji urządzeń na-
wadniających poddał szczegółowej obserwacji około 90
mil ang. kanałów drugorzędnych, oraz część kanału głów-
nego. Obserwacje te wykazały stałe zamulanie dna kana-
łów dochodzące niekiedy do 2 3 stóp ang. Celem wy-
jaśnienia czynników, które powodowały niepożądane zja-
wisko, K e n n e d y przeprowadził doświadczenia na od-
cinkach, w których dno kanałów pozostawało we względnej
równowadze. Na podstawie swych obserwacyj w r. 1894
podał on teorję zamulania, określając ścisły związek po-
między głębokością kanału a t. zw. chyźością krytyczną
czyli chyźością względnej równowagi dna. Pozatem Ken-
n e d y podał sposoby obliczania przypuszczalnej masy osa-
dzaj ącego się względnie unoszonego namułu. W czasie
późniejszym robione były próby przez G a r r e t ' a i innych
zastosowania ogólnych wytycznych K e n n e d y ' e g o do
warunków przepływu wielkich rzek.

Pogłębienie wspomnianych kwestyj erozji i akumu-
lacji doprowadziło hydrologów do badań nad zagadnie-
niem deformacji łożyska rzeki w pojęciu najbardziej ogól-

nem. Rosyjski inżynier Ł o o h t i n na podstawie swych
obserwacyj doszedł do wniosku, że im większe są, _zia'rna
materjału tworzącego dno łożyska, oraz irn mniejszy, spa-
dek rzeki, tem bardziej stałem będzie łożysko. Stąd podał
on (1897) t. zw. współczynnik stateczności łożyska rzeki,
przedstawiając go w postaci:

gdzie d — średnica ziarn ma,terjału, h — spadek na 1 km.
Kwestję deformacji łożyska rzecznego naogół można uwa-
żać za mało dotąd zbadaną.

W powyższym pobieżnym przeglądzie różnych teoryj
hydrologicznych, oraz drogi ich powstania mogliśmy zwró-
cić uwagę na dosyć charakterystyczną okoliczność doty-
czącą metodologji badań naukowych. Początkowe kroki
badań hydrologicznych opierały się tylko na obserwacji
naturalnego xegime'u wód. Wyniki tych obserwacyj sta-
nowiły główną podstawę wniosków. W miarę pogłębiania
studjów, wraz z różniczkowaniem zagadnień, coraz częściej
wstępować poczęto na drogę eksperymentu. Przykład
w danym wypadku przyszedł od dwóch sąsiednich dzie-
dzin wiedzy, z których jedna — hydraulika w swych wy-
łącznie teoretycznych badaniach wspierała teoretyczne
podstawy hydrologji, druga — hydrotechnika, jaku'nauka'1

stosowana, stała się pewnego rodzaju dostawcą zagadnień
wymagających rozwiązania. Zarówno w hydraulice, jak
i w hydrotechnice eksperyment był potężnym środkiem
nietylko kontroli słuszności teoretycznych założeń, lecz
często stanowił podstawę nowych wniosków. Hydrologja
przejęła tę nową dla siebie metodę, uzyskując w ten
sposób drogę do badania poszczególnych zjawisk wyelimi-
nowanych z kompleksu złożonego regime'u naturalnego
wód płynących. •

Eksperymentalizm jako metoda uzyskał mocne pod-
stawy, zwłaszcza po wykryciu przez Raynolds. 'a wr. 1883
tak zwanego prawa podobieństwa prądów. Według Ray-
n o 1 d s' a prądy będą dynamicznie podobne do siebie o ile,
mimo różnic jednostek długości, masy i czasu, stosunek
siły ciężkości do siły tarcia będzie wartością stałą.
Późniejsze, już w najnowszych czasach wykonane do-
świadczenia dowiodły, że w wielu wypadkach, zwłaszcza
gdy istota zjawiska polega na zmianach energji kine-
tycznej, a cieczą w badaniach laboratoryjnych jest woda,
można nawet pomijać wpływ lepkości cieczy i posługi-
wać się dawno zresztą ustalonym przez Re.ech'a (1852)
prawem podobieństwa dla płynów doskonałych. Prawa
podobieństwa hydrodynamicznego umożliwiły przeprowa-
dzenie niezwykle szeroko postawionych badań ekspery-
mentalnych wykonywanych przez istniejące obecnie labo-
ratorja wodne. ., .'.

W powyższem musieliśmy już zwrócić uwagę K że
zarówno metody badawcze jak i cele nauki hydrologicz-
nej zupełnie wyraźnie określają stosunek tej nauki .do
dwóch wielkich dziedzin wiedzy :< przyrodoznawstwa i in-
żynierji. Hydrologja w swych badaniach wód powierzchnio-
wych, czy też zawartych w głębi ziemi, stojących, (je-
ziora), czy też płynących wkracza nieustannie do całego
szeregu zagadnień przyrodoznawstwa. Niepodobna wy-
jaśnić istoty wielu zjawisk spływu bez pomocy meteoro-
logji, geologji, gleboznawstwa lub agrikultury. Tej samej
pomocy wymagają badania oceanologiczne, limnologiczne
i hydrologiczne. Z drugiej strony charakterystyi zną cechą,
badań hydrologicznych jest ich ścisły związek z życiem
praktycznem. Niepodobna abstrahować przedmiotu tych
badań, naturalnego regime'u wód, od efektów rzeczy-
wistych tego regime'u. Niepodobna. badać przyczyny
i przebieg powodzi bez zwrócenia uwagi na jej skutki,
jak nie można obserwować wahania wód wgłębnych po-
mijając rolę tych wahań dla rolnictwa. Moglibyśmy w ten.
sposób wskazać długi szereg kwestyj będących przedmio-
tem badań hydrologicznych a ściśle ..związanych z za-



gadnieniami praktyki. Tu przychodzimy do drugiego
punktu styczności naszej nauki.

Głośne domagania się współczesnego człowieka wy-
zyskania praw natury na jego korzyść znalazły repre-
zentację w potężnej dziś sztuce inżynierskiej. Wiedza
techniczna i oparta na niej sztuka inżynierska w odnie-
sieniu do żywiołu wodnego nie ustawały i nie ustają, do-
starczać coraz to nowych kwestyj wymagających rozwią-
zania przez hydrologję na podstawach o wiele szerszych,
niż to czasami jest konieczne w poszczególnym wypadku
praktyki. W ten sposób zainteresowania nauki hydro-
logicznej dają się umieścić na granicy z jednej strony
przyrodoznawstwa, z drugiej inżynierji,

Ewolucję teoryj hydrologicznych, którą przedstawi-
liśmy, zresztą bardzo pobieżnie, w przekroju historycznym
musimy uzupełnić poglądem na zadanie naszych czasów.
Signum chwili obecnej w hydrologji jest niezmiernie do-
niosłe zagadnienie t. zw. gospodarki wodnej. Podstawy
tej gospodarki, oraz możliwości zawarte są w równaniu
bilansu wodnego, który wyżej podaliśmy.

H=P+S "•.. (lj
(2)

Ponieważ ilość opadów atmosferycznych wychodzi poza
granice technicznej ingerencji człowieka w prawa natury,
pozostają, zatem do regulowania czynniki: parowanie,
spływ oraz „magazynowanie" względnie „strata". W tym
kierunku, jak wykazały doświadczenia, wpływ środków
technicznych może posiadać już dużą wartość praktyczną.
Oczywiście celem racjonalizacji gospodarki wodnej może
byó tylko regulowanie spływu. Równania powyższe mo-
żemy napisać w postaci następującej:

S=H~P • . (1')
S=H-P+M . . . . . (2')

Równania (1', 2') wskazują drogę uskutecznienia tego
celu. Zbyt mały spływ jest skutkiem dużej wartości ma-
gazynowania wód w dorzeczu podziemnem, oraz dużej
wartości parowania. Zmniejszenie magazynowania może
być osiągnięte przez zmianę retencyjnej zdolności gruntu,
a więc przez ułatwienie spływu podziemnego (odwodnie-
nie kanałami) lub przez odpowiednią kulturę gruntów.
Nierównomiernie w ciągu roku rozłożony spływ może byó
regulowany przez stosowanie sztucznego magazynowania
wód w zbiornikach retencyjnych i odpowiedniego z nich
wydatkowania. Szerokie możliwości wypływające z treści
zasadniczego równania hydrologji znalazły swe praktyczne
urzeczywistnienie w niezliczonych dziś środkach, któremi
rozporządza technika. Wyzyskanie ich w odpowiedniej do
ogólnego celu skali, kolejności i w takiem połączeniu,
które by dawało maximum pożądanego rezultatu, stanowi
zagadnienie racjonalnej gospodarki wodnej

Wyżej stwierdziliśmy już nie jedną zdobycz w dzie-
dzinie hydrologji, obserwowaliśmy powolny, ale stały
postęp w zakresie prawie wszystkich jej zagadnień. Zatem
powstać może pytanie, czy nie są już ogólne zadania
Łydrologji wypełnione, czy nie będzie rola jej w przy-

szłości polegała tylko na pogłębieniu i precyzowaniu zdo-
bytej wiedzy nie mieszcząc już w sobie możliwości re-
welacyjnych odkryć lub teoryj ?

Jedna ze stron wielkiej księgi natury, której od-
cyfrowaniem zajęta jest hydrologja, nie jest jednak by-
najmniej odczytana. Każda nowa, na pozór małozna-
cząca teorja naukowa otwiera szerokie horyzonty możli-
wości, wskazują,c jednocześnie nowe kierunki i nowe cele.
Jeśli z tego punktu widzenia będziemy patrzyli na przy-
szłość hydrologji, musimy dojść do wniosku, że mimo
tylu wieków i tylu wysiłków stoimy jeszcze wciąż na po-
czątku drogi prowadzącej ku rozwiązaniu wielu cieka-
wych zagadek.
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Wykorzystanie źródeł Nr. 4 i 10 umożliwionem mi
zostało dzięki uprzejmości p. radcy ministerjalnego inż.
A. R u n d o , który łaskawie wypożyczył mi wspomniane
książki ze swej prywatnej bibljoteki.

Inż. Dr. Włodzimierz Burzyński.

O wyboczeniu posprężystem.
(Oią,g dalszy).

Słusznie mógłby kto zapytać, jak się zmieni wzór
(14), jeśli za podstawę wywodu przyjmie się nie związek
słuszny <r=f(e), lecz cr*=/*(e)j w którym <r* oznacza na-
prężenie, odnoszone niezależnie od stanu odkształcenia
stale do przekroju pierwotnego A. Z tytułu uwag, po-
czynionych przed warunkiem (1), naprężenia rzeczywiste
a i fikcyjne o* wiążą się ze sobą za pośrednictwem

związku: <r=tr* (1 — e); wynika stąd: da da*
de de (1-e)-a*.

W punkcie K względnie K* (rys. 1) jest zatem:
(16)

O,,
przyczem: #**=•= . Wyrażenie (16) należy wstawić



w miejsce E%" w równanie (14) w przypadku dyskutowanym.
Lecz Ei/=ooE należy w tym wzorze — rzecz jasna — pozo-
stawić bez zmiany. To jest powód, dla•• którego unikałem
naprężeń a*; uzyskane w ten sposób wyrażenie na Pk
silnie skomplikowałoby się; wzór (14) zatraciłby swój
gładki wygląd.

Ostatnia wreszcie sprawa dotyczy zmiany szczegółów
przedstawionej teorji w przypadku wyboczenia krytycz-
nego sprężystego. W wypadku tym jest oczywiście:
Ek'= Ek"— E. Warunek (9). przechodzi zatem na związek
czysto geometryczny: U'=U", z którego wynika, że oś
?/ przechodzi przez środek masy przekroju i pokrywa się
powiedzmy na razie — z osią y ; innemi słowy przy-
p a d e k £„ = 0 m o ź e z a j ś ć t y l k o i w y ł ą c z n i e p r z y
w y b o c z e n i u s p r ę ż y s t e m . Lecz i warunek (15) na-
biera w rozpatrywanym obecnie wypadku charakteru geo-
metrycznego; suma I'-\rI" = I stanie się najmniejszą, jeśli
oś rj^y obrócimy do położenia głównego y, . W ten spo-
sób sztywność wzoru (14) napiszemy krótką El. Dalsze
zmiany dotyczą czynnika (1 — ek). W obszarach sprężystych
mianowicie odpada założenie o braku zmian objętości
pręta ściskanego; z drugiej strony jednakże zmiany po-
przecznych wymiarów wyrażone ułamkiem O^C t̂t̂ O 5 od-
kształcenia podłużnego ek są tak małe, że je można wogóle
pominąć. "Wobec tego wypada I' i I" wzoru (14) zmniej-
szyć, to jest pomnożyć przez (yi—£4)

4== (1— e,,)2; otrzymu-
jemy w ten sposób :

(17)

Pomijając wreszcie wpływ siły podłużnej na wartość
krzywizny zgięcia i na skrócenie długości pręta docho-
dzimy ostatecznie do wzoru:

1 I- — rE— >2 1 (18)

znanego powszechnie od czasów Euler'a i Lagrange'a.
Jeśli już nazwisko ostatnie zostało tu wymienione,

to nie od rzeczy będzie przypomnieć pewien ważny szcze-
gół dotyczący pozornie tylko wyboczenia sprężystego,
a mianowicie wzoru (18). Jak wiadomo — Lagrange roz-
wiązał problem wyboczenia w sposób ścisły; nie poprze-
stając mianowicie na rozwiązaniu Euler'a, określił on
w swym rachunku [wzór odpowiadający naszemu (11)]

dP-w
1

krzywizną w sposób ścisły t. zn. — = — Re-

zultaty tego rachunku wykazały między innemi, że kry-
l) Zważywszy, że SŁ jest obecnie bardzo małe (dla żelaza

zlewnego n. p. nie przekracza l%0)
 m°żemy zupełnie dobrze napi-

1 Pk
CV 1 + ' l1 - a

Pk= CV) 1 + ek'; lecz: ek = -JTJ • Uwzględniając powyższe mo-
AP

żerny ostatni wzór napisać prościej tak: Pic = • , przyczem:
1—

tyczna wartość obciążenia, wyrażona równaniem (1) nie
doznaje najzupełniej zmiaay. Lecz uwagi zamieszczone
bezpośrednio przed warunkiem (15) dowodzą, że równanie
różniczkowe wyboczenia niesprężystego różni się od odpo-
wiedniego dla wyboczenia sprężystego tylko wartością
stałej p (12). Z powyższego rozumowania wynika, że wzór
(14) określa matematycznie ścisłą, •wartość obciążenia kry-
tycznego — ścisłą w sensie omawianym.

Tyle o wyboczeniu krytycznem — o zgięciu nie-
skończenie słabem 2).

Ps
Pn = EA. Warto przypomnieć, że przy pominięciu wpływu siły po-
dłużnej a uwzględnieniu poprzecznej, otrzymywano dotychczas:
Pk = -_—, przyczem: Pz'= —T-; G oznacza tu moduł sprężystości

1+ PT
poprzecznej, a ft spółczynnik liczebny, który można wyprowadzić
albo ściśle z rozważania warunków niorozdzielności sąsiadujących
elementów (conditiones compatibilitatis) albo w sposób przybliżony
z rozważania zewnętrznej budowy energji odkształcenia; dla prosto-
kąta jest fi—V2, dla koła /?=If186, i t. p. W obu wzorach oznacza
PE Eulerowską krytyczną wartość obciążenia (18), wynikłą z'roz-
ważania tylko zgięcia pręta wyboczonego. Jak z powyższego wy-
nika wpływy sił podłużnej i poprzecznej dla prętów jednolitych
częściowo wyrównują się tak, że formuła Eulerowską do pewnego
stopnia automatycznie je zawiera; natomiast rozpowszechnione
w praktyce wzory dla ściskanych słupów skratowanych, a szcze-
gólnie dla tych, w których krzyżulce mają kierunek ukośny wzglę-
dem osi słupa, są niezbyt poprawne z racji tego, że uwzględniając
PT pomijają Ps.

Czasopismo Techniczna Nr. 5 z r. 1930.

Parę słów dodać wypada o wyboczeniu niesprężystem
s koń cz o nem.

Z wyboczeniem wogóle sprawa się jakoś inaczej przed-
stawia, aniżeli ze zgięciem. Słyszy się tu czasem o kry-
terjach stałości równowagi, czasem znów o przybliżonem
i dokładnem równaniu różniozkowem, gdzieindziej znów
o rachunku przemienności, na odmianę niekiedy o nie-
ważności zasady superpozycji, wreszcie o „dziwnym" przy-
padku, gdzie odkształcenia mogą się wprawdzie zmieniać
linjowo z naprężeniami (prawo Hooke'a-Mariotte'a), ale
równocześnie przemieszczenia nie chcą w ten sam sposób
podlegać siłom (uogólnione prawo Hooke' a, układy Olapey-
ron'a) s ); jednem słowem, mówi się tu więcej i inaczej,
aniżeli przy zwyczajnein zginaniu. Istotną różnicę można
wyjaśnić następująco: "W przeważającej ilości zagadnień
wytrzymałości, dotyczących prętów prostych, można określić
t y p i dokładną (lecz nie koniecznie konkretną) w a r t o ś ć
w y p a d k o w e j (ogólnie siły i momentu) układu sił w do-
wolnym przekroju pręta p r z y p r z y j ę c i u nawet zu-
p e ł n e j j e g o s z t y w n o ś c i ; w pozostałej nielicznej
ilości zagadnień sprawa przedstawia się inaczej ; wypad-
kowej tej bez z a ł o ż e n i a odk sz t a ł c a l n o ś o i prę-
ta n i e p o t r a f i m y o b l i c z y ć ; do ostatniej kategorji
należy właśnie wytoczenie tak sprężyste jak i niesprę-
żyste. Jeśli wyjaśnienie to uznamy za istotne, to w kon-
sekwencji musimy przemieszczeniom w wypadku drugim
poświęcić znacznie więcej uwagi, aniżeli w pierwszym
(więc np. przypadku pręta zginanego siłami prostopadle
zorjentowanemi do jego osi) — raz bowiem ze względu
na określenie typu wypadkowej., a drugi raz ze względu
na szczegółowy proces przemieszczenia. Że ta podwójna
waga odkształceń w ciągu rozwiązania częściowo się za-
traca, to dzieje się to dzięki temu, że siły i przemieszcze-
nia związane są ze sobą przyczynowo.

"W rozpatrywanym dotychczas przez nas przypadku
owe przemieszczenia nie ujawniły się wyraźnie. Rzędne
osi wyboczonej pozostały nieoznaczone, dzięki temu, że
w całce M>=asinka; stałej a nie mogliśmy wyznaczyć;
dowiedzieliśmy się tylko tyle, że rzędne te możemy do-
wolnie zbliżyć do wartości zerowej. Niema w tem nic
osobliwego, skoro rozważaliśmy graniczną postać osi wy-
boczonej, to jest faktycznie linję prostą. Nic teź dziw-
nego, że doprowadziło nas to tylko do wyznaczenia kry-
tycznej wartości obciążenia.

Wyboczenie skończone możliwe jest — rzecz jasna —
dla P>Pk; przyjmijmy, że taki przypadek mamy przed
sobą. Rzędne ugięcia obliczyć możemy z całki odnośnego
równania różniczkowego. Skoro jednakże przemieszczenia
w odgrywają tu tak wybitną rolę, to w wyrażeniu ana-
litycznem krzywizny nie p o m i n i e m y a b s o l u t n i e

dodatku (-7—I w porównaniu do stojącej obok jednostki,

5) Bardzo wdzięczny temat pracy znaleźć może czytelnik
w roz-wiązaniu zagadnienia niesprężystego zaklęśnięcia rury, po-
zostającej pod ciśnieniem zewnętrznem; pokrewne to zadanie da
się rozwiązać przy zastosowaniu metody tu naszkicowanej. Warto
zbadać, czy "osiągnięte w ten sposób rozwiązanie pokryje się z od-
nośnem S. V. SouthwelPa (1915).

3) M. T. Huber: „Kryterja stałości równowagi" — Nakł. Aka-
demji Nauk Technicznych, Lwów 1926.
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bo zdajemy sobie sprawę z tego, że pominięcie to stwarza
jakiś przypadek inny — jakkolwiek może nawet i fikcyjny.

Lagrange i jego następcy omawiany wyraz zatrzy-
mali i uzyskali poprawne rozwiązanie równania różnicz-
kowego w formie całki eliptycznej. Zatrzymując pierwszy
wyraz rozwinięcia tej całki otrzymujemy wzór — zdaje

się - O. D o m k e ' g o : ^ = ^ . ~ \ / 2 ~ f l - C ) na strzałkę

wyboczenia w środku pręta.
Omówiliśmy kwestję ścisłości równania różniczko-

wego. Skoro jednak stan przemieszczenia jest tak ważną
rzeczą w wyboczeniu — to dodajmy jeszcze parę słów
0 warunkach brzegowych. Jeśli wyboczenie ma wogóle
dojść do skutku, to musimy końcom pręta zapewnić
możność przesunięcia się w kierunku jego długości. Prze-
mieszczenie przegubów musimy b e z w a r u n k o w o
u w z g l ę d n i ć , jeśli nie chcemy znów stworzyć jakiejś
fikcji. Uwzględniając skrócenie cięciwy, łączącej punkty
końcowe pręta, otrzymał H. Lorenz rezultat następujący:

I n
Obliczmy różnicę obu podanych formuł w stosunku

n. p. do wzoru ostatniego; otrzymamy: r=2y-£—1.

Przyjmijmy, że P nieznacznie się różni od P*4); niech
będzie zatem: P= Pk (1 + <5).

Otrzymamy: r — ool — d =CVJ 100°/0. Tę niewiary-
godną wprost różnicę w tej chwili wyjaśnimy. W wzorze
Domke' go nie uwzględniono przesunięcia wzajemnego
przegubów. W formule Lorenz' a poprzestano na przybli-
żonem równaniu różniczkowem osi wyboczonej. Żadna
z tych formuł nie jest poprawna; obie są zapewne równie
błędne; prawda leży gdzieś pośrodku. Rezultat zaś r
akcentuje najlepiej poprawność naszej opinji co do wagi
przemieszczeń w pewnej grupie zagadnień wytrzymałościo-
wych.

Rezultaty tu podane odnoszą się tylko pozornie do
wyboczenia sprężystego. Zapewne bowiem i w przypadku
wyboczenia niesprężystego będą formuły na wQ względnie
1 to niezależne bezpośrednio od stałych indywidualnych
materjału i jego wymiarów; szczegóły te zawarte będą

pośrednio w stosunku —-, Niema zbytnich trudności w po-

prawnem scałkowaniu dokładnego równania różniczko-
wego i uwzględnieniu poprawnych warunków brzego-
wych. Sprawa ta jednak nie należy do tematu tej pracy.
Jeśli o niej wspomniałem to z tego powodu, by wykazać
jak często można się dać uwieść argumentom i wynikom
pozornie tylko poprawnych teoryj.

W .cytowanych na wstępie pracach podaje Engesser
i niezależnie od niego v. Karman następujący wzór na
krytyczną wartość obciążenia przy wyboczeniu niesprę-
zystem:

*/"). (i)
Możemy z łatwością ocenić drobne usterki tej for-

muły. Opiera się ona na niepoprawnej definicji napręźe-

nia, wprowadzając: Ek"* = \-—-1 zamiast—jak należało:

(<icr\ * " e / *

-r-1. Tem samem tłumaczy się częściowo nie-
obecność czynnika -p. —., a mianowicie tej potęgi (1—ê ),

(I—ey ^
która wynika z zmiany przekroju' pręta t. zn.

(1 £

4) "W doświadczeniach Tetmajer'a i innych wystarczało przy-
jąć P większe od Pk o raptem 1 — 2°/o Pk, by uzyskać kiikunasto-
procentową. wartość stosunku —-.

W konsekwencji nie uwzględniono wpływ siły podłużnej
jakkolwiek zachodzi podejrzenie, że stało się to nie roz-
myślnie; stądjbrak jej podwójnego wpływu (1—eA). —=-

1 —£k)

Formuły autora (14) i v. Karman'a (I) różnią się
jednak od siebie nieznacznie; wprawdzie bowiem jest

* (16) l ó ś i t ż j t ( 1 ) 3 1< (16);
; p j

równocześnie też jest (1—e4)
3 < 1;

i ik f
(); j ( ;

z stopnia i rzędu tych zmian wynika, że formuła (14)
daje Pk nieco większe od tych, które wynikają z (I).
W precyzyjnych badaniach v. Karman'a sk nie przekra-
czało 2 °/0. Krzywa (s, ok) autora leży w tych warunkach
tuż nad krzywą v. Karman'a; zauważmy, że parę punk-
tów doświadczalnych omawianego autora wyszło ponad
jego krzywą (I); sam zaś v. Karman jak też i inni auto-
rzy podkreślają, że przypadkowe źródła błędów expery-
mentalnych jak i niejednorodność materjału, krzywizna
słaba pręta, bardzo nieznaczny mimośród tylko częściowo
kompenzują się z innemi wpływami jak zwiększeniem
sztywności końców pręta dzięki uchwytom, tarciem w prze-
gubach i t. p.; innemi słowy w z ó r t e o r e t y c z n y sta-
nowi przy wyboczeniu osiowem zawsze g ó r n ą gra-
n i c ę m o ż l i w o ś c i d o ś w i a d c z a l n y c h . Tem samem
wzór (14) potwierdza się experymentalnie bardzo ściśle,
w każdym zaś razie w przypadku przekrojów o podwój-
nej osi symetrji5).

W przypadku przekrojów dowolnych różnica może
wypaść nieco większa. Wiąże się to mianowicie z kwestją
wielkości I' i /" . Zarówno mianowicie Engesser jak i v.
Karman zalecają obliczenie położenia prostej ij (rys. 3)
z warunku:

Ek' V = Ek"* V (II)
Podczas gdy jednak Engesser zapomina o tem, że

jest to warunek niewystarczający, v. Karman dodaje, że
prosta ta ma być równolegle zorjentowana do osi naj-
mniejszego momentu bezwładności / pełnego przekroju 6)
to jest do osi yx. Brak żadnych wyjaśnień w tym kie-
runku każe przypuszczać, że ostatni autor bez zastano-
wienia się przyjął, że po przekroczeniu granicy sprężystości
„oś obojętna" tylko przesuwa się równolegle do swego
położenia pierwotnego; tymczasem ogólnie rzecz biorąc
obraca się ona też [(19), (16)].

Twierdzenie v. Karman'a jest nieuzasadnione i ry-
zykowne. Jak wspomnieliśmy bowiem położenie prostej
charakterystycznej t\ jest funkcją nietylko kształtu geo-
metrycznego przekroju, ale i własności samego materjału.
Nie wdając się bliżej w ogólne rozwinięcie powstałego w ten
sposób ciekawego zadania, pozwolę sobie podać prosty przy-
kład następujący: Wyobraźmy sobie przekrój, dla którego
wszystkie centralne momenty bezwładności są wzajemnie
równe; każdy z nich jest wobec tego najmniejszym mo-
mentem /. Według v. Karman'a każda z prostych (II)
jest w tym wypadku równowarta z poszukiwaną 77; każda
z nich powinna wyznaczać w przekroju dwie strefy tego
rodzaju, że zredukowana sztywność: Ek' I1 + Ek" * / " =
= nEI powinna być — przy danem Ek=^>E i ustalo-
nem Eh"* — wielkością stałą. Tak nie jest.

Niech owym przekrojem będzie trójkąt równoboozny

o boku c lub wysokości h=~-. Wtedy moment bez-

władności najmniejszy wynosi / = -j^- = - ^ = constans.

Weźmy pod uwagę cztery różne położenia prostej rj jak
to uwidoczniono na rysunku 4. Położenie to określa od-
cinek m.c (zamiast £„), wyznaczony przy pomocy równa-
nia (II). Dla czterech tych przypadków uzyskamy kolejno:

5 ) V. Karman przeprowadził doświadozenia tylko nad prętami
stalowemi o przekroju prostokątnym.

6 ) W wypadku tym v. Karman omawiał przekrój dowolny.



dla Ek = E=2Ek"*
m=O596 0-442 0-414 0-268
«=0-734 0-693 0680 0-646

podobnie dla Ek'= E =10Ek"*
m=0'429 0-314 0-240 0-147
»=0-293 0-253 0-212 0-194

z,
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Usterka powyższa nie zmienia jednak formalnego
wyglądu wzoru (I); braki zaś wykazane na wstępie
są tego rodzaju, że nie mogą. one dowodzić zasadniczej
błędności formuły v. KELrmau'a. Formuła ta stanowi prak-
tycznie dopuszczalne przybliżenie wzoru (14). Wywód
matematyczny autora omawianej relacji jest zupełnie po-

y,

Rys. 4.

Mimo tedy niezależności wartości 7 od kierunku yx,
jest n funkcją położenia prostej rj. Na uwagę zasługuje
przypadek pierwszego i ostatniego położenia tej prostej;
w obu są osie ij równoległe do boku trójkąta, lecz uło-
żone po przeciwnych stronach środka masy; odnośne

sztywności n. i?J różnią się między sobą dla—-^—10 o 45-2%

sztywności mniejszej. Tem samem wykazaliśmy — jakkol-
wiek nie ogólnie, że założenie v. Karman'a jest o ile nie
wogóle błędne, to w każdym razie niejednoznaczne.

prawny; v. Karmin bierze pod uwagę tylko różnice
{a* — ak*) naprężeń i dla tych ustawia warunki równowagi;
jest to nic innego jak skomulowanie każdego z naszych
równań (7) i (8) z warunkiem (1). Jak wyraźnie pod-
kreśliliśmy w t e j właśnie o p e r a c j i t k w i p o p r a w n a
d e f i n i c j a i p o j ę c i e w y b o c z e n i a k r y t y c z n e g o ;
wzór tedy (I) odnosi się faktycznie do w y b o c z e n i a
n i e s k o ń c z e n i e s ł a b e g o (pomyślanego).

(Dok. nast.).

Inż. Robert Szewalskl.

O racjonalne obliczanie długości łopatek w akcyjnych turbinach parowych.
W literaturze turbinowej spotykamy różne sposoby

obliczania długości łopatek kierowniczych i wirnikowych,
prowadzące w rezultacie do różnych wzorów, a co naj-
ważniejsze, do różnych zgoła wyników. Nasuwa się zatem
konieczność krytycznego rozpatrzenia warunków, służą-
cych za podstawę w tem obliczeniu, zwłaszcza, skoro się
zważy, że rozbieżność wzorów podawanych w literaturze
już przez sam fakt ten nastraja konstruktora względem
nich nieufnie. Powtóre, tak ważne zagadnienie, jak dy-
mensjonowanie łopatek, z którem przy wszelkiem obli-
czaniu konstrukcyjnem turbin mamy do czynienia, do-
maga się ustalenia słusznego rozwiązania.

Wszelkie obliczanie przekrojów przepływu dla pary
w turbinach opiera się na pewnego rodzaju równaniu cią-

F c
głości o typie: G——— , gdzie:

ilość pary przepływaj ącej w j ednostce ezasu,
przekrój normalny przepływu pary,
iei prędkość ] , , _
jej objętość właściwa j w P o k r o j u F.

Użyłem wyrażenia „pewnego rodzaju", bowiem ilość
pary przepływającej w turbinie — pracującej wszak
w ogólnym przypadku bez pobierania pary — nie jest
w poszczególnych przekrojach wielkością stałą. Przeciwnie,
straty w turbinie są nietylko stratami natury energietycz-
nej, lecz również stratami pod względem ilości pracującej
pary. Jeśli jednak ten rodzaj strat potrafimy należycie
ocenić (dobierając np. spółczynniki przy O, różne w różnych
przekrojach), posługiwaniu się równaniem ciągłości nie
stoi nic na przeszkodzie.

Otrzymujemy tedy na podstawie takich równań prze-
kroje kanałów kierowniczych i łopatkowych, a w szczegól-
ności powierzchnie wylotowe kierownic oraz wlotowe i wy-

0
F
o
V

lotowe wirników poszczególnych stopni. Przekroje pośre-
dnie dobieramy przez wzgląd na zredukowanie strat energji
przy przepływie pary, oraz przez wzgląd na należyte jej pro-
wadzenie. Innemi słowy: Przy danych względnie obliczo-
nych przekrojach wlotowych i wylotowych musimy ponadto
dobrać stosownie całość profilów łopatkowych. Samych
zaś przekrojów wlotowych i wylotowych, o których po-
wyżej mowa, nie możemy realizować w sposób dowolny.
I tak nie można wykonywać łopatek ani za krótkich, ani
też za długich. Na pierwsze zważać musimy zwłaszcza
w części wysokoprężnej, na drugie w stopniach ostatnich
turbiny. Praktyka dostarczyła pod tym względem pewnych
norm. Za granicę dolną, długości łopatek uważa się 10
do 18 mm, zależnie od wielkości turbiny, przyczem krótsze
być mogą łopatki w turbinach małych, dłuższe być muszą
w turbinach dużych. Granica górna zależy już m. i. od
średniej średnicy wirnika. Względy na prowadzenie pary

nie pozwalają tu na przekroczenie stosunku: jy — -pr-

Także względy wytrzymałościowe nakładają ograniczenia na
dopuszczalną długość łopatki. Pozatem dośó oczywisty
jest warunek, aby długość łopatki po stronie wlotu nie-
mniej szą była od wysokości dyszy czy kierownicy, albo
raczej nawet większą, o kilka (1—4) milimetrów przez
wzgląd na rozszerzenie się strumienia pary w szczelinie
w kierunku promieniowym.

W dalszym, ciągu przyjmuję pewne oznaczenia:
wielkości określające stan pary i wymiary konstrukcyjne,
odnoszące się do wylotu z kierownicy opatruję indeksem
„&", odnoszące się do wlotu do wirnika indeksem „1",
odnoszące się do wylotu z wirnika indeksem „2' (rys. 1).

W pierwszych stopniach turbiny zasilanie odbywa
się najczęściej tylko na części obwodu, to też nie mamy
potrzeby wykonywania łopatek dłuższemi ponad wymię-



u-*-

nione minimum t. j . 10—18 mm. Odpowiednio też wyso-
kość kierownic pierwszego stopnia jest wtedy daną:

. . . . (1)— 1 : 4 mm
Wyższe kierownice i dłuższe łopatki prowadziłyby

do zmniejszenia stopnia zasilania, a zatem do wzrostu
strat wentylacyjnych, a także do wzrostu kosztów wir-
nika, jakkolwiek straty szczelinowe uległyby pewnemu
zmniejszeniu.

Przy zasilaniu na całym obwodzie mogą oczywiście
wysokości dysz czy kierownic wypaść większe, ale ma to
jedynie miejsce w turbinach o mocach bardzo dużych,
o wielokrotnie dzielonych przekrojach przepływu w części
niskoprężnej, ewentualnie w turbinach wieloosłonowych,
oraz w turbinach przeciwprężnych.

Ze względu na prowadzenie strumienia pary (kształt
kanałów łopatkowych!) racjonalne są tylko kierownice
o przekroju prostokątnym. Z pośród wszystkich zaś możli-
wych prostokątów kwadrat posiada tę zaletę, że ma naj-
mniejszy obwód przy danej powierzchni, co ze względu
na wynikające stąd zmniejszenie strat tarcia jest pożą-
dane. Skoro więc przyjmiemy z wyź podanych przyczyn
kształt kwadratowy przekroju najwęższego kierownicy,
względnie najszerszego dyszy w pierwszym stopniu tur-
biny, to tem samem wielkość tego przekroju jest już dana.
Pomijając bowiem wpływ zaokrąglenia krawędzi (tutaj
nieistotny), mamy:

Stąd ilość kierownic (dysz) :

zk = ~T I S d z i e :

*) Gdybyśmy jednak chcieli pozostać ogólnie przy kształcie
prostokątnym, to przyjmując stosunek : -=— = a (gdzie: a<^l) otrzy-
malibyśmy analogicznie: fu — a h 2 i t. d."

Fk — sumaryczny przekrój normalny wszystkich kie-
rownic danego stopnia, obliozony z równania cią-
głości.
Stopień zasilania:

D.n p r z y o z 6 m :

D — średnia średnica danego stopnia turbiny.
Na tem obliczenie zasadnicze kierownic I-go stopnia

byłoby zakończone. Przystępując do obliczenia długości
łopatek wirnikowych po stronie wlotu założę na razie,
że para rozpręża się powyżej stanu krytycznego. Przy-
padek ekspanzji poniżej stanu krytycznego rozpatrzę
osobno.

Dla przekroju wylotowego kierownicy:

( A t\1—~-h.ck.sin ak.

Dla przekroju wlotowego wirnika:
, (•> At\

Oi. vx —D. n. lx. et. i 1 — u . ox. sm av

W powyższych wzorach zamiast „ I I — 1 . sin a" pod-

stawić możemy równie dobrze wielkość „--•", jako cha-
t

rakteryzuj ącą zastosowany profil, pod warunkiem atoli, że
para wpływa stycznie do ,1-go elementu grzbietu łopatki.

Jeżeli zastosujemy zasadę ciągłości strumienia pary
dla wymienionych przekrojów, t. j . , jeżeli założymy, że:
O^G^G, to:

D.n.4• £*l 1 — j - h . o k . s i n a k D.n.l1.e1.\l — — L. sm ax

vk vt

Dla spadków cieplnych mniejszych od krytycznych:
Ofc= ttj, bo nie zachodzi odchylenie strugi wypływającej
z kierownicy.

Analogicznie: 6*=%; niema bowiem powodu, aby
strumień pary, trafiając w kierunku nadanym mu przez
kierownicę na przekroje wystarczająco duże, rozchodził
się po innej części obwodu koła, jak ek.

Stąd po uproszczeniu:
At\ , /< At\

Podstawiamy :
= q>k. c 0

l P l O )
gdzie c,, określa teoretyczną prędkość pary przy wypły-
wie z kierownicy, zaś <pk i ęt są spółczynnikami pręd-
kości (<pk określa stratę prędkości bezwzględnej w samej
kierownicy, qo1 obejmuje również stratę w szczelinie po-
między kierownicą a wirnikiem, oraz stratę krawężnikową).

Zatem: , / A

(2 a)

Wzór ten pozwala obliczyć długość łopatek wirni-
kowych _ po stronie wlotowej, jeśli dana jest wysokość
kierownic. Przyjrzyjmy się jednak bliżej poszczególnym
członom danego wzoru. Okazuje się, że:

vt > vk



_Bóżnica jednak pomiędzy vx i vk jest tak nieznaczna,
że nie można jej wprost odczytać z normalnego wykresu
parowego. Praktycznie jest nawet:

•^ < 1,01

tak, że widocznem się staje, iż stosunek ten na wartość

ilorazu ~- wpływ ma tylko minimalny.

Następny czynnik:

> 1

i wynosi normalnie około:

^ = 1,01 ~-1,015.

Pozostaje zatem czynnik ostatni:

At\ - 0,95-J 1

W powyższem wartości liczbowe zaczerpnięto jako
średnie z modeli wykonanych turbin. Ten czynnik ma

wpływ największy na wartość stosunku —, choć w rzeczy
* v

samej również nieduży. Jeśli przyjmiemy: —=1,01

i — = 1,015, a więc wartości tych stosunków praktycznie

największe, to jednak wypada jeszcze:

Gdybyśmy byli uwzględnili ponadto, że: Gk> Ou
a więc, że przez kierownicę przepływa, więcej nieco pary,
niż przez łopatki wirnika, odpowiednio do faktu, że straty
uszczelnienia labiryntowego w pieście kierownicy mniej-
sze sa od straty szczeliny promieniowej wirnika, bylibyśmy
otrzymali lx tembardziej mniejsze od lk.

Przyjmując z kolei ekspanzję pary w kierownicy
poniżej stanu krytycznego, otrzymujemy: cx> c/c, oraz na
skutek odchylenia strumienia wypływającej pary w t. zw,
trójkącie wylotowym:

a t = cck + co,
więc : sin aŁ > sin ctk.

Zatem z wzoru:
7 (^ A t \ , (•, A ł \

h-i J- -rh-Ok-sm ak fj 11 — I j . e1. s m ctx

wynika: • • ( 2 6 )

— = 1, wszystkie zaś pozostałe czynniki są

mniejsze od jedności, czyli: l±< <h[-
Wynik naogół nieoczekiwany, pozostający zresztą

w sprzeczności z podanym wyżej warunkiem, aby dłu-
gość łopatki po stronie wlotu większą była o parę mili-
metrów od wysokości kierownicy czy dyszy danego stopnia.

Jest rzeczą znamienną, że cały szereg autorów (Baer,
Chrzanowski, Deinlein, Dubbel, Stodoła), podaje wzory
na obliczanie „Zj" z równania ciągłości, czemu odpowiada

przy poczynionych przez nich założeniach stosunek -y wy-

rażony równaniem (2 a) wzgl. (2 b), z równoczesnym wa-
runkiem, aby: ^—ikĄ- 1 -i~-4mm. Te dwa warunki — jak
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wykazano powyżej — wykluczają się wzajemnie. A skoro
tak jest, to wyliczanie lt z równania ciągłości nie ma celu.

Wykonując Zx większe od lh (o kilka milimetrów, za-
leżnie od wielkości turbiny) otrzymujemy tem samem
przekrój wlotowy większy, niż to odpowiada ilości pary,
jej gęstości, oraz prędkości obliczonej z trójkąta pręd-
kości wlotowych danego stopnia. Jednak strumień pary w tak
bliskiej odległości od wylotu kierownicy pozostaje zwarty
i nie wypełnia całkowicie przekroju F^, wpada zatem do
wirnika istotnie z prędkością z góry obliczoną, niezależnie
od wielkości przekroju -wlotowego, niezależnie zatem od
długości łopatki (^). Oczywiście, jeśliby wykonana dłu-
gość łopatki lt była znacznie większą od długości wyni-
kającej z równania ciągłości, straty przy przepływie pary
przez kanał łopatkowy wzrosłyby pokaźnie (ip) skutkiem
wirów i uderzeń. A także mogłoby nastąpić wtedy zasy-
sanie i porywanie otaczającej pary, a więc wzmożone
działanie wentylacyjne (na obwodzie zasilanym!), odbija-
jące się ujemnie na sprawności turbiny.

Dotąd obowiązywało założenie, że strumień pary
wpływa do łopatek stycznie do pierwszego elementu
grzbietowego. Niema wtedy hamującego uderzenia pary
o grzbiet łopatki, uderzenie zaś czołowe jest względnie
nieduże i nie szkodzi tak bardzo sprawności łopatek.
Okazuje się jednak, że jeśli tego rodzaju korzystne oko-
liczności, a więc wlot strumienia pary stycznie do grzbietu
łopatkowego, następują przy pewnem obciążeniu, to przy
każdem innem obciążeniu, zaś ściślej się wyrażając, przy
wszelkiem dławieniu pary dolotowej, warunki wlotu będą
odmienne i wogóle gorsze dla sprawności łopatek. Jeśli
np. konstruujemy tak, aby przy obciążeniu nominalnem
(1:1): /31 = /5ij, to przy zmniejszających-się obciążeniach:
Pi > $a (oznaczenia jak na rys. 3). Następuje bowiem dła-
wienie pary, które w przypadku zastosowania regulacji
bez zmiany ilości dysz zasilanych bywa nawet bardzo
znaczne, a co zatem idzie, bezwzględna prędkość pary
dolotowej GX maleje, pociągając za sobą — jak wskazuje
jasno trójkąt prędkości wlotowych (rys. 2) — wzrost kąta
prędkości względnej pary/Jj. Sama zaś prędkość względna
wx, jakkolwiek maleje z prędkością bezwzględną o11 to
jednak dostarcza wtedy składowej normalnej względem
grzbietu łopatki, w następstwie czego zachodzi tak bardzo
niepożądane uderzenie grzbietowe, zresztą ponadto także
uderzenie czołowe.

Rys. 2.

Pod jakim tedy kątem winna wpływać para? To py-
tanie przy dymensjonowaniu łopatek jest ważne. Jeśli ło-
patka, jak to w praktyce bywa najczęściej, u wlotu jest
zaostrzona, t. zn.: /3ffi > /S,, to wlot bez uderzenia pary
o łopatkę jest wogóle niemożliwy.

Zachodzą wtedy trzy możliwości (rys. 3):
1. & = &.
Para wpływa stycznie do pierwszego elementu grzbie-

towego łopatki. Uderzenie tylko czołowe nie szkodzi wiele.
2. & > & .
Para uderza o grzbiet łopatki z prędkością:

win = v)1-sm(Pt—^g).
0 koniecznej długości łopatki decyduje wtedy skła-

dowa styczna prędkości względnej:
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Z równania ciągłości wyniknąć już może wtedy:
l± > 4- Straty są jednak w tym przypadku duże, bo ude-
rzenie pary o grzbiet łopatki nietylko powoduje powsta-
wanie wirów, ale działa też bezpośrednio hamująco na
bieg turbiny, dostarcza bowiem impulsu siły przeciwnej
kierunkowi ruchu.

rys. 3.

"W miarę dławienia pary straty skutkiem uderzeń
stają, się przy tera corazto większe.

3. & < & .
Para uderza tylko o czoło łopatki. Doświadczenie

poucza, że straty są w tym przypadku znacznie mniejsze,
niż gdy -=£|?i o tyle samo większy jest od (ig (przyp. 2).
Spostrzeżenie to prowadzi do wniosku, że należy profile
łopatkowe dobieraó w ten sposób, aby uderzenie grzbie-
towe występować mogło tylko całkiem wyjątkowo; innemi
słowy dobierać należy kąt /?„ większym, niż to przy ob-
ciążeniu nominalnem jest konieczne. Analogicznie jak pod
2. równanie ciągłości dostarczyć już może wtedy wa-
runku: ij > 4> bowiem o długości łopatki decyduje wtedy
składowa styczna prędkości względnej :

% ł = K>1.eos(i0?--#i),
"W" miarę dławienia pary «=£ §l rośnie, pozostając

jednak odpowiednio długo jeszcze mniejszym od kąta [}g)

straty zaś skutkiem uderzeń nawet maleją do chwili, gdy:
/3X = jŚj. Także przy przekroczeniu spadku cieplnego właści-
wego danej kierownicy czy dyszy następuje odchylenie
strumienia pary, pociągające za sobą wzrost kąta a,
a w konsekwencji i kąta (3X. Okazuje się więc ponownie,
że stosowny dobór kąta §g zapobiec może uderzeniom pary
o grzbiet łopatek, z korzyścią dla ogólnej sprawności
turbiny.

Ten zatem przypadek (&</?,,) jest z reguły jedynie
racjonalny, bowiem straty przy różnych obciążeniach
średnio wypadają wtedy najmniejsze. Równocześnie zaś
przy normalnem obciążeniu ($ < §g) para wypełnić może
całkowicie przekrój wlotowy kanału łopatkowego, co —
jak wykazano — stanowi również istotną zaletę kon-
strukcji.

Obliczenie długości łopatki (l2) po stronie wylotu
0 tyle mniej prowadzić może do nieporozumień, że para
opuszcza łopatkę pod ściśle określonym kątem, zależnym
tylko od konstrukcji łopatki, a więc pod kątem stałym
1 niezależnym od obciążenia, niezależnym przeto w dal-
szym ciągu od stopnia dławienia pary dolotowej. Przytem
strumień pary tuż przed wylotem prowadzony bywa naj-
częściej w kanale o ściankach równoległych (/J2ff = paia). .

Równanie ciągłości pozwoli nam obliczyć niewiadomą
długość l2.

&.«*-<

= D .n.L.B
t

— - • .sin/?2 =

.Wc,

lub:

. . (36)

Jeżeli wykonana długość łopatki po stronie wlotu lt

zgadza się również z wartością obliczoną z równania cią-
głości, wtedy:

D.n:. Zj .c11 z li • ^ I • o o s (& — Pi)• ^ P i

D.n,l2.e.(l—-Lw2.si

-k) • • (4)

W przeciwnym razie, t. j . jeżeli para nie wypełnia
całkowicie przekroju wlotowego Fx, tego rodzaju zależność
pomiędzy /a a lx ustalić się nie da, podobne zaś wzory
(Chrzanowski, Dubbel: Taschenbuch 1921)*) polegają na
oczywistym błędzie. Na obliczenie „Z2" można wtedy sto-
sować wyłącznie tylko jeden z wzorów wyżej podanych
(3 a) lub (3 6).

W następnych stopniach turbiny akcyjnej — aż do
uzyskania zasilania na całym obwodzie — wysokości kie-
rownic naogół się nie zmienia, a pozostaje się przy wy-
sokości zastosowanej w stopniu pierwszym. Jest to co-
prawda połączone ze stratą dużej części energji kine-
tycznej pary wylotowej z poprzedzających stopni,
jednak konieczne ze względu na straty wentylacji, koszta
i zdolność przelotową turbiny. Dopiero po uzyskaniu za-
silania na całym obwodzie trzeba z wysokościami kie-
rownic iść w górę (jak tego wymaga równanie ciągłości).

Uwagi dotyczące obliczania długości łopatek wirni-
kowych pozostają przytem w mocy bez zmiany i w dal-
szych stopniach turbiny.

*) Ostatnie wydanie Dubbla unika już tego rażącego błędu.

52. Sprawozdanie Wydziału Głównego Polskiego Towarzystwa Politechnicznego
za rok 1929.

Na czoło wszystkich zagadnień jakie poruszały w ciągu
ubiegłego roku opinję świata technicznego wysunęła się kwestja
projektu rządowego udzielenia zagranicznemu konsorcjum a mia-

nowicie firmie W. A. Harriman koncesji elektryfikacyjnej obej-
mującej dużą i to najbardziej uprzemysłowioną połać kraju.
W zrozumieniu ważności tego zagadnienia podjejfy sią Zrzeszenia



techniczne całej Polski żmudnego zadania przestudjowania tego
projektu, wychodząc ze słusznego założenia, że błąd w powzięciu
decyzji popełniony srogo się na przyszłych pokoleniach zemścić
może.

W usiłowaniach tych, mających na celu w pierwszym
rzędzie udzielenia pomocy sferom rządowym w powzięciu osta-
tecznej decyzji nie pozostało Polskie Towarzystwo Politechni-
czne w tyle. W zrozumieniu, że najlepiej objaśni kwestję elek-
tryfikacji wogóle, a projektowanej koncesji w szczególe, publi-
czna dyskusja, zorganizowało Polskie Towarzystwo Politechni
czne w ciągu 2 zebrań środowych wieczory dyskusyjne dostępne
dla ogółu interesującego się tem zagadnieniem społeczeństwa,
podczas których najwybitniejsi na terenie Lwowa fachowcy zazna-
jomili ogół kolegów jak też i obecnych nie członków tak z ogól-
nemi, jak i też szczegółowemi stronami projektu, zaś z drugiej
strony otrzymali od niefachowców w dziedzinie elektrotechniki
impuls do ujęcia kwestji z różnorodnych innych niemniej wa-
żnych punktów widzenia. Powyższa wymiana zdań stała się dla
wybranej następnie komisji P. T. P., w skład której weszli:
jako przewodniczący Inź. Adam Ebenberger, jako członkowie :
Pp. Prof. Dr. Stanisław Fryze, Prof. Dr. Kazimierz Idaszewski,
Prof. Inż. Gabrjel Sokolnicki, Adwokat Dr. Wojciech Dziedzic,
Inź. Maurycy Altenberg, Inż. Stanisław Kozłowski, niezmiernie
cennym substratem dla obrad. Komisja ta opracowała obszerny
memorjał który został przez Wydział Główny przyjęty a na-
stępnie przesłany Ministerstwu Robót Publicznych, Związkowi
Polskich Zrzeszeń Technicznych, a wreszcie ogłoszonym został
w specjalnym numerze „CzasopismaTechnicznego", poświęconym
wyłącznie sprawie Harrimana. O doniosłości memorjału świadczy
fakt, że popyt na powyższy numer Czasopisma Technicznego był
bardzo duży, I jakkolwiek sprawa koncesji Harrimana nie zo-
stała jeszcze zadecydowaną, to bez względu na dalszy tok spraw
śmiało rzec można, ie Towarzystwo nasze przez swe enuncjacje
wydatnie do wyświetlenia kwestji się przyczyniło, co w sposób
zaszczytny ze strony miarodajnej uznane zostało.

Poza tą tak ważną dla krajowej gospodarki sprawą kon-
tynuowało Towarzystwo nasze swą współpracę z Rządem w kie-
runku kodyfikacji całego szeregu ustaw i przepisów, opinjując
nadesłane projekty ustaw i rozporządzeń. I tak na pierwszem
miejscu należy wymienić projekt ustawy o wywłaszczeniach na
cele wyższej użyteczności. Komisja zwołana w celu wydania
opinji o tym projekcie w skład której weszli: jako przewodni-
czący Prezez Generalnej Prokuratorji Skarbu Dr. Wiktor Ha-
merski, jako członkowie Inź. Stanisław Rybicki, Mr. Ferdynand
Danielec, Inż. Jan Domaszewski, Prof. Dr. Karol Wątorek,
Prof. Inź. Kazimierz Zipser, przedyskutowała cały projekt
w ciągu kilkunastu posiedzeń bardzo szczegółowo i wyniki
swych prac przedłożyła Ministerstwu Sprawiedliwości.

Przy tej sposobności składa Wydział Główny najuprzej-
miejsze podziękowanie JWPanu Prezesowi Generalnej Prokura-
torji Rzeczypospolitej Polskiej, Oddziału Lwowskiego Dr. Wi-
ktorowi Hamerskiemu, który jako delegat Polskiego Towarzy-
stwa Prawniczego objął przewodnictwo nad wspomnianą Ko-
misją i pracami jej znakomicie kierował.

Inna Komisja opracowywała pod przewodnictwem byłego
Ministra Dr. h. c. Andrzeja Kędziora i Wiceprezesa Inż. Bluma
projekt przepisów o sporządzaniu projektów dla dochodzeń wo-
dno-prawnych. W skład tej Komisji wchodzili, prócz wyżej wy-
mienionych Pp. Inź. Edward Bronarski, referent generalny, Inż,
Stanisław Aleksandrowicz, Prof. Dr. Maksymiljan Matakiewicz,
Inź. Jan Barwiński, Dr. Inż. Aleksander Pareński, Inź. Marjan
Maślanka, Prof. Dr. Adolf Joszt, Inż. Emil Piwoński, Inż, Ka-
zimierz Przetocki, Prof. Stanisław Hubicki, Inź. Tadeusz Roz-
wadowski, Inź. Bronisław Winnicki. I tutaj wynikiem pracy
był obszerny memorjał przesłany pod adresem Ministerstwa
Robót Publicznych. Trzecia Komisja pod przewodnictwem Inź.
Władysława Rubczyńskiego zajmowała się nader aktualną kwestją
koncesji autobusowej. W-skład Komisji weszli jako członkowie
Inż. Stanisław Rybicki, Inź. Konrad Lisowski, Ini. Jan Bry-
liński, Prof. Emil Bratró i Mr. Tadeusz Płoński. Komisja za-
akcentowała przedewszystkiem konieczność uregulowania kwe-
stji autobusowej ustawą koncesyjną, pozatem opracowała obszerny
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memorjał omawiający wyczerpująco poszczególne paragrafy pro-
jektu ustawy.

Z pomniejszych nakładem czasu, ale niemniej ważnych
spraw, któreini zajmowało się nasze Towarzystwo wymienić
należy :

Współpraca w Komisji mieszkaniowej Magistratu m. Lwo-
wa, w której jako delegaci Towarzystwa brali udział koledzy:
Pp. Inź. Konstanty Biernacki, Alfred Broniewski, Prof. Djonizy
Krzyczkowski, Inż. Adolf Weis.

Komisja mieszkaniowa opracowała kwestjonarjusz dla za-
rządu miast, umożliwiający tymże prowadzenie statystyki bra-
kujących mieszkań cełem umożliwienia wykazania dorocznego
bilansu braków. Sprawa powyższa wiąże się 2 akcją zeszło-
roczną Towarzystwa i z zeszłorocznymi pracami Komisji miesz-
kaniowej. Kwestjonarjusz ten wysłano do Związku Polskich
Zrzeszeń Technicznych, gdzie posłużył jako podstawa do opra-
cowania jednolitego typu kwestjonarjusza. Wedle posiadanych
wiadomości są prace w tym kierunku prawie na ukończeniu
i jest nadzieja, że uchwalone wnioski już w najbliższych mie-
siącach doczekają się zrealizowania.

Również brało nasze Towarzystwo udział w ankiecie,
urządzonej przez Izbę Handlowo-Przemysłową we Lwowie
w sprawie projektu Rządowego ustawy o budowie tanich
mieszkań, przewidującego jak wiadomo zebranie funduszu budo-
wlanego z opodatkowania lokatorów. Towarzystwo zajęło w po-
wyższej ankiecie przez swych przedstawicieli Inż. Biernackiego
i Prof. Krzyczkowski ego stanowisko zdecydowanie przeciwne
projektowi ustawy, jednakże równocześnie przedłożyło pozytywne
propozycje, które naszem zdaniem powinny doprowadzić do celu.

Usiłowania Związku Inżynierów Budownictwa Państwo-
wego we Lwowie zastrzeżenia stanowiska pierwszego zastępcy
przewodniczącego Rady Powiatowej dla Inżynierów państwo-
wych, spełniających urząd Kierowników Powiatowych Zarzą-
dów Drogowych, które to dezyderaty wysunął powyższy
Związek w memorjale wystosowanym do Ministerstwa Robót
Publicznych, poparło Polskie Towarzystwo Politechniczne w całej
pełni swoim autorytetem, wychodząc ze słusznego założenia, źe
należy inżynierowi zagwarantować odpowiednie stanowisko w sa-
morządzie powiatowym.

Powodowane troską o należyty dobór materjałów w bu-
downictwie i celem umożliwienia wprowadzenia na rynek polski
materjałów zastępczych wystosowało Polskie Towarzystwo Po-
litechniczne memorjał do Ministerstwa Robót Publicznych
z prośbą o udzielenie Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Polite-
chniki Lwowskiej wydatnej subwencji, któraby tej instytucji
umożliwiła rozszerzenie zakresu swej działalności przez nabycie
urządzeń i maszyn, służących do badania materjałów zastępczych
i kwalifikowania ich z punktu widzenia lokalnych warunków.

W odbytym podczas trwania Powszechnej Wystawy Kra-
jowej w Poznaniu Zjeździe Polskich Techników Zrzeszonych
brało Polskie Towarzystwo Politechniczne wybitny udział. Zjaz-
dowi przewodniczył Prezes Towarzystwa Inż. Stanisław Ry-
bicki, który objął też przewodnictwo agend „F. I. S." na
r. 1930 (Federacji Inżynierów Słowiańskich), którego zjazd
odbył się również w tym samym czasie. Delegatami na zjazd
byli Prezes Rybicki i Wiceprezes Blum. Prócz wymienionych
wzięło udział w zjeździe liczne grono kolegów. W związku ze
zjazdem Techników opodatkowali się członkowie Towarzystwa
W wysokości 4 Zł. od osoby, celem umożliwienia wydania spra-
wozdań ilustrujących rozwój Towarzystw Technicznych w minio-
nym dziesięcioleciu.

Pozatem godne są zanotowania dwa fakty dojścia do re-
zultatu starań Towarzystwa, podjętych jeszcze w r. 1928, a to
powstanie stacji radjofordcznej nadawczej we Lwowie, które
niewątpliwie zostało przyśpieszone na skutek energicznych za-
biegów odpowiedniej Komisji Towarzystwa Politechnicznego.
Drugą nie mniej ważną sprawą, która doczekała się realizacji
i to w bardzo krótkim przeciągu czasu jest powstanie we Lwo-
wie przy. Bibljotece Politechniki Lw. t. zw. Bibljoteki Federa-
cyjnej t. j . bibljoteki utworzonej na podstawie postanowienia
Międzynarodowego Związku Prasy technicznej i zawodowej,
a zasilanej wydawnictwami technicznemi i zawodowemi całego
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Zamknięcie rachunków za rok 1929.
ICfec l-ossoHocló-w i p r « y o h o d ó v p .

Przy chód

Wpisowe
Wkładki bieżące

„ zaległe
Rfc domu własnego „czynsz . .

Redakcja „Czasopisma":
Prenumerata
Nadzwyczajne

Administracja „Czasopisma" :

Ogłoszenia
Nadzwyczajne
Rk odsetek
Subwencje i dary
Obchód jubileuszu BO-letniego
Rk Odbitek autorskich
Powszechna "Wystawa Poznańska

Razem

13.984
124

18.502
284

91

192
20.022

5.682
8.352

gr.

14.109 15

18.736
621

5.130
13

267
652

74.581

Sprawdzono dnia 6. marca 1930 r.

Inż. M. Kuczyński,

Rozchód ZŁ gr. Zł. gr.

Reprezentacja Towarzystwa:
Stosunki z innemi Towarzystwami . .
Subwencje własne

Rk Domu własnego:
Podatki
Konserwacja, administracja, asekuracja

Rk Lokalu Towarzystwa :
Opał
Oświetlenie • • •
Utrzymanie czystości

Biuro Towarzystwa".
Czytelnia
Płace urzędników

„ kursora
„ posługujących

Wydatki kancelaryjne
Koszt ściągania wkładek
Portorja, korespondencja
Druki • •
Remuneracja, Kasa chorych, podatki .

Redakcja „Czasopisma":
Honorarjum redaktora

„ autorskie
Druk
Tablice i klisze

Administracja „Czasopisma":
Honorarjum administratora
Druk okładki
Porto „Czasopisma"
Prowizje i reklama
Ekspedycja
Drobne
Odpisy za zużycie ruchomości . . . . ,
Rk odbitek autorskich
Dotacja funduszu br. B. Gostkowskiego
Rk. Zgromadzeń i odczytów
Różnica kursu pap. wartościowych . .
Dotacja na rezerwę na pokr. wątpi, nale-

żytości czynnych
Dotacja funduszu im. St. Rybickiego .
Czysty zysk za r. 1929 • •

Razem . . . .

3.038
430

2.530
2.898

1.284
1.484

248

799
4.980
2.990

510
908
778
372
458

1.694

1.800
2.820

18.728
2.765

1.896
6.755

494
971

1.98!
2.214

50

3.468

5.429

3.017

13.492

26.11!

14.317
80

615
178

3.000
2.29
2.622

74.581

80

41

BO

98

Inż. E. Nechay, Inż. G. SokolnicM.

B i l a n s azei oasrats od'l. I. do 31. XII. 1©S© r.

Stan czynny Zi.

Wartość" realności Lk. 1721'/,
Ruchomości

Rk efektów i lokacji:
Własne
Pokrycie Fund. br. R. Gostkowskiego .
Stypendjum im. prez. Rybickiego . . .

Różni dłużnicy:
„Pat" Wydział ogłoszeń Warszawa . .
Drobni dłużnicy
Zaległe wkładki
Gotówka

Razem

gr. Zi.

1.074
6.369

750
2.749
3.000

50.000
4.500

7.444

6.499
4.766

73.210

78

59

37

Stan bierny Zł. gr. Zł. gr.

Fundusz br. R. Gostkowskiego:
Pokrycie w efektach
Dotacja z r. 1928

Fundusz im. prez. St. Rybickiego:
Pokrycie w efektach .

Różni wierzyciele:
Związek Poi. Zrzeszeń Technicznych . . .
Pierwsza Związk. Drukarnia we Lwowie .
Legeżyński Kazimierz . . .
Izba Skarbowa
Komitet budowy pomnika Dr. Skibińskiego
Inż. Hofmokl Franciszek .
Miejskie Zakłady Elektryczne
Gmina m. Lwowa
Nadwyżka lat ubiegłych
Czysty majątek
Rezerwa na pokrycie wątpi. nal. cz. . .
Czysty zysk w r. 1929 . . .

Razem

1.074
3.000

700
1.543
862
160
6

125
628
561

82
—

,

60

57
60

20
10

4.074

6.369

4.587
2.286
52.590
680

2.622

78.210

82

02

37

Skarbnik:
Inż. E. Bronarski w. r.

We Lwowie, dnia 5. marca 1930 r.

Sekretarz:
Inż. St; Kozłowski w. r.

Sprawdzono 6. marca 1930 r.

Komisja lustracyjna:
Inż. Mi Kuczyński, Inż. E. Nechay, Inż. 6. SokolnicM.

Prezes:
Inż. St. Rybicki w. r



Preliminarz Polskiego Towarzystwa Politechnicznego na rok 1930.
Preliminarz domu.

L. p. W y s z c z e g ó l n i e n i e
Przychody

zł. gr.

Rozchody

zł.

Czynsz z domu własnego w roku 1930, w tem 3.000 zł. wartość czynszu lokalu
Towarzystwa

2 Podatki rządowe i gminne . .
3 Konserwacja, asekuracja i administracja budynku

Zwrot do kasy Towarzystwa

Zwrot do kasy Towarzystwa

11.000

11.000

3.500
3.500
4.000

11.000

Preliminarz Towarzystwa.

3

4

7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

12.600 zł.
= 10.500 „

= 360 „

Saldo z roku 1929 „Zapas"
Wkładki członków:

a) miejscowych 350 po . . . . . 36 zł. <
b) zamiejscowych 350 po . . 30 n ••
ć) emerytów 30 po 12

Koszta ściągania wkładek

Lokal Towarzystwa :
a) czynsz za lokal 3.000 zł.
b) opał . 1.500 „
ć) oświetlenie 1.500 „
d) utrzymanie czystości . 500 „

Biuro Towarzystwa ;
a) wydatki kancelaryjne 900 zł.
b) portorja
c) druki .

500
600

5.000 zł.
3.000 „

500 „
1.500 „

Personel:
a) płace urzędników
b) „ kursora
c) „ posługujących
d) „ remuneracji i kasa chorj ch .

Czytelnia i bibljoteka
Zgromadzenia i odczyty
Stosunki z Towarzystwami

Wydawnictwo Czasopisma Technicznego:
a) część redakcyjna 33.000 zł.
&) n ogłoszeniowa . . . . . , _ . " . . 12.000 „
ć) „ wysyłkowa . . , . . . . . • 2.000 „

Prenumerata
Ogłoszenia
Urządzenia i ruchomości . . ,
Fundusz Gostkowskiego
Fundusz stypendyjny im. Prezesa Inż. St. Rybickiego .
Dochód z domu własnego . . .
Zaległe naleźytości . . . •

Razem

4.766

23.460

17.000
20.500

4.000
5.773

75.000

5'J

41

800

6.500

2.000

10.000
2.000

500
3.500

47.000

500
1.000
1.200

75.000

We Lwowie, dnia 5 marca 1930 r.

Za Wydział Główny Polskiego Towarzystwa Politechnicznego :

Sekretarz: Skarbnik : Prezes :

Inż, Stanisław Kozłowski w. r. Inż. Edward BronarsM w. r. Inż. Stanisław Eybieki w. r.



świata bezpłatnie przez wszystkte wydawnictwa, należące do
Związku. Podkreślić należy, że bibljotek takich istnieje dotych-
czas na całym świecie !tylko pięć.

Z działalności dobroczynnych należy w pierwszym, rzędzie
•wymienić utworzenie funduszu stypendyjnego imienia Prezesa
Inżyniera Stanisława Rybickiego. Wydział nie rości sobie.pre-
tensji do wyłącznej zasługi przy stworzeniu tego funduszu,
przeciwnie zdaje sobie w zupełności sprawę, że tylko dzięki
wielkiej ofiarności członków, mogła zostać w przeciągu nader
szczupłego czasu taka kwota złożona, że już prawdopodobnie
w bieżącym roku będzie się mogło rozdawnictwo stypendjum
w wysokości 100 Zł. miesięcznie rozpocząć. Składa też wszyst-
kim szlachetnym ofiarodawcom na tem miejscu serdeczne po-
dziękowanie.

Pozatem przychodziło Towarzystwo z pomocą Towarzy-
stwu Dobroczynnemu „Koło Pań Profesorowych Politechniki"
przez udzielanie bezpłatnie sali na zabawy przez powyższe To-
warzystwo urządzane.

Na prośbę wniesioną przez Związek Słuchaczów Inży-
nierji udzieliło Towarzystwo temuż Związkowi subwencji na
cele wycieczki naukowej w wysokości 200 Zł.

W uznaniu zasług, położonych około rozwoju techniki
polskiej, jakoteż i dla dobra Towarzystwa Politechnicznego,
Walne Zgromadzenie członków P. T. P. nadało godność człon-
ków honorowych długoletnim członkom zwyczajnym: Błp. Inź.
Józefowi Saremu, Dr. h. c. Inż. Andrzejowi Kędziorowi i Inż.
Stanisławowi Kozłowskietnu.

W ubiegłym, roku sprawozdawczym były czynne w łonie
Towarzystwa następujące koła fachowe: . Koło Mechaników,
Sekcja Naukowej Organizacji Pracy, Koło Architektów Polskich,
Koło Elektryków i Sekcja hydrotechniczna. In statu nascendi
znajdują się: Koło Autornobilowo -lotnicze i Koło Inżynierów
Meljoracji.

Towarzystwo wyznaczyło jako swych przedstawicieli: na
Zjazd Delegatów Z. P. Z. T. w Poznaniu: Inż. Stanisława Ry-
bickiego, Inż. Fryderyka Bluma.

Do jury nagrody naukowej Im. Benedykta Dybowskiego:
Prof. Zipsera.

Na Zjazd Delegatów Z. P. Z. T. w Warszawie Pp. Inż.
Bluma, Kozłowskiego i Broniewskiego,

Do Rady Nadzorczej Miejskiego Muzeum Przemysłowego
Prof, Krzyczkowskiego.

Sprawozdanie finansowe.

Rok budżetowy 1929 zamknięto zapasem kasowym w kwo-
cie: 4.766.59 Zł.

Zapas ten spowodowany został zwiększoną liczbą prenu-
meratorów Czasopisma Technicznego, oraz ogłoszeniami umiesz-
czonymi w tem Czasopiśmie,

Zaległości w płaceniu przez członków wkładek wynoszą
8.500 Zł.

Komisja rewizyjna sprawdziła dnia 6 marca 1930 r. zam-
knięcie rachunkowe, stwierdziła ich zgodność z książkami i wnosi
na udzielenie absolutorjum Wydziałowi — z wyrażeniem uznania
za sumienne prowadzenie spraw kasowych i rachunków, tudzież
za wydatną pracę dla Towarzystwa.

Czasopismo Techniczne.

W okresie sprawozdawczym wydano 24 zeszytów „Czaso-
pisma Technicznego11 o łącznej objętości 388 stron druku oraz
XV tablic. Ilość rysunków umieszczonych w tekście wynosiła
252. Artykułów i prac umieszczono 70, nadto 194 notatek
odnoszących się do sprawozdań z literatury technicznej wszelkich
gałęzi.

Z uwagi na ważność zagadnienia elektryfikacji kraju, po-
święcono tej sprawie zeszyt specjalny Nr. 21.

Liczba prenumeratorów wynosiła w r 1929-1280, bez-
płatnie oddawano 2B egzemplarzy, w drodze zamiennej zaś 48.
Nakład Czasopisma wynosił 1500 egzemplarzy

Z uwagi na trudności natury rnaterjalnej, nie można było
w okresie tym powiększyć objętośoi Czasopisma; sprawa ta dozna
jednakże niewątpliwie poprawy w r. 1930.

Należy nadto zwrócić uwagę, iż z końcem roku sprawoz-
dawczego rozpoczął Wydział nader intenzywńe starania, celem
zwiększenia ilości prenumeratorów, przyczem zostały one uwień-
czone wybitnym skutkiem, albowiem z nowym rokiem kalenda-
rzowym ilość ta znacznie się zwiększyła. Będzie to miało swój
wyraz w możności powiększenia objętości Czasopisma.

Z prawdziwem ubolewaniem musi Wydział zaznaczyć, iż
pomimo wysiłków z jego strony, ciągle jeszcze liczba mono-
grafji z wykonanych budowli i urządzeń technicznych jest mi-
nimalną pomimo tego, że na obszarze naszego państwa wyko-
nuje się cały szereg bardzo poważnych robót i inwestycji te-
chnicznych. Odnosi się wprost wrażenie, iż interesowany świat
techniczny nie zdaje sobie zupełnie sprawy z ważności tego
działu, który przepełnia wprost zawartość analogicznych cza-
sopism zagranicznych. W tem miejscu uważa Wydział za wska-
zane odnieść się raz jeszcze z gorącym apelem do wszystkich
wykonawców projektów technicznych, o opracowywanie tego
rodzaju monografji, by z jednej strony pozostawić przyszłości
trwały ślad intenzywnych wysiłków obecnego pokolenia, z dru-
giej zaś umożliwić następcom wykorzystanie doświadczeń z dzie-
dziny pracy technicznej na polu rodzimego gospodarstwa te-
chnicznego.

Równocześnie wyrażamy serdeczne podziękowanie tym
wszystkim, którzy nie bacząc na trud a często i koszta pracami
swemi Czasopismo ofiarnie zasilali.

Skład Wydziału Głównego Polskiego Tow. Politechn.

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Politechni-
cznego odbyło się w dniu 20 marca 1929. Skład osobowy Wy-
działu G-łównego: Prezes Inź. Stanisław Rybicki, pierwszy
Wiceprezes Inż. Fryderyk Blum, drugi Wiceprezes Prof. Dr.
Otto Nadolski, członkowie na dwa lata Prof. Emil Bratro, Inź.
Edward Bronarski, Inź. Mieczysław Bessaga, Inź. Stanisław
Kozłowski, Inż. Tytus Laśkiewicz, Inż. Bogdan Łazoryk, Inż.
Kazimierz Łodziński, Inż. Gustaw Mildner, Inź. Emil Piwoński,
Prof. Kazimierz Zipser. Członkowie na rok: Inź. Alfred Bro-
niewski, Prof. Djonizy Krzyczkowski, Prof. Dr. Maksymiljan
Matakiewicz, Inż. Włodzimierz Roniewicz, Prof. Dr. Kasper
Weigel, Dr. Władysław Wrażej. •

K o m i s j a r e w i z y j n a : Inź. Kazimierz Gąsiorowski,
Inż. Józef Jaskólski, Inż. Marjan Kuczyński, Inź. Ernest Ne-
chay, Prof. Gabrjel Sokolnicki.

Sąd k o n k n r s o w y ' i m , b a r . Gos t ko w s k i e g o . Prof.
E. T. Geisler, Prof. Witold Minkiewicz, Prof. Dr. Maksymiljan
Matakiewicz, zastępcy: Prof. Zygmunt Ciechanowski, Prof.
Djonizy Krzyczkowski, Prof. Kazimierz Zipser.

Sąd p o l u b o w n y (18 członków). Inż. Stanisław Alek-
sandrowicz, Inż. Konstanty Biernacki, Prof. Ignacy Drexler,
Inż. Teofil Dujanowicz, Inż. Kazimierz Engel, Inż. Kazimierz
Gąsiorowski, Prof. Edwin Hauswald, Ini, Edmund Krzen, Inź.
Paweł Krzyworączka, Inż. Marjan Kuczyński, Inż. Konrad Mi-
chał Lisowski, Inź. Michał Łużecki, Inź. Marcin Maślanka,
Prof. Witold Minkiewicz, Inż. Paweł Prachtel - Morawiański,
Inż. Bronisław Winnicki, Inż. Kazimierz Winiąrz, Prof. Dr.
Maksymiljan Thullie.

Sąd h o n o r o w y (15 członków). Inź. Konstanty Bier-
nacki, Prof. Dr. Placyd Dziwiński, Inż. Kazimierz Engel, Prof.
Tadeusz Fiedler, Inż. Ludwik Friiauff, Inź.: Kazimierz Gąsio-
rowski, Inź. Edward Hilbricht, Prof. Zygmunt Klemensiewicz,
Inż. Gustaw Mildner, Inź. Paweł Prachtel - Morawiański, Prof.
Dr. Karol Wątorek, Prof. Adolf Weiss, Inż. Jan Witkiewicz,
Prof. Roman Witkiewicz, Inź. Kazimierz Żardecki.

Członkowie Towarzystwa.
W r. 1929 przyjęto 56 nowych członków, wystąpiło 14

członków. Zmarli: Inź. Władysław Beksiński, Inź. Włodzimierz
Chudzikiewicz, Inź. Mieczysław Dobrucki, Inź. Ignacy Hochman,
Inź. Franciszek Jelonek, Prof. Władysław Klimczak, Dr. Karol
Koelichen, Inź. Tadeusz Mostowski, Inż. Karol Nacher, Inż.
Stanisław Południewski, Inź. Jan Popielecki, Inż. Franciszek
Rycinowski, Inż. Józef Sare; Inż. Roman Scherringer, Inż.
Antoni Świątkowski, Inż. Michał Stróźecki, Inź. Aleksander



Wierzbicki, Inż. Karol Zacharjasiewicz. Z końcem roku 1929
liczba członków Towarzystwa wynosiła 802. Z tego członków
zwyczajnych 782, nadzwyczajnych 6, honorowych 12, doży-
wotnich 2.

Odczyty w r. 1929.

9. I. Dr. Władysław Wrażej „Plamistość i ogniowrażliwość
narzędziowej stali podczas hartowania".

16. I. Konserwator Bohdan Janusz „Architektura koś-
cielna średniowiecza lwowskiego".

23. I. Prof. Dr. Tadeusz Kuczyński „Wrażenia z podróży
naukowej zagranicę". •

30. I.-Inź. Konrad Lisowski „Niedomagania ruchu uli-
cznego we Lwowie".

6. II . Prof. Edwin Hauswald „Wpływ czasu i prędkości
na koszt produkcji". Pozatem dyskusja w sprawie kursu Na-
ukowej Organizacji i Racjonalizacji w dziale budownictwa.

13. II. Inź. Józef Jaskólski „Polski handel zagraniczny
w pierwszem dziesięcioleciu odrodzonej Polski".

20. II. Dr. In. Witold Aulich „Syntetyczne metody kal-
kulacji wstępnej w budowie maszyn.

27. II . Inź. Leonid Ciechanowicz „Racjonalizacja w mu-
rarstwie i rusztowania ruchome.

6. III, Inż. Józef Pruchnik „Postęp prac przy meljoracji
Polesia".

13. III. Prof. Dr. Roman Witkiewicz „Zaopatrzenie Ma-
łopolski Wschodniej w gaz ziemny.

27. III . Inż. Jerzy Nechay „Nowoczesne budownictwo
w świetle wystawy Lipskiej".

3. IV. Inż. Józef Jaskólski „Udział rolnictwa w handlu
zagranicznym.

15. IV. Inź. Adolf Meissner „Urządzenia mechaniczne na
budowach".

17. IV. Prof. Dr. Ludwik Eberman „Zasady konstruk-
cyjne najmocniejszego silnika Diesla w Polsce".

24. IV. Dr. Wyszyński „Widoki kolonizacji Polskiej
w Peru".

1. V. Prof. Dr. Matakiewicz, Prof. Zygmunt Ciecha-
nowski „Sprawozdanie z sekcji dróg wodnych i wyzyskania sił
wodnych ze Zjazdu hydrotechników w Warszawie".

8. V. Inź. Fryderyk Blum, Inż. Edward Bronarski „Spra-
wozdanie z Sekcji Ogólnej i Regulacyjno - Meljoracyjnej ze
Zjazdu hydrotechników w Warszawie".

15. V. Inź. Dr. Aleksander Pareński „Sprawozdanie
z Sekcji hydrologicznej pierwszego Zjazdu Hydrotechników Pol-
skich w Warszawie".

29. V. Prof. Dr. Wilhelm Borowicz „O komunikacji mię-
dzyplanetarnej". •

4. VI. Wycieczka do Skniłowa i tarnik odczyt Inż. Eu-
genjusza Rolanda o Wystawie lotniczej w Berlinie.

2. X. Inź. Marjan Wieleźyński „Gazociąg Daszawa-Lwów".
9. X. Prof. Dr. Idaszewski, Prof. Sokolnicki „O projekcie

koncesji Harrimana".
10. X. Dr. Gr. Knuuttel, Konserwator Gremeente Muzeum

w Hadze „O spółczesnej Architekturze Holenderskiej" (w języku
niemieckim).

11. X, Prof. Dr. Idaszewski i Prof. Dr. Fryze „Dalszy
ciąg dyskusji o projekcie Koncesji Harrimana".

16, X. Prof. Edwin Hauswald „Wrażenia z Kongresu
Naukowej Organizacji Pracy w Paryżu".

23, X. Prof. Dr. Ludwik Eberman „Wrażenie z wycieczki
naukowej do Niemiec. Motor na pył węglowy".

6. XI. Wycieczka do M. Z. E. Persenkówka.
18. XI. Inź. Jerzy Nechay „Stal w budownictwie miesz-

kaniowem".
20. XI. Prof. Dr. M. T. Huber „Z nowoczesnych zaga-

dnień wytrzymałościowych".
18. XII. Dr. Inż. Tomasz KIuz „Najnowsze drogi po-

wietrzne w Europie i zamierzona budowa tras powietrznych ko-
munikacji lotniczej w Polsce".

Sprawozdanie Oddziałów P. T. P.

Stanisławów. Z początkiem ubiegłego roku liczył Stani-
sławowski Oddział P. T. P. 59 członków. W ciągu roku nbyło
7, przybyło 3 tak, że z końcem roku 1929 Oddział liczył 55
członków,

Wydział urzędował w następującym składzie: Przewodni-
czący : Inż. Dr. Leon Popławski, zast. przewodniczącego: Inź.
Stefan Szumski, sekretarz: Inź. Tadeusz Rubczak, skarbnik:
Inż. Mieczysław Grzybowski, członkowie Wydziału: Inż. Zy-
gmunt Herzog, Jan Kallik, Tadeusz Makulski, Franciszek Po-
łudniewski, Jan Swoboda.

Do chwili obecnej wygłoszono w Stanisławowskim Od-
dziale cztery wykłady, a mianowicie: Prof. Dr. h. c. Tadeusza
Fiedlera, który zawsze chętny i ofiarny w pracy oświatowej,
podzielił się swemi cennemi spostrzeżeniami w dziedzinie spa-
lania z Członkami Stanisławowskiego Oddziału, Prócz tego wy-
kładu wygłosili: Inż. Adam Lewieki „Plan rozbudowy m. Sta-
nisławowa", Inż. Bohdan Kilar „O metalografji", i Inż. Stefan
Wiktor „Próby graficznego ujęcia kosztów utrzymania nawierz-
chni kolejowej".

Wycieczki urządzono dwie. Jedną, do budującego się dro-
gowego mostu żelbetowego na Bystrzycy Nadwórniańskiej,
a wykonywanego wzorowo przez Przedsiębiorstwo Budowy Inź.
T. Makulski,' poiT"nadzorem Stanisławowskiej Okr. Dyrekcji
Robót Publicznych. Drugą wycieczkę urządzono do Kopalni
soli potasowych w Kałuszu, gdzie dzięki zezwoleniu Dyrekcji
TESP we Lwowie, mieli Członkowie Oddziału sposobność obej-
rzenia kopalni złóż potasowych wraz z urządzeniami slnżącemi
do przeróbki tychże, oraz wysłuchania cennych fachowych obja-
śnień WPanów Inż. Małoty i Inż. Czerniańskiego.

Stanisławowski Oddział P. T. P. był uproszony przez
Magistrat m. Stanisławowa o wydanie opinji o planie zabudo-
wania miasta. W tej sprawie odbyła specjalnie w tym celu
złożona z Członków Oddziału komisja trzy posiedzenia i rezo-
lucję, będącą wynikiem debaty, wręczono Magistratowi.

Sprawozdanie kasowe za rok 1929 przedstawia się nastę-
pująco :

D o c h o d y :

1. Saldo z 1. I. 1929 273 zł. 26 gr.
2. Wkładki w r. 1929 1.603 „ 45 „
3. Zaległości za ub. lata . . . . . 89 „ 25 n

4. Różne 41 „ 93 „
Razem . . . 2.007 zł. 89 gr.

Roz. c h o d y :
1. Do Zarządu Głównego 1.411 zł. — gr.
2. Kursor 85 „•— „
3. Różne 63 „ 70 „
4. Saldo 31. XII. 1929 448 „ 19 „

Razem . . . 2.007 zł. 89 gr.

Tarnów. Oddział stał w roku sprawozdawczym 1929 pod
znakiem nadzwyczajnie silnego rozrostu. Przez gremjalne przy-
stąpienie do P. T. P. i Oddziału naszego przeważnej ilości in-
żynierów Państw. Fabr. Związków Azotowych w Mościcach pod
Tarnowem wzrosła w ciągu roku liczba członków z 29 na 51.
W następstwie tego odbyło się w dniu 11 maja 1929 nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Oddziału, na którem postanowiono
powiększyć ilość członków wydziału o trzech i wybrano do wy-
działu kolegów Griinthera, Kalausa i Dr. Pawlikowskiego.

Liczebny wzrost Oddziału nie wpłynął na razie na większe
ożywienie jego działalności. Nowo bowiem wpisani członkowie
zaabsorbowani w zupełności ogromem, i nader spiesznem tempem
budowy Zakładów bardzo nieliczne tylko mieli chwile wy-,
tchnienia, któreby mogli, poświęcić Towarzystwu naszemu.
Obecnie atoli, wobec podjęcia normalnego już ruchu w P. E.
Z. A. jest nadzieja, że ten silny ośrodek wiedzy i pracy te-
chnicznej wpłynie wielce korzystnie tak na naukowe jak i na
towarzyskie .źycie naszego Oddziału.

Referaty i odczyty wygłoszono w roku ubiegłym nastę-
pujące : ',,...
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Koi. Zawadzki „Rozwój i wydajność Elektrowni Tar-

nowskiej w ubiegłym dziesięcioleciu", koi. Byszewski „O powo-
dziach na rzekach", Prof. Dr. Rybczyński „Współczesne teorje
fizyczne", koi. Byszewski „Wisła Pomorska i Gdańsk", koi,
Scłrwakopf „Gospodarka drogowa jako jedno z zagadnień pań-
stwowych", koi. Kubiński „O fabrykacji broni".

Wycieczki wspólne urządzono : dla zwiedzenia Tarnow-
skiego muzeum djecezjalnego i do Państw. Fabr. Zw. Azot.
w Mościcach, będącej już w ruchu. Oddział partycypował
w przyjęciu i oprowadzaniu wycieczki studentów politechniki
lwowskiej zwiedzającej Tarnowskie Zakłady przemysłowe.

Urządzane wieczory towarzyskie z wspólnemi kolacjami
były kontynuowane i w ubiegłym roku.

G-dy z powodu wyborów do Rady miejskiej dokonanych
w r, 1929 ogólny kompromisowy komitet wyborczy postanowił
w kole inteligencji rozdzielić mandaty wedle zawodów, przezna-
czono dla reprezentacji inżynierów dwa mandaty. Na skutek
odnośnej prośby tegoż komitetu Oddział nasz na zebraniu ple-

Wiadomości z literatury technicznej.
Budownictwo wodne.

— Produkcja i rozdział energji elektrycznej w Szwajcarji.
(Artykuł Inź. Lassala w Annales des travaux publics de Belgique
1929 [V]). Autor przedstawia pokrótce warunki produkcji energii
elektrycznej w Szwajcarji w porównaniu z innymi krajami, a nastę-
pnie opisuje szereg zakładów hydroelektrycznych, m. i. przedsię-
biorstwa elektrycznego fryburgskiego, tj. centralę Broc o spadzie
120 w, przegrodę i zbiornik Jogne (12 miljonów łn8), o 52 m
wysokości muru i 110 m długości korony, wykonanego jako
sklepienie poziome, o słabych wymiarach, t. j . według typu
zastosowanego po raz pierwszy w Europie. Stałe badanie de-
formacji muru wykazało, źe nie odbywa on żadnych ruchów,
z wyjątkiem dilatacji z powodu zmian ciepłoty. Amplituda naj-
większa między gorącem latem z r. 1928, a niezwykle ostrą
zimą z r. 1929, wyniosła tylko 16 mjm. Dalej opisuje zakłady
Barberine i Vernayaz. Przegroda Barberine o pełaym murze
wysokości 80 m, zamyka zbiornik o pojemności 39 miljonów »i3.
Wodę doprowadza się zapomocą galerji i rur cisnących do
zakładu CMtelard o spadzie 760 m. Odpływ z zakładu zasila
dolny zakład Vernayaz, znajdujący się 665 m niżej. Znajduje
się tu zbiornik wyrównawczy Marecottes z przegrodą o skle-
pieniach wielokrotnych; kanał dolny uchodzi do Rodanu. Cen-
trale te zasilają sieć związkowych kolei żelaznych, podobnie
jak dwie inne wielkie centrale Amsteg i Bitom w Szwajcarji
wschodniej. Do interesujących zakładów należą dalej zakład
jeziora Lrangern, zużytkowujący przegrodę naturalną, przebitą
przed stu laty dla osuszenia jeziora, dalej zakłady Wtlggital
ze zbiornikiem o pojemności 140 miljonów ms i zakładem pom-
powym, opisane już dawniej w Czasopiśmie.

Pozatem opisane są zakłady w Oberhasli, użytkujące spad
Aary, który wynosi między Grrimsel a Innertkirchen 1200 m.
Według projektu z r. 1924 wyzyska się energję w trzech par-
tjach w sposób następujący:

przestrzeń spad siła instalowana energja roczna
1. Grimsel Handeck 545 m 120.000 HP 223 milj. kWG
2. Handeck-Boden 417 86.000 190
3. Boden-Tnnertkirchen 248 „ 60.000 125

Rozbudowa nastąpi stopniowo, w miarę zbytu energji.
Przewidziany jest jeszcze czwarty okres rozbudowy, przez po-
większenie zbiorników i doprowadzenie wody z dolin G-adnen
i Gental. Jedną z największych budowli jest zbiornik Grimsel,
o 100 miljonaeh m3 pojemności. Przepływ maksymalny wynosi
18 ma(sek.

W roku 1927 centrale szwajcarskie, odstępujące energję,
wyprodukowały 3,3 miljarda kWG, z czego około 970 miljo-
nów wyeksportowały za granicę. W Szwajcarji, liczącej 4 mil-
jony mieszkańców, wypada zużycie energji na głowę i rok
75 kWg.

Autor porównuje taryfy szwajcarskie z belgijskiemi

narnem nominował dwóch kandydatów z pośród członków Od-
działu, t. j . Koi. Rajcę i Okonia, którzy teź potem zostali do
Rady wybrani.

Z końcem stycznia b. r. opuścił szeregi nasze śp. Jan
Muller. Zginął tragiczną śmiercią, pozostawiając wśród nas nie-
kłamany żal i wspomnienie zdolnego, sympatycznego i uczyn-
nego kolegi.

Obrót kasowy wyniósł w ubiegłym, roku 1.313 zł. pozo-
stałość na rok następny 160'35 zł.

Na Walnem Zgromadzeniu Oddziału w dniu 13 lutego 1930
wybrano nowy Wydział w następującym składzie:

Prezes: Koi. Brosch, wiceprezes: Koi. Kubiński, człon-
kowie wydziału: Byszewski, GKinther, Huber, Hiipsch, Leuchter,
Okoń, Pawlikowski, Płachtę, Studnicki, Wowkonowicz.

Delegat do Wydziału Głównego Koi. Wowkonowicz.
Do Komisji rewizyjnej wybrano Koi. Vayhingera i Wo-

jewskiego, do sądu koleżeńskiego Koi. Rajcę, Witoszyńskiego,
Dyrdonia i Nowotnego.

i stwierdza, że szwajcarskie są wyższe o jakie 25—40°/0, je-
dnak taryfy specjalne dla ogrzewania i przyrządów do goto-
wania są bardzo korzystne. Użycie energji elektrycznej w rol-
nictwie rozszerza się coraz bardziej. Autor, oceniając siły wodne
Szwajcarji, stwierdza, źo nie są one tak korzystne jak n. p.
w Norwegji, gdzie odpływy są niezmiernie obfite i stałe i nie
trzeba magazynować wody. W Szwajcarji magazynowanie wody
podnosi koszt pierwszego założenia, aby zatem siła była tania,
musi się ją sprzedawać w wielkiej ilości i nie marnować wody.

— Droga wodna Maestricht -Rotterdam. {Annales des tra-
vaux publics de Belgiąue 1929/4). Celem jej jest exploatacja do-
rzecza Mozy, tak w części francuskiej, jak i belgijskiej oraz
holenderskiej i przewóz towarów sstąd pochodzących w stronę
Rotterdamu. Szkic (rys. 2) objaśnia położenie tej drogi wodnej.

W pobliżu Maestrichtu jest
Moza skanalizowana zapo-
mocą kanału i śluzy St.
Pierre. Od Mozy odgałę-
zia się kanał Juliana,
34 hm długości, zastępu-
jący Mozę średnią, której
kanalizacja w tej prze-
strzeni byłaby niezmiernie
trudną, tak ze względów
technicznych, jak i poli-
tycznych. Dalsza część
Mozy' jest skanalizowana
i podzielona na 3 stano-
wiska, zapomocą śluz:
Maestricht (zwykle otwar-

ta), Born (duży spad
11,35 m), Roosteren i Maas-
bracht. Pod Maasbracht
kanał łączy się z Mozą
holenderską, która znowu
jest skanalizowana od tego

miejsca aż do Grave
(110 km), zapomocą jazów
pod Linne, Roermond, Bel-
feld, Atferden i Grave.
Zamiast jednak kanalizo-

wać Mozę dalej poniżej Grave, zdecydowano się na wykonanie
kanału Moza-Waal, między Heumen sous-Mook nad Mozą,
a Weurt, poniżej Nimegue nad. Waalem.

Połączenie zatem między Maestrichtem a Rotterdamem
jest zrealizowane. Jest to droga wodna dla statków ładują-
cych 2000 ton (100 »»X 12mx 2,80 w). Łączy się ona z ka-
nałem Zuidwillemsvaart, obsługującym północną, przemysłową
Brabancję, zapomocą kanału odgałęziającego się pod Wessem
ze stanowiska Mozy utworzonego jazem pod Linne, a kończą-
cego się pod Nederweert. Kanał ten, przeznaczony dla statków



600-tonowych *), skraca odległość między Maasbraeht a Tilbury
(przez kanał Wilhelminy) z 220 Ba 130 km.

Z ciekawszych szczegółów tych robót podnieść należy na-
stępujące : Wysokość nasypów na kanale Juliany dochodziła do
do 13,60 m. Korony obustronnych grobel mają szerokość 4 w
i są wzniesione 3 m ponad zwierciadło wody; ta wysokość była
potrzebna z uwagi na osiadanie się na terenach węglowych.
Śluzy kanału Juliany mają długość 136 m, szerokość komory
16 m i mogą pomieścić jeden statek 1000-tonowy z holowni-
kiem, lub 4 statki 600-tonowe z holownikiem; w przyszłości
przewiduje się wykonanie drugiej śluzy o komorze 200 X 14 X
X 3,60 m. Śluzy kanalizacji Mozy mogą pomieścić 2 statki
2000-tonowe i holownik. Artykuł wyjaśnia, źe liczenie się
z jeszcze większymi statkami byłoby bezcelowe; jak stwierdza
statystyka, w składzie flotyll Renu statki o ładowności więk-
szej jak 1850 ton należą do wyjątków, a przy śluzie Nr. I.
kanału Een-Herne naliczono 44,04°/0 do 600 ton ładowności,
46,3 od 600 do 1000 ton, a 9,66 ponad 1000 ton, z których
większość ma ładowność nieprzekraczającą 1350 ton.

Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Zakładzie
doświadczalnym w Berlinie, zarzucono przy śluzach kanału
Juliany długie kanały obiegowe, a zastosowano ponownie krót-
kie, na zasadach przedstawionych już w Czasopiśmie w styczniu
1929 r. 2). Doświadczenia berlińskie kosztowały 25.000 florenów
holenderkich, a. oszczędność przy budowie śluz wyniosła
500.000 fl. hol. Również krótkie kanały obiegowe zastosowano
przy śluzie morskiej Yrmiiden; oszczędność wyniosła tu
1,250.000 fl. hol. *

Rys. 3

Widzimy tu dalej wykonanie śluz jako konstrukcje źe-
lazno - betonowe (rys. 3), stosunkowo rzadko dotychczas stoso-
wane; ściany boczne stanowią płyty o grubości 0,35—0,40 m,
podparte przyporami co 4,83 m.

Zamknięcia kanałów obiegowych wykonano zapornocą za-
suw (wentyli) cylindrycznych, o łożysku stożkowem systemu
inżyniera holenderskiego Klink'a; mają one zapewniać stopnio-
wy wzrost objętości przepływu, a skutkiem tego małe parcie
wody na statek, oraz spokojne podnoszenie się, względnie opa-
danie wody w komorze.

Przy śluzie Panheel, kanału od Wessem do Nederweert,
ciekawe jest założenie zbiorników oszczędności; jest ich trzy —
górny i średni założone są jako otwarte, obok śluzy — naj-
niższy znajduje się wewnątrz grubych murów bocznych. Rów-
nież interesujący szczegół posiada śluza pod Nederweert —
zbiornik oszczędności posiada tu zwierciadło, praktycznie bio-
rąc, nieskończenie wielkie, gdyż komorę połączono ze zwier-
ciadłem sieci kanałów nawadniających leźącem na poziomie
średnim z poziomu górnej i dolnej wody. Teoretycznie biorąc przy
jednym tylko zbiorniku oszczędności oszczędza się 50°/8 wody.

Bramy są różnej konstrukcji; spotykamy tu często bramy
przesuwowe (w kierunku poziomym), jak i bramy dwuskrzy-
dłowe wsporne. Urządzenia do obracania tych ostatnich wy-
konano według systemu „Panama" s ) .

') Grunta wykupiono dla kanału na 2000 ton. t
*) „Nowości i postęp w budowie śluz komorowych".
8) Patrz opis kanału Panamskiego i jego urządzeń Csnsp.

Teohn. 1913.
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Kanał Juliany jest już kanałem śródlądowym dużego
tyP! Jeg° przekrój zwilżony ma 169 m2, a stosunek powierzchni
tego przekroju do powierzchni Eajwiększego przekroju poprzecz-

F
nego statku — przekracza 6.

Charakterystycznem jest, źe przy opisanych robotach,
a specjalnie kanalizacji Mozy nie wyzyskano nigdzie siły.

— Kanał morski Antwerpia - Seebrugge. W Belgji powstał
projekt wykonania kanału łączącego bezpośrednio Antwerpję,
tę metropolję belgijskiego handlu morskiego z Seebrugge, z omi-
nięciem stosunkowo płytkiego ujścia Skaldy. Chodzi o mnożli-
wienienie docierania do Antwerpji największych statków mor-
skich, zanurzających się do 36 stóp (11,03 m). Kanał ten miałby

15 m głębokości (tymczasowo 13,50 m), zaczynałby się od Oalloo,
9 km poniżej Antwerpji i miałby tylko jeden poziom. Jak wi-
dać z rysunku, trasa biognie na całej długości na obszarze
Belgji, równolegle do granicy holenderskiej.

— Oddziaływanie lasu na odpływ wody przy deszczu roz-
ległym. Na łamach czasopisma Schiveizerische Bauzeitung Nr. 9
i 20/1929 w artykułach p. t. „"Wpływ lasu na odpływ przy
deszczu rozległym" toczy się, polemika między reprezentantami
„Wyższego Inspektoratu budowlanego" i „Zakładu doświadczal-
nego leśnego" w Szwajcarji na temat wpływu zalesienia na
odpływ. Twierdzić należy, że pomimo cytowania dat dotyczą-
cych odpływu z dorzeczy dobrze i źle zalesionych, sprawa nie
jest jeszcze dostatecznie i praktycznie wyjaśniona i wymaga
gruntownych studjów. "Według jednak dotychczasowego stanu
badań przyjąć trzeba, że las wywiera w każdym razie działa-
nie hamujące na odpływ, że jednak działanie to w miarę prze-
dłużania się czasu trwania coraz bardziej zanika.

Dr. M. M.

Wytrzymałość materjałdw.
— Wyznaczenie naprężeń w ciałach sprężystych zapomocą

modeli omawia Dr. Bernhard w Der Bauing. (1928, str. 128).
Znane są cztery metody takich pomiarów. Bieckhoffa przyrząd
wyznacza punkty zerowe z dokładnością, 4 do 10°/0. Przyrząd
Grottchalka składający się z wielu stalowych pasków używany
jest głównie dla belek ciągłych, dokładność wynosi 5°/0, a obli-
czenie jest łatwiejsze. Przyrząd Beggs' a z celuloidu albo tek-
tury wyznacza także linje powpływowe. Dokładność średnia jest
2°/0 . Wreszcie przyrząd Cokera polega na polaryzacji. Koszt
przyrządu jest znaczny, bo wynosi około 15.000 M. Wykonanie
pomiarów jest żmudne i wymaga odpowiedniej wprawy. Wy-
kształcenie tylko laboranta wymaga 3 miesięcy. Dlatego dla
trudnych wielkości statycznie niewyznaczalnych zeskładów wy-
konuje się takie obliczenia zapomocą modeli w zakładach prof.
Cokera w Londynie, prof. Mesnagera v? Paryżu. Laboratorja
takie budując w ten sposób naprężenia nietylko mogą być
bardzo pożyteczne przy wielkich budowlach, ale też mogą się
przyczynić do posunięcia nauki naprzód, a juź co najmniej do
kontroli wyników rachunku. Byłoby wskazanem utworzenie
takiego laboratorjum też i w Polsce.

— Doświadczenia Grafa z belkami drewnianemi podaje
Der Bauing. (1928, str. 9). Stwierdzono, źe drewna o większym
przekroju zwykle są mniej wytrzymałe, niż małe klocki. Np.
wytrzymałość na ciśnienie suchego drzewa o przekroju 25 x 32 cm



i -wysokiego 64 om otrzymano przy stwierdzeniu dwu małych
sęków 309 kg jem, gdy kostki drewniane z rozmaitych miejsc
przekroju wykazały wytrzymałość 344 do 437 średnio 383 kg[cm*.
Wpływ sęków jest bardzo wielki, zwłaszcza przy ciągnieniu
kawałki drzewa bez sęków wykazywały około 3 razy większą
wytrzymałość. Wielki wpływ wilgoci wykazują następne do-
świadczenia :
pręt

. wytrzym.
ciężar wł.

, wytrzym.
ciężar y/i.
wytrzym.
ciężar wł.

, wytraym.
ciężar wł.

parę dni po
dostarczeniu

146
O42
173
0-46
209
0-48
198
0-50

8 m.

263
0-35
280
0-39
339
0-45
329
0'45

14 m.

305
0-38
340

0-38
435
0-43
388

0-47

32 m. 6 lat

344
0-36
342

0-37
412

0-45
400

0-45

347 323
0-36 0-38
351 324

0-37 0-38
403 381
0-44 0-45
426 432

0-45 0'45
Wytrzymałość zależną też jest od szerokości płaszczyzny

obciążenia. Jeżeli dopuszczalne obciążenie przy szerokości
płaszczyzny obciążenia przy 18 cm szerokości przyjmiemy równe
1, to przy szerokości obciążenia b mniejszej niż 18 cm możemy

obciążenie powiększyć
-W18

o y _ .
Eobiono też doświadczenia na

wyboczenie z drewnem sucho przez parę lat przechowanem.
Dla 1. »> 50 otrzymujemy krzywą Eulera, jednak ze zmniej-
szonym spółczynnikiem sprężystości $=100.000. Dla Z: i=10
do 40 otrzymano wytrzymałość na ciśnienie stałą.

Dr. M. Thullie.

Mosty.
— Wykonanie mostu żelbetowego na krązynach zawieszo-

nych opisuje W i l l m w Ginie Cwil (1927, 13 VIII.). Zazwy-
czaj spoczywają krążyny Da rusztowaniu, które jednak narażone
jest w czasie wielkiej wody na zniszczenie. Aby się od tego
uniezależnić, dyrekcja robót publicznych w Maroku i Tunisie
zastosowała zawieszenie krążyn, obywając się zupełnie bez rusz-
towania dolnego. W tym celu buduje się kładkę żelazną o dwu
belkach głównych, którą można przesuwać z jednego przęsła
do drugiego. Na tej kładce zawiesza się krążyny żelazne i wy-
konuje beton przy użyciu cemetu szybko wytrzymałego. Po
kilku dniach zdejmuje się krążyny a kładkę wraz z wiszącemi
krąźynami przesuwa się na następne przęsło.

— Nowy most łukowy kamienny na Soczy w Solkanie
opisuje Ann. des Trav, publics de Belg. (1928, str. 309). Pod-
czas wojny Austrjacy wysadzili ten most w powietrze. Włosi
po ukończeniu wojny odbudowali go, zmniejszając wymiary
i kształt łuku. Grubość w wezgłowiu zmniejszono z 3-5 m do
3-l m,. w kluczu z 2-1 m na 1*8 m, przez co zaoszczędzono
460 m3 kamienia. Łuk wykonano w 3 pierścieniach. Szwyl2tnm
wypełniono zaprawą cementową po ukończeniu pierścienia. Most
ma rozpiętość 85 m, strzałka wynosi 22 m. Jest to największy
most kolejowy sklepiony.

— Obliczenie mostów wiszących z belką stężającą podaje
inź. Jan K. a r p i ń s k i , kontraktowy urzędnik ministerstwa
robót publicznych w Belgradzie {Ann. des Trav. publ. de Bel-
gique 1928, str. 339). Znanym jest dokładny sposób obliczenia
Resala, autor podaje sposób przybliżony, opierając się na pra-
cach Timoszenki, który to sposób daje wyniki bardzo zbliżone
do dokładnych. Dr. M. Thullie.

Drogi.
— Nowy typ nawierzchni drogowej „Gensal" podaje do wia-

domości Inż. Martin w Nr. 35 Der Strasseńbau-
Nawierzchnia ta obmyślana i opatentowana w Czechosło-

wacji przez Inź. Genttnera jest zbliżoną w swej konstrukcji do
znanej nawierzchni Dr. Deidesheimera, różniącą się jednakże
tem, iż poszczególne elementy kamienne osadzone są w zapra-
wie cementowej przed ich ułożeniem w jezdnię. , •

Zasadniczym momentem jest tu wykonanie bardzo staran-
nego fundamentu, z około 3 cm grubej warstwy betonu 1 :8,

przyczem powierzchnia jego musi być z u p e ł n i e równoległą
do przyszłej powierzchni jezdni.

Istotna nawierzchnia wykonuje się z poszczególnych ele-
mentów w postaci płyt 50 X 50 cm. Mianowicie w szablonach
żelaznych o powyższym rzucie poziomym a wysokości 12 cm,
zaopatrzonych w dno drewniane, układa się na dnie dowolnie
ukształtowane kamienie łamane, ściśle obok siebie. Warunkiem

podstawowym dla tych kamieni jest jednakże to, by każdy
z nich miał conajmniej j e d n ą stronę p ł a s k ą , którą jest wła-
śnie na dnie ułożony nadto, by wysokość w ten sposób ułożo-
nego kamienia leżała w granicach 6 —10 cm.

Po szczelnem wypełnieniu obok siebie kamieni następuje
dalsze wypełnienie całej formy betonem 1: 6 z należytem ubi-
ciem i dokładnem wyrównaniem, do górnej krawędzi szablonu.
Zaraz potem wyrzuca się wykonany w ten sposób element na
wykonany poprzednio fundament, przyczem kamienie przychodzą
na wierzch.

Czynność ta wymaga pewnej zręczności ze strony robo-
tników, gdyż utworzona płyta powinna o ile możności jak naj-
szczelniej przylegać bądź to do krawężnika, bądź też do po-
przednio ułożonej płyty. Płyty układa się w pasach poprze-
cznych, przyczem pierwszy pas musi przylegać do dwóch rzę-
dów poprzednio ułożonych kostek, od których robotę się roz-
poczyna. Po ułożeniu jednego pasa następuje ewentualnie po-
trzebna poprawa położenia poszczególnych kamieni przez ostrożne
pobijanie ich przez listwę. Następny pas układa się z fugami
przestawianemi, do czego musi być użyty szablon na połówkę.

Po wykonaniu 6—6 mb nawierzchni zostają fugi pomiędzy
poszczególnemi taflami zalane. Celem uniknięcia zbyt intenzy-
wnego odparowywania, wody, należy jezdnię w okresach po-
czątkowych skrapiać wodą aź do ostatecznego stężenia.

Po upływie kilkunastu dni jezdnia może być oddaną do
ruchu.

Doświadczeń Z; nową nawierzchnią jest dotychczas nie
wiele. Ułożona w r. 1927 próbna przestrzeń, dla ciężkiego ru-
chu, przetrwała aż do dzisiaj .bardzo dobrze. Cena jej jest
mniej więcej taka sama jak dla bruku drobnego. Znosi spadki
podłużne do 8°/0, spadek poprzeczny 2 — 2>5°/o' '

Niema żadnej przeszkody przeciwko zastosowaniu tej na-
wierzchni również w pasach podłużnych, albowiem położenie
fug nie gra tu żadnej roli. , '...-.

Omawiany artykuł nie podaje jednak w jaki sposób na-
stępuje układanie pojedynczych tafli w łukach.

— Drzewa alejowe przy uwzględnieniu nowoczesnego ru-
chu motorowego są przedmiotem dłuższej rozprawki inż. Bec-
kera ogłoszonej w Nr1. 50 ferkehrstechnik.

Autor już od dłuższego czasu występuje przeciwko owo-
cowym alejom przydrożnym, zwracając uwagę na konieczność
stosowania nowych metod wobec wzrastającego ruchu samocho-
dowego. Podnosi, że nawet w okresach wyłącznego panowania
ruchu zaprzęgowego, drzewa owocowe nie przedstawiały żadnej
korzyści dla r u c h u ; sadzenie ich było raczej wynikiem prze-
słanek gospodarczych. Pewną trudność w rozpatrywaniu tej
sprawy stanowi okoliczność, iż wobec powolnego rozrostu drzew,j

należy przewidzieć na szereg lat naprzód, jakie wymagania
odnośnie do tego momentu stawiać będzie ruch przyszłości,
tem więcej, iż wymogi te zmieniają się po prostu z roku
na rok. ..

Jednym, z najważniejszych postulatów ruchu samochodo-
wego jest jego bezpieczeństwo, które wymaga daleko^ posuniętej



przejrzystości drogi. Droga pod wpływem ruchu motorowego
upodabnia się coraz więcej do koleji, na której jak wiadomo
kładzie się ogromny nacisk na usunięcie wszelkich przeszkód
zasłaniających wolne pole widzenia. Nadto uwzględnić należy
również ruch. nocny, który jakkolwiek chwilowo nie przybrał
jeszcze form wybujałych, jest muzyką, niedalekiej przyszłości,
szczególnie w odniesieniu do ruchu towarowego.

Odnośnie do poruszonych momentów ustala autor nastę-
pujące wymagania: • ••- . •

1. Z uwagi na szybkość ruchu oraz przejrzystość drogi
należy wykluczyć z aleji te drzewa, które mając korony prze-
wieszone zasłaniają wolny, profil drogowy lub których konary
zasłaniają widok boczny.

2. Wykluczone dalej winny być drzewa owocowe, albo-
wiem owoc spadły ua drogę stanowi wielkie niebezpieczeństwo
dla pojazdów.

3. Tosamo odnosi się do drzew liściastych, które zrzu-
cając z siebie liść czynią drogę śliską i niebezpieczną.

4. Z pobliża drogi winne być usunięte te drzewa, które
rzucają na jezdnię plamisty cień, dezorjentujący przyjeżdża-
jącego i zasłaniający mu ewentualne przeszkody.

Drzewa alejowe o wydatnych pniach przedstawiają nadto,
jak statystyka wykazuje wielkie niebezpieczeństwo dla przyjeż-
dżających samochodów i znaczna część wypadków skończyłaby
się pomyślniej, gdyby nie uderzenie pojazdu o pień.

Jak z przedstawionego stanu rzeczy okazuje się, autor
występuje zasadniczo przeciwko dotychczasowym alejom i żąda
wprowadzenia w tym kierunku nowych metod. Za, najbardziej
wskazane uważa wprowadzenie żywopłotów, które nie posiadają
powyżej wspomnianych wad, o ile zaś użyje się tu krzewów
odpowiednich t. z. o gęstym i silnym splocie gałązek, natenczas
przedstawią one również znaczny opór ewentualnemu uderzeniu
samochodu bez zbytnio ujemnych skutków dla samego wozu
i jadących. Z tego powodu nie uważa za wskazane sadzenie
sosny (Picea Mccelsa), przy której szybko obumierają dolne ga-
łęsie i uważa bardziej za wskazane krzewy liściaste jak głóg
(Crataegus), wiśniośliwę (Prunus) i grab (CarpinusJ. Podnosi
również wartość żywopłotów w odniesieniu do zawieji śnieżnych
i łagodzenia kontrastów szkodliwych dla jadącego, do czego
dobrze nadaje się koniferynka oraz inne krzewy szpilkowe, jak
żywotniki (Thuja) i t. p. • •

Dla pewnej orjentacji jadącego muszą być jednak pozo-
stawione drzewa wysokopienne sadzone w odstępach mniej
więcej 50 m, przyczem z uwagi na dodatnie wrażenie estetyczne
uważa autor za najbardziej wskazany kształt piramidy.

Ponieważ topola, dobrze temu warunkowi odpowiadająca
jest na wymarciu, należy stosować tu drzewa szpilkowe. Autor
zastanawia się następnie nad walorami estetycznemi drzew
przydrożnych i rzuca dość oryginalną myśl, by miejsca "nie-
bezpieczne na drodze były oznaczone pewnym kształtem lub
ugrupowaniem drzew. W ten sposób zysldwałby wygląd este-
tyczny drogi a nadto uwaga kierowcy byłaby na niebezpieczny
punkt znacznie wcześniej zwróconą, niżli to ma miejsce przy
dzisiejszych znakach ostrzegawczych. I tutaj należy w jak naj-
szerszych granicach stosować drzewa szpilkowe.

W końcu zaznacza autor, iż sprawa drzew przydrożnych
musi być zindywidualizowana w zależności od ważności drogi
dla ruchu samochodowego oraz podnosi konieczność pracy ze
strony dendrologów nad przystosowaniem do naszych warunków
niektórych egzotycznych gatunków drzew, dotychczas nie sto-
sowanych a posiadających ;w tym kierunku olbrzymie zalety.

Temat poruszony przez autora jest bardzo aktualny i in-
teresujący i z uwagi na nasze odmienne warunki w odniesieniu
do szerokości geograficznej i podglebia, wymagałby dla Polski
specjalnego opracowania. W opracowaniu ten należałoby się też
zająć szczegółowo typem zadrzewienia wewnętrznej strony
ostrych krzywizn, które, są u nas bardzo nieodpowiednio obsa-
dzone i stanowią dla ruchu samochodowego czynnik wielkiego
niebezpieczeństwa.

Prawie równocześnie ukazał się w-Nr, 22- Der Strasseribau
artykuł B. ,v. Lengerke traktujący również 0, sprawie; zadrze-
wienia dróg, który podobnie występuje przeciwko dotyehczaso-

95

wym metodom. Ta równoczesność ukazania się dwóch prac na
tensam temat dowodzi jak piekącą zdaje się sprawą omawiana
dla ruchu samochodowego i dakze przechodzenie nad nią do
porządku dziennego okazuje się już nięmożliwem. E, B.

RECENZJE I KRYTYKI.
Obliczenie pomostu współpracującego opracował prof.

Dr. B r y ł a w Przeglądzie Technicznym (1929). Dawno już wie-
dziano, że jeżeli poprzeczniee i podłuźnice połączone są sztywnie
między sobą i z belkami głównemi, części te mostu współ-
pracują. Puzy połączeniach nitowanych nie uwzględnia się tego
w obliczeniu. Inaczej rzecz się przedstawia przy połączeniach
spawanych, które tę współpracę zapewniają. A że mosty takie
zaczynamy w Polsce budować prof. Bryła roztrząsa dokładnie
tę obecnie aktualną kwestję i podaje sposoby względnie nie-
trudnego obliczenia belek. Ciągłość podłużnie sprawia zmniej-
szenie momentu i siły poprzecznej poprzecznicy, które docho-
dzi do 10°/0. Wzorów podanych przez autora użyć można też
przy obliczeniu pomostu mostów żelbetowych.

Dr. M. Thullie.
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tektonische Eundsob.au. Esslingen. —• 109. Stookel. M. Der Schreiner.
Leipzig 1900. St. 316. — 110. Modernę Laderryorbaue u. Schaufenster.
2 Aufl. Leipzig 1903, — lll.HenningE. Die Eppendorfer Arbeiter- und
Beamten - Hauser des Bauvereins fiir Arbeiterwohnungen in Eppendori.
Leipzig 1903. St. 16. Tb. 11. — 112. Grossmann E. Kleinere sfcadtische
Geschaftshauser,Wohnhauser, Miethauser. B.avensburg. Tb. 75. — 113.
MetzgerM. Modernę schmiedeiserne, Schaufensterkonstruktionen. Lii-
beck 1904. St. 1B. Tb. BO. —114. SchmidtK,Neuere landliche Volksschu-
len. Dresden. St. 24. Tb. 81. — 115. Volkel R. Modernę Villen in.
Meisteraquarellen. Wien. Tb. 64. — 116. Fellinger E. Der Modernę
Bautisohler. Wien. Tb. 60. — 117. Der Baumeister. Monatsliefte.
Munohen. — 118. BBklęn R. u. Peil K. Arbeiter-Wohnungen. Stutt-
gart. Tb. 60. — 119. Bugge A. Ergebnisse von Versuchen ffir den Bau
warmer und billiger Wolurangen. Berlin 1924. St. 124. — 120. Pokaz
prac uczniów wydziału przemysłu art. przy państw, szkole przemy-
słowej we Lwowie, Kraków 1929. — 121. Samurin J. Starają War-
szawa i ej a okresnosti. Moskwa 1916. St. 61. Tb. B4. — 122. TJrbań-
ski A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. Warszawa 1928.
St. 1B9. — 123. Urbański A. Memento kresowe. Warszawa 1929.
St. 1B6. — 124. Boerner P. Statistische Tabellen fur Baukonstruk-
tionen. 9. Aufl. Berlin 1928. (C. d. n.).

ROŻNE SPRAWY.
Międzynarodowe Kongresy Budownictwa Metalowego, .,

betonu, i .żelazobetónu i mechaniki ogólnej w Liege (Belgja) , ,.*•.
w jesieni 1930 r. • Z okazji stuletniej rocznicy niepodległości



96

Belgji ma być otwarta w Liege w jesieni bieżącego roku
Międzynarodowa Wystawa wielkiego przemysłu, nauk i ich za-
stosowań.

Przy tej wystawie mają. być w końcu sierpnia r. b. zor-
ganizowane Międzynarodowe Kongresy:

1. Budownictwa metalowego, 2. betonu i żelazobetonu
i 3. mechaniki ogólnej.

Dla zorganizowania udziału ' Polski w tych Kongresach
został za zezwoleniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego utworzony miejscowy komitet pod prze-
wodnictwem J. M. Pana Rektora Politechniki Warszawskiej
Prof. Dr. Inż. Andrzeja Pszenickiego.

Inżynierowie i osoby interesujące się temi Kongresami
i życzące przedstawić na te Kongresy swoje prace naukowe
lub techniczne, są proszone o zapisywanie się na członków
tych Kongresów.

Prace przeznaczone na Kongresy mogą, być napisane po
polsku, lub w innych j.ęzykach z krótkiem streszczeniem po
francusku.

Prace te powinny być dostarczone do Rektoratu Poli-
techniki Warszawskiej nie później jak do 15 marca r. b.

Czas trwania każdego Kongresu oznaczony jest w przy-
bliżeniu na cztery dni.

Członek rzeczywisty Kongresu opłaca składką po 35 bel-
gów (t. j . po 175 franków belgijskich) i otrzymuje za to wy-
dawnictwa Kongresu i ma prawo przyjmować udział w dys-
kusjach. Członek delegowany, czyli przedstawiciel instytucji
opłaca składkę przynajmniej dwa razy większą i otrzymuje
tyle egzemplarzy wydawnictw Kongresu, ile pojedynczych skła-
dek opłacił.

Członek gość (w tej liczbie mogą być i damy towarzy-
szące członkom rzeczywistym i delegowanym) — opłaca składkę
20 belgów (czyli ]00 fr. belg.) i ma prawo być obecnym na
przyjęciach, wycieczkach i posiedzeniach, ale nie otrzymuje
wydawnictw Kongresu i nie bierze udziału w dyskusjach.

Zapisywać się na członków Kongresu należy :
1. na Kongres budownictwa metalowego (Congres Inter-

national de la Construction Metalliąue) Place St. Lambert Nr.
4 Liege, Belgique (Comptescheques postaus Bruxelles Nr. 237528).

2. na Kongres budownictwa betonowego i żelazo-betono-
wego (Congres International du beton arme) Mr. Bertrand,
ingeniur, 20 rue Dartois, Liege, Belgique. Giroconto „Congres
Internatidnal beton arme Liege 1930". Banque Nagelmackers
Fils et Oie rue des Dominicains Liege.

3. na Kongres mechaniki ogólnej (Congres International
de la Mecanique G-eneral) Secretariat 179, rue des Vannes,
Liege Belgicjue.

Narodowy Kongres Żeglugi. Komisja organizacyjna na-
rodowego Kongresu żeglugi ustaliła na posiedzeniu w dniu 10
lutego 1930 r. termin programu i miejsce zebrania Kongresu,
który odbędzie się w dniach od 8 do 10 września 1930 r.
w Warszawie, przyczem dzień 9-go września przeznaczony jest
na wycieczki miejscowe. W dniu 11 września rozpoczną, się
wycieczki dalsze, projektowane do Gdyni oraz na Polesie.

W związku z tem przesuwa się termin zgłaszania refe-
ratów na 1 kwietnia, zaś nadsyłania referatów na dzień 1
czerwca 1930 r. Tylko do tego terminu nadesłane referaty
będą mogły być ogłoszone drukiem i rozesłane zgłaszającym
się uczestnikom konferencji. Referaty zgłoszone na międzyna-
rodowy Kongres żeglugi nie mogą być uprzednio ogłaszane
w druku, mogą natomiast być referewane na konferencji kra-
jowej (na narodowym Kongresie żeglugi) z podaniem do pro-
tokołu tylko krótkiego streszczenia.

"Wykaz zagadnień interesujących tę konferencję wodno-
komunikacyjną został podany w Nr. 24 z r. 1929 Czasopisma
Technicznego.

Komisja organizacyjna konferencji zwraca się do wszyst-
kich interesujących się sprawami komunikacji wodnej z prośbą
o wzięcie czynnego udziału w tej konferencji przez przygoto-

wanie i zgłoszenie referatów i komunikatów pod adresem Ko-
misji organizacyjnej: Warszawa, ul. Jasna 10, Dyrekcja Dróg
Wodnych.

Program szczegółowy Kongresu oraz warunki zgłaszania
uczestnictwa w konferencji podane będą do publicznej wiado-
mości w czerwcu 1930 r.

Sprawozdanie z odczytów.
Odczyt P. Dr. Inż. Tadeusza Świeiawskiego z Pozna-

nia na temat „Koło i jego tor".
P. Dr. Swieźawski, jeden z nielicznych naszych specjai,

listów z dziedziny maszyn rolniczych, spotykał się nieraz przy
sposobności swych prac naukowych i w doświadczeniach nad
pługami motorowemi z zagadnieniem dotyczącem ruchu po gle-
bie. Nie znajdując w literaturze technicznej wyczerpującej od-
powiedzi na szereg pytań, zmuszony był sam zająć się tą spra-
wą , a rezultat swej pracy przedstawił nam na odczycie wy-
głoszonym na żebranin we środę 12 lutego b. r. Na szeregu
rysunków — niestety nieco przeładowanych jak dla słuchacza-
niespecjalisty — przedstawił zasadę toczenia się koła po róż-
nych podłożach: doskonale twardem, plastycznem i elastycznem,
uwzględniając przytem tarcie czopowe i rozróżniając specyficzne
właściwości koła nośnego i napędowego. Wspominając ogło-
szone^ dotąd prace Giimbel' a, Jahn' a i Fuchsa, przedstawił p.
Dr. Swieźawski stosowalność teorji koła i jego toru do trakto-
rów rolniczych. W ożywionej dyskusji zabierali głos pp. prof.
Eberman, prof, Łukasiewicz, Dr. JFuchs, Dr. Burzyński i inż.
Szewalski. Borowicz.

NADESŁANE.
Odnośnie do umieszczonego w Nr. 3 Czasop. Techn. arty-

kułu Prof. Dr. M. Hubera p. t. „Uwagi nad pracą Prof. L.
Karasińskiego p. t. Wyboczenia niespręźyste" • otrzymała Re-
dakcja poniższe pismo Wydziału Inźynierji Lądowej Politech-
niki Warszawskiej z 21 II. 1930:

L. 89/30 I. L. Do Redakcji
Czasopisma Technicznego we Lwowie.

W Nr. 3 Czasopisma Technicznego z d. 10 lutego r. b.
ogłoszony został artykuł prof. M. T. Hubera pod tytułem:
„Uwagi nad pracą prof. L. Karasińskiego p. t. Wyboczenia
niespręźyste".

Rada Wydziału Inźynierji Lądowej Politechniki War-
szawskiej na posiedzeniu w dniu 20 lutego b. r. zwróciła
uwagę na jeden z przytoczonych w tym artykule motywów,
dla którego został on ogłoszony. Mianowicie prof. Huber pisze:
„Wypada dodać parę słów wyjaśniających pobudki niniejszego
wystąpienia . . . Czynię to . . . w szczególności dla tych PP.
Profesorów Wydziału Inźynierji Lądowej Politechniki War-
szawskiej, którzy jak mi wiadomo, ubolewali swego czasu nad
faktem ogłoszenia mojej bezwzględnej krytyki pracy prof. Ka-
rasińskiegou.

Rada Wydz. Inźynierji Lądowej Politechniki Warszaw-
skiej zaznacza, że nie jest jej wiadomo, aby który z profeso-
rów tego Wydziału wyraził ubolewanie nad faktem ogłoszenia
przez prof. M. T. Hubera „bezwzględnej krytyki" wyników
pracy prof. L. Karasińskiego. Natomiast ogół profesorów, na-
leżących do składu pomienionej Rady, nie wchodząc w meri-
tum sprawy, wypowiedział ubolewanie z powodu użycia przez
prof. M. T. Hubera wyrażeń, nie licujących z powagą kry-
tyki naukowej.

Uprzejmie prosząc o pomieszczenie powyższego w naj-
bliższym numerze Czasopisma Technicznego, łączę wyrazy po-
ważania.

Dziekan Wydziału Inźynierji Lądowej
Politechniki Warszawskiej

Prof. W. Paszkowshi.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inź. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie,
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4
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T B E Ś ó : Część urzędowa. Ozęść nieurzędowa. Prof. E. B r a t r o : Krzywizny drogowe a motoryzacja ruchu drogowego. — Inż. Dr.
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Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

W D z i e n n i k u Ustaw:
Nr. 12, poz. 88. Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 7, II. 1930 o statystyce ruchu towarów na dro-
gach wodnych śródlądowych.

W Moni torze P o l s k i m :
Nr. 37, poz. 63. Uchwała Rady Ministrów z dnia

20. I. 1930 o utworzeniu Komitetu Melioracyjnego.
Zmiany personalne.

Mianowania.
Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)

w Białymstoku: pracownik kontraktowy inż. Zygmunt
Bojarzyński — pro wiz. referendarzem w VII. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Lublinie: pracownik kontraktowy inź. Wiesław Orłow-
ski — prowizor. referendarzem w VII. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Łodzi: inż. Jan O-oetzer — prowiz. referendarzem
w VII. sfc. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Nowogródku : urzędnik prowizor. VI. st. sł, inż. Henryk
Ubysz — inspektorem w VI. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Toruniu : pracownik kontraktowy inż. Henryk Kiepal —
urzędnikiem prowizorycznym w VI. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Warszawie: pracownik kontraktowy inż. Witołd Dęb-
ski — prowiz. referendarzem w VII. st. sł.

Przen iesienia.
Inż. August Rybicki, inżynier powiatowy w VI. sfc.

sł. z Urzędu Wojewódzkiego (Dyrekcja Rob. Publ.) w To-
runiu — do Urzędu Wojewódzkiego (Dyr. Robót Publ.)
we Lwowie.

Inź. Stanisław Moor, urzędnik VII. st. sł. z Urzędu
Wojewódzkiego (Dyr. Rob. Publ.) w Łodzi — do Urzędu
Wojewódzkiego (Dyr. Rob. Publ.) w Krakowie.

Zwolnienia.
Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Warszawie:

inż. Józef Zieliński, urzędnik prowizor. VII. st. sł.

S prostowanie.
W Nr. 4 Czasopisma Technicznego na str. 49 w dziale

„Zmiany personalne", wiersz 8 od dołu, przed nazwiskiem
inź. Fryderyk Blum, zamiast „radca budownictwa VI. st.
sł." powinno być: „radca budownictwa V. sb. sł.".

Część nieurzędowa.
Prof. Emil Bratro.

Krzywizny drogowe a motoryzacja ruchu drogowego.
Eeferat wygłoszony 8 stycznia 1930 w Poi. Tow. Politechnicznem *).

Wśród rozlicznych nowych problemów, które wyło-
niły się w odniesieniu do dróg ze względu na motory-
zację ruchu drogowego, nie ostatnie miejsce zajmuje
sprawa krzywizn drogowych. Krzywizny stosowane do-
tychczas na naszych drogach, będące z reguły łukami
kołowemi, uwzględniały zasadniczo tylko ruch zaprzęgo-
wy ; rezultatem tego były częste załamania kierunku osi
drogi wynikające z dążności do zastosowania się do lokal-
nych warunków, następnie promienie na ogół wziąwszy
stosunkowo nie wielkie, które zresztą dla powolnego ruchu
zaprzęgowego były zupełnie odpowiedne.

Ruch zaprzęgowy wycisnął w tym kierunku silne
piętno na naszem ustawodawstwie drogowem, albowiem
zabezpieczono w niem możność użycia promieni minimal-
nych dla dróg I. kl. - 50 m, dla II. kl. - 25 m. Ta
ostatnia data wynika, jak wiadomo, z ewentualności prze-
puszczenia przez krzywizny długiego drzewa przy wyko-
rzystaniu przedniego i tylnego skrętu wozu.

Dopóki na drogach panował wszechwładnie ruch za-
przęgowy, stosowanie małych promieni nie było zbyt do-
kuczliwem, z warunkiem nie schodzenia naturalnie poni-
żej wspomnianych granic; sprawa jednakże stała się bar-
dzo drażliwą z chwilą ukazania się na drodze pojazdu
mechanicznego, który zdobywa coraz szersze pole działa-

*) Podobny temat rozpatruje Inż. H. Pichl w artykule ogło-
szonym w Nr. 7 ex 1930 Bauteohnik p. t. „Jednolite podstawy pro-
jektowania dróg pierwszorzędnych".

ma i stawia nowe wymagania, do których_ konstruktor
drogowy bezwarunkowo zastosować się musi, aby zabez-
pieczyć jakie takie choćby warunki bezpieczeństwa prze-
jazdu. Jeżeli cały szereg momentów, które związane są
z motoryzacją ruchu drogowego, może u nas przeczekać
jeszcze czas jakiś, 'to poruszona obecnie sprawa krzywizn
drogowych domaga się gwałtownie pewnej korekcji do-
tychczasowych pojęć, oraz ustalenia, w jakich granicach
leży minimum promienia drogowego, warunkującego od-
powiednie bezpieczeństwo publiczne.

Że stosunki pod tym względem są u nas na niektó-
rych drogach wprost nie do utrzymania, świadczy najle-
piej trasa, silnie przez samochody uczęszczanej drogi Za-
kopane-Morskie Oko, na której chyba wprost łasce Opatrz-
ności przypisać należy, stosunkowo niewielką ilość wy-
padków. Każdy jednakie, kto tę drogę przebywał w samo-
chodzie przyznać musi, iż przejazd przez tamtejsze krzy-
wizny, przy uwzględnieniu częstej nieprzejrzystości terenu
nie należy do zbytnich przyjemności. Środki materjalne
na złagodzenie dotychczasowego niebezpiecznego stanu,
przynajmniej na partjach najważniejszych, znaleźć się
muszą,, gdyż rozchodzi się tu o bezpieczeństwo publiczne;
należy przeto już obecnie podnieść te momenty, które dla
całej sprawy muszą być decydujące, aby z jednej strony
dostosować się do wymogów ruchu, z drugiej zaś me
przeholować zbytnio, gdyż jest ona połączoną bądź co
bądź z znaczniej szemi wydatkami, co do których ze względu
na nasz stan materjalny, musimy być bardzo ostrożni,
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Pomijając na razie, dostatecznie znaną zawodowcom
tendencję do stosowania przy ruchu motorowym długich
prostych, dalej sprawę stosowania ewentualnych krzy-
wych przejściowych, który to moment uważam w naszych
warunkach na ogół jeszcze jako przedwczesny i mogący
przeczekać jeszcze czas jakiś, pragnę zająć się podstawami
ustalenia minimalnych promieni drogowych, oraz temi
"według mego zdania koniecznemi zarządzeniami, które już
dzisiaj wydać by należało i które na dalszą przyszłość
odkładane być nie powinny.

Punktem wyjścia dla rozpatrzenia tej sprawy będzie
zajęcie się bezpieczeństwem ruchu motorowego w prostej.
Przypuśćmy, iż na prostej znajdują się w ruchu dwa sa-
mochody I i II zdążające w kierunkach przeciwnych
z chyżościami cx i c3 przyczem samochód I znajduje się
z jakichkolwiek bądź przyczyn na torze nieprzepisowym.
W wypadku jeśli kierowca samochodu I omyłki swej nie-
spostrzeże nieuniknione jest zderzenie obu wozów. Omi-
nięcie tego niebezpieczeństwa możliwe jest w sposób dwo-
jaki; albo kierowca samochodu I, natychmiast po zorjen-
towaniu się wykona dwa potrzebne skręty, jeden w prawo,
drugi w lewo i wprowadzi pojazd w położenie bezpieczne
w stosunku do samochodu II, albo też obaj kierowcy na-
tychmiast po zorjentowaniu się zaczną pojazdy swoje ha-
mować. Najmniej oczekiwanym jest ostatecznie możliwy
wypadek trzeci, mianowicie, iż kierowca I wykonuje opi-
sany poprzednio skręt, zaś kierowca II hamuje wóz, z tego
prostego powodu, iż ten ostatni znajdując się na torze
przepisanym, a oczekując dostosowania się do tego kie-
rowcy I nie ma właściwie żadnego powodu do hamowania.

Rozpatrzmy teraz oba poprzednio wymienione wy-
padki, pomijając zupełnie wypadek trzeci, który jako zbyt
korzystny, nie może stanowić podstawy do zasadniczych
rozważań.

Rys. 1.

Obliczmy drogę jaką wykona samochód I od chwili
zorjentowania się o grożącem niebezpieczeństwie. Droga
ta jest w pierwszym rzędzie zależna od zdolności orjen-
tacyjnyeh. kierowcy, trzeba bowiem pamiętać, iż przez ten,
zresztą bardzo krótki czas orjentowania się, wóz znajduje
się w ruchu. Przy pewnej sprawności kierowcy okres po-
trzebnego na to czasu jest niewielki i przyjmujemy go
w wielkości 1". W tym czasie jednak samochód wykona
drogę: s1~clm, jeżeli przez ex nazwaliśmy chyźość ru-
chu w mjs. Dopiero po przebyciu drogi sx rozpoczyna się
łukowy skręt wozu. Droga sa od położenia A do B wy-
nosić będzie :

n

przyczem robimy założenie, iż oba skręty odbędą się pod
tym samym kątem środkowym c, czyli że ls= lv

Sumaryczna zatem droga jaką wykona samochód I
wynosi:

ei + 2 + 0-0349 Ra

Powyższa długość drogi byłaby zupełnie wystarcza-
jącą, gdyby rozchodziło się o wyminięcie s t o j ą c e j prze-
szkody; w danym wypadku jest ona jednakże za małą,

albowiem samochód II znajduje się w stałym ruchu z chy-
żością c2 mfs. Do chwili zatem gdy samochód I wykona
drogę st + s2, przychodząc w bezpieczne położenie B, od-
będzie samochód II drogę:

W wypadku, gdy oba samochody jadą z jednakową
chyżością, gdy zatem c 2 =c, droga ss = s2 + st.

Łączna zatem długość, którą należałoby nazwać dłu-
gością o r j e n t a c y j n ą wyniesie:

£ = » ! + 82+83 = ^ + c 2 + 0-0349 Ra°±

lub też przyj ąwszy jednakową chyżość obu wozów e:
£ = 2c-t-0-0698.fi a

Ponieważ przy ruchu samochodowym przywykliśmy
określać chyżośó w kmjg, przeto nazwawszy tak pojętą chy-
żość przez Gkmjg otrzymamy:

# = 2 5^ + 0-0698 R a = ^ + 0-0698 R a

Obliczmy teraz na podstawie powyższego wzoru,
jak wielkie będą te długości orjentacyjne, warunkujące
bezpieczeństwo ruchu dla omawianego wypadku przy roz-
maitych, stosowanych na drogach szybkościach, przyj ąwszy
nadto, iż skręt samochodu odbywa się łukiem o możliwie
małym promieniu R = 25, m zaś bezpieczny odstęp samo-
chodów w przekroju drogi B wyniesie a = 3 m. Ta wielkość
odstępu jest zupełnie usprawiedliwiona dopuszczalnemi
rozmiarami samochodu, które w kierunku poprzecznym jak
wiadomo dochodzić mogą do 2-50 m-

W tym wypadku:

cos a = R
0-94 zaś a = 19°

Poniższe zestawienie podaje nam długości orjenta-
cyjne zaokrąglone do metrów.

C/fcm/g 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sm 44 50 55 61 66 72 78 83 89
Na powyższe długości, przy rozmaitych chyźościach

jazdy droga musi być bezwzględnie widoczna, jeżeli pra-
gniemy zachować bezpieczeństwo ruchu.

Rozpatrzmy jednak powyższą sprawę również i w dru-
gim wypadku, mianowicie gdy obaj kierowcy spostrzegłszy
grożące im niebezpieczeństwo zaczynają samochody ha-
mować. Jest to wypadek z praktycznego punktu widzenia
tem więcej konieczny do omówienia, iż bardzo często
zdarzy się, że opisane poprzednio skręcenie samochodu I
na tor właściwy okaże się z rozmaitych przyczyn (przesz-
koda na drodze) chwilowo nie możliwe.

"Wielkość pracy hamowania w p o z i o m i e określoną
zostanie wzorem:

mc* wc2

\kgm

jeżeli oznaczymy przez:
w ciężar całego samochodu,
wt ciężar wypadający na tylne koła samochodu (adhezyjny),
fi współczynnik tarcia posuwistego
S-y' drogę, na której hamowanie następuje,
c i C ohyźości jak poprzednio.

Jak wiadomo ciężar samochodu nie jest rozdzielony
równomiernie na obie osie; na oś tylną, pędną, przypada
przy samochodach ciężarowych 64—75°/0 całego ciężaru,
przy osobowych 56—62°/0. Przyjąwszy zatem przeciętną
wartość wt ~ 0-6 w otrzymamy:

lub
2^.12-96

.12-96.06# 152-56



<$,' jest zatem długością tej przestrzeni na której powinno
nastąpić zahamowanie wozu; ażeby jednak otrzymać istotną,
przestrzeń jaką samochód odbędzie od chwili spostrzeżenia
niebezpieczeństwa do końcowego momentu zahamowania,
należy do powyższej długości dodać jeszcze drogę odbytą
przez okres orjentacji, który przyjęliśmy w wypadku po-
przednim na 1". Wobec tego istotna droga przebieżona
przez jeden wóz będzie:

S* " 8-6 + 152-56^
Ponieważ dalej hamują równocześnie oba samochody,

przeto całkowita droga hamowania obu wozów z dodatkiem
pewnej skromnej odległości bezpieczeństwa, którą przyjąć
możemy na 5m wyniesie:

pod założeniem jednakowej chyżości obu wozów.
Nieco kłopotliwą staje się sprawa w odniesieniu do

oceny wartośoi współczynnika (i, albowiem wielkość jego
jest w wysokiej zależności od rodzaju obręczy jak również
od typu nawierzchni i jej chwilowego stanu. Doświadczenia
wykazały bardzo obszerną skalę tego współczynnika1) za-
leżnie od tego czy ma się do czynienia z masywami czy
też z pneumatykami (te ostatnie mogą, być znowu gładkie,
karbowane lub zaopatrzone w napinki), oraz w odniesieniu
do szorstkości nawierzchni oraz okoliczności czy mamy
do czynienia z nawierzchnią suchą czy też mokrą. Uwzglę-
dniając w naszych warunkach tylko żwirówki zwykłe,
oraz jezdnię średnio - mokrą przyjąć możemy jako prze-
ciętną wartość tego współczynnika około O125 dla pneu-
matyków.

W ten sposób ostatni wzór napisać możemy w formie:

Ustawmy teraz na podstawie powyższego wzoru po-
dobne zestawienie jak poprzednio dla rozmaitych chyżości:
Ckmjg 20 30 40, 50 60 70 80 90 100
8'm 37 69 111 164 227 300 385 480 585
z którego widzimy, iż na ogół wziąwszy otrzymujemy
długości orjentacyjne znacznie niekorzystniejsze niżli
w wypadku uwzględnienia wyminięcia się samochodów
w ruchu. Wynika z tego przesłanka, iż celem zapewnienia
bezpieczeństwa komunikacji właśnie te daty muszą być
brane w pierwszym rzędzie pod rozwagę. Innemi słowy
drugi wiersz powyższego zestawienia normuje nam odle-
głości na które droga powinna być w kierunku p r o s t y m
widoczna2).

O ile dotrzymanie tego rodzaju widocznej odległości,
szczególnie dla chyżości praktycznie na drogach naszych
stosowanych, które leżą w granicach 50 do 60 kmjg w lin-
jach prostych jest stosunkowo dość łatwe, utrudnia się
sprawa o ile przeniesiemy rozważania nasze na krzywizny.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że zabezpieczenie powyż-
szych odległości posiada dla krzywizn tem większe zna-
czenie, że właśnie tutaj z innych względów, mianowicie
działania siły odśrodkowej, ruch odbywa się często w spo-
sób nieregularny t. z. iż wóz często znajduje się na torze
nieprzepisanym, przeważnie wewnętrznym.

Kierowca wjeżdżający w krzywiznę a znajdujący się
mniej więcej około osi drogi, powinien mieć ją dostatecznie
dobrze widoczną na długość S't przyczem długość ta po-
winna być liczoną w poziomie wysokości jego oka, zatem

*) Patrz Dr. Inż. Rudolf Schenck: „Die Fahrbahnreibung im
Kraffcwagenverkełir" Strassenbauyerlag Martin Boerner Halle-Sa-
ale 1928.

5) O ile droga idzie w spadku należy odpowiednio przekształ-
cić równanie pracy hamowania samochodów.
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mniej więcej, przy dzisiejszej nizkiej konstrukcji samo-
chodów około 1*40 ?w. Jak widzimy z rys. 2 możliwem to

Rys. 2.

będzie wówczas, gdy istnieć będzie wolna dla oka wy-
sokość łuku:

=R—V&-
S'2

O ile droga prowadzona jest w terenie nizinnym,
niezabudowanym, natenczas nawet przy zastosowaniu
ostrych krzywizn nie będzie prawdopodobnie powodu do
obaw co do bezpieczeństwa ruchu, albowiem zabezpieczoną,
jest tu odpowiednio przejrzystość terenu. Gdy jednak trasa
przechodzi przekopem, względnie w partji odcinkowej
z przekopem od strony wewnętrznej łuku lub też, gdy
najbliższe sąsiedztwo krzywizny drogowej jest silnie za-
budowane, natenczas stosunki przejazdu kształtują się
niepomyślnie i wtedy celem zapewnienia bezpieczeństwa
musi być dobrany stosownie promień krzywizny.

Rozpatrzmy najpierw wypadek pierwszy, mianowicie
prowadzenie drogi przekopem względnie w odcinku.

Z powyższego wzoru na wysokości łuku otrzymamy, iż:

czyli wielkość najmniejszego promienia w odniesieniu, do
rozmaitych chyżości jazdy.

Parę słów należy obecnie poświęcić rozpatrzeniu
u nas sprawy chyżości jazdy, gdyż od niej, jak wiemy,
zależeć będzie wartość 5" mająca decydujący wpływ na
ukształtowanie się wielkości promienia.

Ustawodawstwo nasze załatwiło się z tą sprawą bar-
dzo prymitywnie; dozwalając na ogół na nieograniczoną
szybkość jazdy na wolnej przestrzeni z wyjątkiem tylko
w odniesieniu do pojazdów o wadze przekraczającej 3.500 Jfc(7
dla których, przy zaopatrzeniu ich w obręcze gumowe
drążone przewidziana jest maksymalna szybkość 40kmjg,
postanawia iż „na ostrych skrętach zabrania się jechać
z szybkością większą niż Gkmjg". Pomijam na razie samo
pojęcie „ostrych skrętów" dość nieuchwytne dla kierowcy,
który często pochodzi ze środowiska mało inteligentnego,
natomiast podnieść muszę nieprawdopodobne wprost żą-
danie, by kierujący samochodem przejeżdżał często dość
długie przestrzenie, jak n. p. w terenie podgórskim lub
górskim, gdzie istnieją liczne skręty, z szybkością 6 km.
Jak wiemy wszyscy dobrze, życie przeszło nad tego ro-
dzaju przepisem do porządku dziennego i nie waham się
stwierdzić, iż nikt się do mego nie stosuje. Zresztą byłoby
również wdzięczne pole do rozpatrzenia przez specjalistów,
w jaki sposób tego rodzaju jazda oddziaływa na samochód.
Sądzę, że rezultaty nie byłyby zbyt korzystne.

Z tego powodu w dalszych rozważaniach uwzglę-
dniam to, co życiowo jest uzasadnione t. z. przyjmuję,
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iż kierowca może na krzywiźnie -w partji niezabudowanej
poruszać się z szybkością 30 km.

Rys. 8.

Odpowiadająca tej szybkości długość orjentacyjnafi"
"wynosi 69 w. Powołując się na rys. 3, który wykonany
zostaj tylko dla szerokości drogi 6-00 m i pochylenia
szkarp 1:1 i l ; ! 1 ^ i obliczając analogiczne daty dla sze-
rokości 7'00 i 800m otrzymujemy następujące wartości
najmniejszego promienia R przy zaokrągleniu szerokości m
na dcm zaś promienie i? na 0 lub 5 m.

Szero-
kość
drogi
h m

6'00
6-00
7'0O
7-00
8'00
8-00

Pochy-
lenie

szkarp

1:1
1:11/,

1:1

1:17,
1:1
1:17,

Szero-
kość m
w wy-sokości
l'4O m

6-00
7-00
6-50
7'5O
7-00
8'00

Promień

Bm

100
90
96
85
90
80

Z-wróció należy uwagę, iż świadomie popełniamy
tutaj pewien błąd wynikający z faktu, że przejeżdżana
długość w łuku jest istotnie nieco większa, niżli odnośna
długość cięciwy (wdanym wypadku 69 m), jednakże błąd
ten leży w tak skromnych granicach (waha się pomiędzy
skrajnemi wartościami 2'2% a 3-2°/0), iż wpływu żadnego
na ostateczny rezultat nie wywiera.

Widzimy z powyższego, że minimalne promienie,
warunkujące bezpieczeństwo przejazdu są dość znaczne
i stoją bardzo daleko od przyjmowanych dotychczas war-
tości.

Z uwagi, iż nie zawsze będzie możność dostosowania
się do powyższych wymogów, należy rozpatrzeć jaki
istnieje tu środek zaradczy, umożliwiający zmniejszenie
promienia.

Najlepszym środkiem w tym kierunku jest odpo-
wiednie rozszerzenie przekopu, zatem przesunięcie jego
szkarpy ku środkowi krzywizny. Rozszerzenie to jednak,
wykonane wzdłuż całej szkarpy podroży nam w wysokiej
mierze koszta wykonania; dlatego też będzie zupełnie wy-
starczaj ącym dla celów bezpieczeństwa ruchu wykonanie
w odnośnej szkarpie, w wysokości mniej więcej l'2O m
nad niweletą drogi, stosownej ławeczki (rys. 3), która
zwiększając nam wartość m, dozwoli równocześnie na
zmniejszenie promienia krzywizny. Jeżeli dla podanych
poprzednio wypadków przyjmiemy uwidocznione na rys. 3
rozszerzenie przekopu w formie 2 m szerokiej ławeczki,
natenczas otrzymamy minimalne promienie zmniejszone,
podane w poniźszem zestawieniu.

Zwrócić należy uwagę, że z punktu widzenia teore-
tycznego, wystarczałoby wykonanie ławeczki w wysokości
oka kierowcy t. z. 140 m nad niweletą ; względy prak-
tyczne jednak przemawiają za ławeczką nieco głębszą ze
względu na ewentualny późniejszy porost trawy na niej,
który mógłby kierowcy zasłaniać wolne pole widzenia.

Nie od rzeczy będzie zauważyć, iż w wypadku, gdy
krytyczny kąt a, odpowiadający potrzebnej do hamowania
długości S' jest większy od kąta środkowego krzywizny

drogi, natenczas stosunki przedstawiają się korzystniej,
gdyż część długości 8' wpada podówczas w kierunki proste
drogi, która tem samem staje się bardziej przejrzystą.
Niestety w partjach górskich przy silnej rzeźbie terenu
wypadek ten zajdzie stosunkowo rzadko.

Szero-
kość
drogi
im

6-00
6-00

.7-00
7-00
8-00
8-00

Pochy-
lenie

szkarp

1 : 1

1 : 1

1 : 1 V J .
1:1

Szero-
kość m
w wy-
sokości
1-40 m

8'00
9-00
8-50
9-50 '
9'00

10-00

Promień
Rm

80
70
75
70
70
65

Również korzystnie będzie tu oddziaływać zastoso-
wanie krzywych przejściowych względnie dostatecznie
duże rozszerzenie drogi w krzywiźnie po stronie wewnę-
trznej, jednakże znacznie większe niżli to ma miejsce
z uwagi na możność przejazdu dwóch pojazdów w krzy-
wiznach.

Bardzo niekorzystnie przedstawia się sprawa krzy-
wizn drogowych w partjach silnie zabudowanych, jak to
ma często miejsce przy przekraczaniu wsi i miasteczek-

Jeżeli nawet przyjmiemy, iż wszędzie zastosowany
jest przepis ustawowy, że budynku nie wolno stawiać
w odległości mniejszej jak 3'50m od przeciwszkarpy rowu
przydrożnego, co niestety u nas nie zawsze jest docho-
wane, natenczas przy uwzględnieniu górnej szerokości
rowu l-50m otrzymujemy dla wskazanej poprzednio chy-
żości, dla drogi 6'00 m szerokiej najmniejszy promień 80 m,
dla 7-00 m —• 75 m zaś dla 8-00 m — 70 m. Ponieważ do-
chowanie tego rodzaju promieni w partjach zabudowanych,
będzie często niemożliwe ze względu na znaczne koszta
jakieby potrzebna rekonstrukcja pociągnęła, nie pozostanie
nic innego, jak tylko dalsze ograniczenie szybkości ruchu
w granicach życiowo uzasadnionych. Granice te w osie-
dlach widzę w szybkości 20 kmlg. W tym razie długość
orjentacyjna maleje do M M a wynika już z wypadku
pierwszego, mijania się pojazdów w ruchu. Przy uwzglę-
dnieniu powyższej długości promień minimalny waha się
między 30 a 35 m w zależności od szerokości drogi, przy-
czem pozostaje nienaruszone założenie, iż w rzeczywistości
budynki znajdują się w ustawowej odległości od drogi.
Ponieważ jednakże warunek ten nie zawsze jest dochowy-
wany, przeto sądzę, iż bezpieczniej będzie przyjęcie dla
miejscowości minimum promienia w ilości 50 m.

Podane powyżej rozważania odnoszą się do dróg
wszelkich kategorji a więc tak do I jak .i II klasy. Wobec
rozwijającego się ruchu samochodowego nie znajduję ża-
dnej przyczyny któraby usprawiedliwiała różniozkowanie
dróg w odniesieniu do poruszonego momentu. Różnice po-
między T a II klasą mogą istnieć w odniesieniu do spadku,
typu nawierzchni i t. p. nigdy jednak w odniesieniu do
krzywizn minimalnych, które pozostać muszą jednakowe.
O ile pod tym względem, do pewnego stopnia usprawie-
dliwione były różnice przy uwzględnieniu tylko ruchu
zaprzęgowego, to nowoczesny środek komunikacyjny, sa-
mochód, wymaga stosownej korekcji pojęć.

Kończąc tych kilka słów pragnę zwrócić uwagę
jeszcze na jedno. Nie ulega żadnej kwestji, że otoczenie
drogi obustronnemi alejami podwyższa wartość jej pod
względem estetycznym, szczególnie o ile rozchodzi się
o zwykłe nawierzchnie żwirowe. Niestety względy bezpie-
czeństwa publicznego przemawiają, bardzo silnie przeciwko
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umieszczaniu drzew alejowych, po stronie wewnętrznej
ostrych krzywizn, _ gdyż w tych wypadkach traci droga
na przejrzystości i staje się dla ruchu bardzo niebezpie-
czną;. Amerykanie w nowszych konstrukcjach idą, nawet
tak daleko, źe usuwają, wogóle drzewa z najbliższego są,-

siedztwa drogowego nawet w kierunkach prostych. Do ta-
kiej skrajności nie ma u nas jeszcze istotnego powodu,
natomiast usunięcie drzew na krzywiznach od strony
wewnętrznej uważam za rzecz, nad którą poważnie zasta-
nowić się należy.

Inż. Dr. Włodzimierz Burzyński.

O wyboczeniu posprężystem.
(Dokończenie).

Przechodzimy do rozbioru krytycznego wzoru Broszki.
Zarzucając Euler'owi i v. Karman'owi, że we formułach
swych nie uwzględniają skrócenia ek pręta, zapowiada
autor noty, zacytowanej we wstępie, wzór w o l n y od
t e j n i e d o k ł a d n o ś c i , a odnoszący się zarówno do wy-
boczenia s p r ę ż y s t e g o jak i n i e s p r ę ż y s t e g o . Zało-
żenia znajdujemy identyczne jak u v. Karman'a: wykres
o*=f(e)1) Z dołączoną prostą (przynależną składowym ma-
lejącym) w punkcie krytycznym K* (rys. 1) i „płaskośó"
przekroju; stąd wykres naprężeń podłużnych a (jak na
rys. 3) z załomem w miejscu z==— f0, o* = oi* i — przy
zachowaniu naszej nomenklatury — równanie:

Równanie to odpowiada naszemu (4); zauważmy bowiem,
że drobną różnicę między Qd i Q można zawsze pominąć,
źe pozatem jest: 2-f£0 = £; brak znaku pierwiastka nad
(1—ej tłumaczy się tem, że Broszko, zapowiadając uwzglę-
dnienie zmian wymiarów w kierunku osi x, nie liczył się
j ednak z zmianami w kierunkach y i z — podobnie j ak się
to robi w teorji sprężystości w dużej liczbie zagadnień.
W obszarach plastycznych powinno się to raczej uwzglę-
dnić; jednakowoż pozostaje to do pewnego stopnia kwestją
zapatrywań •— i to tembardziej, że pominięcie odnośnych
zmian można konsekwentnie tłumaczyć przyjęciem jako
jednostek rachunkowych a* a nie a. .Prosta r\ czyli -
według omawianej pracy — miejsce tych punktów prze-
kroju, których odkształcenia ek nie doznają zmiany licze-
bnej po zgięciu, jest jak u v. Karman'a równoległą do
głównej środkowej osi y1; oddalenie obu osi £0 figuruje
w nocie jako wielkość r ó ż n a od z e r a — oczywiście zu-
pełnie słusznie, skoro chodzi przedewszystkiem o przy-
padek ogólniejszy t. j . o wyboczenie p o s p r ę ż y s t e .
Z ostatniej uwagi niedługo skorzystamy.

Z kolei rzeczy czytamy warunek momentów w równa-
niu następuj ącem:

P,tw = [zo* d A =

( l e (2*)

Spotykamy w niem zgrabny sposób zdefinjowania mo-
a*dułu E* relacją, E* =— 2 ). Temu sposobowi pojmowania

rzeczy nie można nic zarzucić; należy jednakże pamiętać
o tem, źe E* jest zmienne i to inaczej dla E <ek, a ina-
czej dla i>ek — jak to widzimy z wzorów (2) i (3). Lecz
e jest funkcją z (1*); w konsekwencji tedy jest E* zależne
od z i to inaczej dla t <' — £0 a inaczej dla z > — £0. Za

') Piszemy a* a nie tr, bo należy tak wnioskować z braku
jakiegokolwiekbądź zastrzeżenia.

2) Sposób ten wprowadził G. Lang (1896;; korygując miano-
wicie prawo Hooke'a przyjął on dla żeliwa i kamieni linjową za-
leżność E* od a* i otrzymał w ten sposób formułę hiperpoliczną,
znalezioną zresztą już wcześniej przez H. Cox'a (1851). Dla tych
samych prawie noaterjałów znaleźli E. Hodgkinson (1849) i Hartig
(1893) formułę paraboliczną a*—,f*{e) lub inneini słowy linjową
zależność E* od e.

leżnośó tę możnaby odczytać z brakujących w nocie wzo-
rów, podobnie zbudowanych jak (5) i (6); wzory tego
typu zostały przez Broszkę milcząco przyjęte, mianowicie
w prostolinijnem, załamanem ograniczeniu wykresu na-
prężeń.

Tymczasem zmienności tej autor noty n ie uwzglę-
d n i a . Przyjąwszy, że drobne zmiany E* w obrębie prze-
kroju można w przypadku wyboczenia nieskończenie sła-
bego pominąć, zastępuje zmienne E* pod znakiem całki

stałem Ą*=>— przed znakiem całki i w konsekwencji —

z tytułu, że \zdA=0, zaś \z^dA = I— otrzymuje:
" {A) J (A)

1 — Ł
p i W = i Et* I (3*)

Q

Całka przybliżonego równania różniczkowego — = —-f-j

dostarcza wreszcie relacji:
JJ2

w której I oznacza długość początkową pręta.
Wzór (4) ma niezwykłe walory zewnętrzne; budowa

jego jest absolutnie prostsza3) od naszego wzoru (14) lub
v. Karman'a (I); iloczyn, reprezentujący sztywność zgina-
nia da się tu, zawsze rozłożyć na czynniki Ek* i 7; wiel-
kość I ma. charakter czysto geometryczny jak w wybo-
czeniu sprężystem; obliczenie sztywności Et* I nastręcza
tu zatem znacznie mniej trudności, aniżeli we wzorach
(14) i (I), które wymagają dla każdego przekroju specjal-
nych rozważań i to silnie skomplikowanych, Z tego po-
wodu służyć on może bardzo korzystnie do celów orjen-
taoyjnych.

Niezależnie jednak od tych zalet należy stwierdzić
teoretyczną niepoprawność formuły (4*).

Usterka drobna - te dodatek (1 —£,,), który powi-
nien się był mieścić w mianowniku, jak nam to wskazuje
wzór (17), a nie w liczniku. Tłumaczy się to bardzo prosto;
autor wzoru (4*) zapomniał poprostu o swej uwadze
wstępnej i, zamiast długości skróconej Z(l—ej) pręta, wsta-
wił po scałkowaniu jego długość początkową 1; inaczej
mówiąc uwzględnił on tylko wpływ siły podłużnej na

wartość krzywizny — .

Jednakże podkreślona właśnie przed chwilą niezwykle
prosta budowa formuły (4*) nasuwa już poważne podej-
rzenia. Uważny czytelnik zapyta zapewne — co się stało
z wielkością £0 i gdzie ona — chociażby pośrednio — figu-
ruje w omawianym wzorze? Otóż niema jej tam nigdzie.
Sprawa przedstawia się poprostu tak, jakgdyby było ^ 0 = 0 ;
wtedy pomijając lapsus (1—%) widzimy w formule (4*)
wzór poprawny, ale odnoszący się t y l k o do wyboczenia
s p r ę ż y s t e g o , przyczem poprostu jest Els*=E. Opinję
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powyższą można wyrazić jeszcze inaczej: Od czasów po-
myłki Engesser!a względnie uwag Considere'a i Jasiń-
skiego jest rzeczą wiadomą, że poprawna formuła wybo-
czenia p o s p r ę ż y s t e g o nie może określić krytycznej
wartości obciążenia przy pomocy j e d n e g o ty lko mo-
d u ł u charakterystycznego (w tym wypadku Ek*)f lecz
z g o d n i e z w y k r e s e m n a p r ę ż e ń (przyjętym i przez
Broszkę) musi w grę wciągnąć dwa takie moduły; w kon-
sekwencji tedy wzór (4*) operując j e d n y m parametrem
charakterystycznym może odnosić się tylko do wybocze-
nia s p r ę ż y s t e g o .

Powyższa ocena domaga się oczywiście bliższego wy-
jaśnienia nieporozumienia, jakie najoczywiściej tkwi w re-
lacji (4*). Nieporozumienie to mieści się w operacji wy-
konanej na równaniu (2*). Zastąpienie zmiennego JE* sta-
łem (w obrębie przekroju) Ek* jest m a t e m a t y c z n i e
n i e d o p u s z c z a l n e chociażby z punktu widzenia rzędu
funkcji podcałkowej. Całki tego równania należało roz-
łożyć według schematu \ = \ 4- \ i w naznaczonych

•V) Jw) *>(£"\
obszarach wykonać — zresztą bardzo proste — całko-
wanie.

Zauważmy następujące: Tylko dla z——£0 jest E* =
= Ek*; redukując zatem zmienne w obrębie przekroju E*
do wartości Ek* redukował autor noty równocześnie —;
powiedzmy w automatyczny sposób — wymiary poprzeczne
pręta do ostrza z = — £0. Inaczej mówiąc wzór Broszki
mógłby posiadać w obszarach posprężystych znaczenie, ale
tylko dla pręta, którego jeden wymiar poprzeczny jest
bardzo mały — i to z tem zastrzeżeniem, że wzór ten
odnosiłby się do przypadku t. z w. wyboczenia excentrycz-
nego o mimośrodzie obciążenia — f „ 4). Jednakże o takiem
nie miało być wogóle mowy; pozostaje tedy uznać z ko-
nieczności argument o nieścisłości operacji podcałkowej
i przy tym w dalszym ciągu pozostaniemy.

Stanowisko negatywne wymaga zazwyczaj konkret-
nego dowodu prawdy. Przeprowadzimy go opierając się
w tym celu wprost na założeniu autora noty tj. E*=Et*.
Zauważmy, [że w nocie tej nie zużyto jednego warunku

równowagi, t. j . warunku sił w formie: Ph=\o*dA. Uwzglę-

dniając w warunku tym relację (1*) i definicję: E*= —

otrzymamy:

1—e
: \E*zdA.

i (i)
(5*)

Równanie (5*) doprowadziliśmy do t e g o samego sta-
djum rachunkowego, do jakiego Broszko doprowadził wa-
runek momentów (2*). Kładąc więc obecnie konsekwentnie

E*=Ei*—— otrzymujemy — z powodu, że V dA = A
E J

0— równanie następujące:i \zdA

Lecz: ekEk* A = ffk* A=Pk, pozatem jest A =p0.<Otrzymu-
jemy zatem ostatecznie:

=0, (6*)

jako brakujące w nocie równanie. Spełnić się ono może

dla: 2?i*—0 albo dla ets—l albo też dla — = 0 albo wresz-

cie dla C0=0. Lecz pierwiastki Ek* = 0 i ek=l są nie do

*) O ile wogóle nie należałoby zmienić w takim wypadku
całego toku rozmiłowania, od początku,

pomyślenia; wynik —-=0 nie doprowadzi nigdy do wa-
runku wyboczenia; rezultat £0 = 0 wykluczył Broszko za-
kładając £0r |r0; istotnie bowiem tak musi być — jak
zauważyliśmy — przy wyboczeniu posprężystem.

Doprowadziliśmy tem samem metodę zamiany zmien-
nego E* na stałe Ek

l! dla w i d o c z n e j s p r z e c z n o ś c i .
Zapytajmy więc, pod jakim warunkiem można zatrzymać
wzór (4*) jako formułę — jak głosi tytuł noty — wogóle
w y b o c z e n i a krytycznego? Pozostaje tylko jedno: Za-
łóżmy £0=O, a zatem E*—Ek*—E= constans. Otrzymamy
w ten sposób z wżeru (4*) znaną formułę Euler1 owską
dla przypadka wyboczenia s p r ę ż y s t e g o (18); dodatek
(1—£*) oczywiście pominiemy.

Wykrycie niepoprawności formuły (4*) nie nastrę-
czało zbytnich trudności. Więcej nieco myśli kosztowała
sprawa inna. Co spowodowało autora tego wzoru do uczy-
nienia błędu, któregoby w innych warunkach nigdy
z pewnością nie popełnił ? Rozwiązanie mieści się — przy-
puszczam — w jedynym w całej nocie wyrazie wypisa-
nym kursywą. Słowo to brzmi „ i n f i n i m e n t " lub w prze-
kładzie i obszerniej „pręt wygięty n i e s k o ń c z e n i e
słabo". Broszko zatem nie bez przyczyny przyjął, że roz-
patrując nieskończenie małe odchylenie pręta od postaci
prostej (bo faktycznie takie tylko da się pomyśleć przy
P=Pk) musi to i m a t e m a t y c z n i e d o b i t n i e zaakcen-
tować. Innemi słowy tłem pomyłki jest przeoczenie paru
momentów charakterystycznych dla istoty zagadnienia.

A.lbowiem — owo n i e s k o ń c z e n i e s ł a b e w y-
boczen ie z o s t a ł o wystarczająco silnie p o d k r e ś l o -
n e mat e m a t y c z n i e w sposób następujący: O d k s z t a ł -
c e n i a d o d a t k o w e , wywołane zgięciem, d o d a w a n o
do o d k s z t a ł c e n i a ek, wywołanego akurat obciążeniem
Ph, a nie P>Pln więc chociażby n. p. P—Pk+dP. Po-
d o b n i e p o s t ą p i o n o z n a p r ę ż e n i a m i . Dzięki temu
(argument najważniejszy) łą czono z n a k i e m równo-
ści z a r ó w n o wyrażenia Pk i Aajc*, j a k i P& i \a*dA.

W warunkach brzegowych u w z g l ę d n i o n o 6 ) d ł u g o ś ć
pręta s k r ó c o n ą w ł a ś n i e o d k s z t a ł c e n i e m ek, a nie
innem. W tej ostatniej operacji n i c n i e m ó w i o n o
0 dodatkowem s k r ó c e n i u dl c i ę c i w y , możliwem do-
piero przy wyboczeniu skończonem.

Na zakończenie zauważmy jeszcze jedno: Jak wzory
(6) i (6) pouczają 6) jest zmiana (a~ak) naprężenia a (za-
tem zarówno a' jak i a") względnie według obecnej no-
menklatury zmiana (o1*— 04*) naprężenia a* proporcjo-
nalna do — lub — co na jedno wychodzi do —; z równa-
nia zaś (2*) widzimy, że — jest proporcjonalne do w. Za-
kładając tedy dowolnie małe rzędne ugięcia- w (zatem

1 nieskończenie małe), przyjmujemy dowolnie małe — ,

a tem samem i odpowiednio drobne zmiany a*. Lecz
wtedy i odkształcenia e dowolnie małe różnią się od ek.

W konsekwencji zatem są i zmiany E*~— tak małe, jak

tylko pomyśleć je chcemy.

Tem samem wykazałem, że w poprawnej metodzie
obliczania krytycznej wartości Pk jest wprowadzony przez
Broszkę postulat, dotyczący E*, ściśle spełniony bez po-
trzeby użycia operacyj matematycznie niedopuszczalnych.

Lwów, 10. stycznia 1030 r.

. 5) Przypuśćmy, że i w nocie to zrobiono.
6) Jak wspomniałem przyjęcia wzorów analogicznych, można

się wyraźnie dopatrzec w omawianej obecnie pracy, ,•



• Ostatni ustęp wyczerpuje dokładnie dyspozycję, na-
znaczoną we wstępie mej notatki. W tej też formie od-
dałem ją. Redakcji Czasopisma Teehnicznego w pierwszej
połowie stycznia. Jak się dowiedziałem — wpłynął równo-
cześnie do teki redakcyjnej artykuł7) na podobny temat.
Wiadomość o ukazaniu się teoretycznego dowodu formuły
Karasińskiego skłoniła mię do rozszerzenia pracy do paru
jeszcze ustępów.

Rzecz zasadniczą poprzedzę krótkiem wyjaśnieniem.
Do czasu ukazania się zacytowanego artykułu znałem na-
stępujący wzór Karasińskiego na wybpczenie posprężyste:

ż f £ l >

Dla zupełności dodaję, że ap* oznacza w tym wzorze na-
prężenie przy granicy proporcjonalności (co sprężystości),
osiągniętej zginaniem.

To co czytelnicy polskich czasopism technicznych
nazywali przed paru laty treściwie sporem Huber-Kara-
siński było rzeczą zbyt poważną, bym formule (I*) nie
poświęcił paru chwil uwagi. Wglądnąwszy bliżej w bu-
dowę omawianego wzoru doszedłem do bardzo prostego
dowodu jego niepoprawności t e o r e t y c z n e j 9 ) . Opierał
się on na następujących przesłankach: Formuła (P) nie
chce dla wszelkich smukłości s mniejszych od t. zw. smu-
kłości granicznej przejść na wzór Euler'a: ak*=cook =

= — — . We wzorze teoretycznym poprawnym nie może
S J

być naprężenie krytyczne funkcją wprost smukłości, lecz
raczej wyrażenia, zbudowanego nierozdzielnie z wymia-
rów poprzecznych pręta i stałych charakteryzuj ących ma-
terjał. Argument trzeci wykazywał możliwość przypadko-
wej zgodności formuły Karasińskiego z wzorem Broszki,
miał on zatem też charakter negatywny l 0) .

Jednakże bliżej poruszać tej sprawy nie chciałem
z dwojakich powodów. Po pierwsze dlatego, że w pracy
swej omawiałem wzory tylko teoretyczne; skoro zaś sam
autor formuły (I*) nie był zdecydowany co do kategorji
swego wzoru nazywając go i teoretycznym i empirycz-
nym, to w tem większym kłopocie znalazłem się ja oso-
biście. Z braku dowodu teoretycznego zmuszony byłem
mimo budowy par excellence teoretycznej uznać wzór za
empiryczny i to o ciasnym zakresie ważności, ograniczo-
nym stałemi a/', E i fi tego materjału, dla którego za-
leżność (I*) została ustawiona. Powód drugi tkwił w prze-
świadczeniu, że relacja (I*) została już definitywnie prze-
dyskutowaną przed trzema laty.

Oba skrupuły odpadają z chwilą ogłoszenia dowodu
teoretycznego. Nasuwa się natomiast nowa trudność, jak-
kolwiek nie zbyt poważna. Musimy się mianowicie zde-
cydować, o którym wzorze mówić będziemy, o starym (I*)
z r. 1920, czy też o nowym:

p _ Ps , n * I D
=i + j i -

z r. 1928. Wprawdzie bowiem pomijając w porównaniu
. JI* Ddo jednostki drobny ułamek —? i kładąc — = 0'04 uzgo-

i • • B iii

dnimy: drugi wyraz wzoru (II*) z drugim dodajnikiem
formuły (I*) przez przyjęcie ^ = 0-3 — wprawdzie też

) . T. Huber: „Uwagi nad pracą Prof. L. Karasińskiego
p. t. Wyboczenie niesprężyste". Czasopismo Techniczne, Nr. 3, 1990.

ż d l i k l t j t t k i

') M.
y p ę y s e sopsm , ,

8 ) Używam w dalszym ciągu nomenklatury mej notatki; po-
woływanie się autora wzoru (I*) na doświadczenia y. Karmin'a
lipowa nia mię do opatrzenia naprężeń znaczkiem *.

9 ) Kwestja empirji nie należy do tematu niniejszej notatki.
- 10) Argument pierwszy — podkreślam objektywnie — niema

wybitnego znaczenia; wystarcza bowiem założyć ograniczoną (do
przypadków posprężystycb.) ważność wzoru (I*), by zarzut powyższy
upadł. • • •
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„przez porównanie z prókami podobnemi" można dla me-
tali plastycznych przyjąć co 3°/0 ową różnicę między gra-
nicami sprężystości przy zginaniu i ściskaniu, a powstały

w tem sposób ułamek -7" == C s 3 P r z e z7"7V7'~r7\Q== C s 3 T 7 n 7
wprowadzenie oo 7°/o-owej różnicy między granicą sprę-
żystości a* przy „sile osiowej cisnącej" P,, a granicą
sprężystości przy „ściśle osiowem ściskaniu" i w ten spo-
sób uzgodnić i dwa pierwsze wyrazy odnośnych wzorów,
jednakże niema potrzeby przekonywać, że są to w^ory
teoretycznie różne. Z trudnością tą załatwimy się na krót-
kiej drodze. Formuła (II*) jest ogólniejsza i opatrzona
ona jest wywodem teoretycznym; aktualność wreszcie
sprawy wymaga, byśmy się nią właśnie bliżej zajęli.

Przystępujemy do jądra sprawy. Wykażemy, że nowy
wzór Karasińskiego nie może być teoretycznie poprawnym.

Pierwszy z argumentów krytycznych, podanych przed
chwilą przy (I*) należy nieco zmienić. Zapewnienie, że
przy P,. — Ps przechodzi wzór (II*) na f o r m u ł ę Eule-
rowską, jest nieuzasadnione. Pominąwszy bowiem nawet

l-\—-I widzimy, że w przypadku założonym określi

(II*) tylko j e d e n p u n k t (s, a**«=a,*) wykresu Euler'a;
tymczasem jeśli mowa o formule, to przejście to powinno
się odnosić do całej krzywej, czyli formuła (II*) powinna
wykazać wymienioną własność dla wszelkich Pu<_Ps. To
zaś stać się może tylko za pośrednictwem przesunięcia
i zniekształcenia krzywej (II*) czyli w tym wypadku za
pośrednictwem podstawienia D-* °°, co pozatem jest jasne
z relacji (III*). Streszczając się należy tedy stwierdzić,
że omawiane przejście jest formule (II*) umożliwione,
jakkolwiek nie w sposób proponowany przez jej autora.

Zarzut drugi pozostawiamy bez zmiany. Staje się on
jasnym skoro zauważymy, że Karasińskiprzyjmuje związek:

zarówno dla włókien dociążanych jak i odciążanych
(w chwili pomyślanego wyboczenia). Przy tego rodzaju
niepoprawnem założeniu nie można w konsekwencji wy-
odrębnić w przekroju dwóch różnych części z odpowiednio
różnymi spółczynnikami charakteryzującymi zachowanie
się materjału.

Założenie dodatkowe — stałości wyrażeń D i ffs*
staje się w powyższych warunkach sprawą uboczną, którą
można w każdej chwili z miejsca uregulować przez do-
stosowanie zmian D i <r5* do kształtu funkcji_ a* = / * (e).
Oczywiście as* straciłoby przy tej sposobności charakter
założony przez autora wzoru (II*). ,

G-orszy lapsus mieści się gdzieindziej. Autor formuły
omawianej wiąże w swym wywodzie mimośród w obcią-
żenia, mimośród ~z0 osi obojętnej a*=0 i promień t bez-
władności przekroju relacją:

-W.t^i* - (IV*)
Jeśli dodamy, że relację powyższą poprzedza założenie
niezmienności płaskiego przekroju, to zdobywamy pełną
miarę sprzeczności wzorów (IIP) i (IV*): nie mogą one
być oczywiście współmierne (współistniejące)łl), albowiem

o*
zależność (III*) kłóci się z równością — = constans, która —

]ak wiadomo — była potrzebną do wyprowadzenia za-
leżności (IV*).

Ten zadziwiający zbieg okoliczności — zauważymy
za chwilę, że jest to trafne określenie sytuacji — skłania
mię do skrócenia całej dyskusji i do bezpośredniego przej-
ścia do argumentu ostatniego. Nabierze on charakteru
rewelacji.

W znaczeniu niemieckiego „vertraglich.",
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Wróćmy w tym celu ną chwilę do wzoru Broszki
•w formie (4*) :s (V*) t. j . :

Ą — f ^ j ^ f l - a n ) . . . . . ( V * )

W najbliższej okolicy punktu K * możemy wykres a*=,f* (E).
zastąpić z wystarczającem przybliżeniem linją prostą (więc
n. p. z pewnością styczną w jf*). Tę ostatnią wyraża do-
wolny typ równania linjowego między zmiennemi E i a*.
a zatem równie dobrze równanie (III *) — oczywiście z tą
uwagą, że zarówno D jak i as* traktujemy w tym związku
za wielkości zmienne, zależne od sk lub ok*. Więc n. p. os*

( os*

oznacza obecnie poprostu rzędną punktu I e = £ „ = — ,

przecięcia się każdorazowej prostej (III *) z stałą

prostą Hooke'a e=-gy-. W punkcie krytycznym K* jest
es *

£=£4, ff*=ojj*. Uwzględniając definicję Ek
M = ~1- możemy

wzór (V*) napisać w formie następującej :
• n1! ok*

'('+§)-
Pk P

Lecz ffi*=-j; połóżmy podobnie as*=—f-; skorzystajmy
JA • A

wreszcie częściowo z związku I—Ai^* Uwzględniając po-
wyższe i rozwiązując ostatnie równanie względem Pk

otrzymamy:
D

jako przekształcenie formuły (V*).
Rewelacja przybrała charakter konkretny: W z ó r

B r o s z k i (VI*) j e s t i d e n t y c z n y z w z o r e m K a r a -
s i ń s k i e g o (II*).

Niespodziewany ten rezultat wymaga paru słów ob-
jaśnienia. Wzór (II*) wywodzi się z następującego łań-
cucha zależności: 1. Założenia niezmienności płaskiego
przekroju pręta, wyrażonego równością:

7 — i t W ' ' ' • (Vn*>
2. Uwzględnienia w- (VII*) wpływu siły podłużnej na
wartość krzywizny pręta. 3. Zidentyfikowania osi y z osią
yx najmniejszego-momentu bezwładności I=AP przez od-
nośne przyjęcie płaszczyzny wyboczenia osi pręta. 4, Ogra-
niczenia bryły naprężeń t y l k o j e d n ą płaszczyzną o śla-
dzie z0 — (IV*). 6. Nieuwzględnienia zarówno w ostat-

niej równości jak też w relacji (VII*) zmiany wymiarów
poprzecznych. 6. Niekonsekwentnego pominięcia skrócenia
długości początkowej I pręta w warunkach brzegowych.
7. Zastąpienia funkcji CT*=/* (e) linją prostą o parame-
trach stałych, niezależnych od ek względnie ah*.

Wszystkie te założenia tkwią — po części przypad-
kowo1 2) — w wzorze (4*) = (VI*). 1. Istotnie równanie
(1*) jest identyczne z (VII*) ; wyrazem bowiem zależności
linjowej jest podobieństwo trójkątów. Uzupełniwszy w rów-
naniu (1*) ę o pominiętą. tam drobną wielkość £, i zakła-
dając w niem £=0 znajdziemy odnośną spółrzędną s=s 0

w relacji następującej :
1

Lecz — jak wykazałem — wskutek niepoprawnego rozu-
mowania matematycznego tkwi w teorji Broszki milcząca
równość £ 0 =O; stąd reszta w postaci (VII*). Punkty 2.

n ) Przysłówek ten tłumaczą zupełnie poprawne rysunki, za-
mieszczone w nocie; niestety wywód matematyczny nie pozostaje
z niemi w zgodzie.

i 3. zostały skonstatowane w odnośnych ustępach, trak-
tujących o wzorze (4*). 4. Wynika z połączenia równania

o*
linjowego (1*) z założeniem E* = — = constans, rozpostar-

tem na cały przekrój pręta. Jest to najsłabsza strona wy-
wodu Karasińskiego; jest to też największa wada dowo-
dzenia Broszki; dzięki niej bowiem zatracono różnice w za-
chowaniu się dwóch zgoła odmiennych stref przekroju.
Punkty 5. i 6. zostały istotnie stwierdzone w teorji Broszki.
Jedyna różnica mieści się w postępowaniu 7. We wzorze
bowiem (VI*) musimy traktować wyrażenia D i a„ za
zmienne i zależne od ak* za pośrednictwem funkcji ok* =
= /'*(£/<)> w formule (II*) wielkości owe przyj ęto w pierw-
szem przybliżeniu za stałe. Różnica ta jest małoznaczącą
i da się z miejsca usunąć.

Resumując tedy możemy powtórnie stwierdzić fakt
następujący: T e o r j a K a r a ś iń sk i e g o j es t z wyjąt-
kiem jednego szczegółu i d e n t y c z n a z t e o r j ą Brosz-
ki — zawierając mianowicie wszystkie jej założenia prawdo-
podobne i nieprawdopodobne wprowadza nowe dodatkowe,
polegające na uproszczeniu własności rzeczywistych ma-
terjału do własności fikcyjnych. Różnica ta niknie wraz
z interwałem doświadczalnym £.

Jak wspomniałem w ustępie (4*) wzór Broszko - Ka-
rasiński może oddać pewną przysługę przy ogólnej orjen-
tacji; błąd tej formuły maleje tem silniej im bardziej
zbliżamy się do obszaru odkształceń sprężystych. Tem
samem tłumaczy się przypadkowa zgodność formuły (I*)
Karasińskiego z doświadczeniami v. Karman'a. Przypo-
minam, że w tych ostatnich £ nie przekraczało wartości
2°/0; zamiana krzywej na prostą w tak małym interwale
nie doprowadziła —• rzecz jasna — do rażących sprzecz-
ności.

Ogólnie jednak obie teorje są nieścisłe. Ich autorzy
powtarzają stary błąd, na który zwracali już uwagę Con-
sidóre (1889) i Jasiński (1895): w obszarach posprężystych
stan odkształcenia przestaje być odwracalnym. Engesser
w pierwszej swej formule zastąpił E wzoru Euler'owskiego

( d o* \
— — I , zatem wielkością zbyt.
d E ) k

małą. Autorzy krytykowani dzięki niepoprawnemu
przyjęciu dodatkowemu — = constans (w obrębie każdo-
razowego przekroju) — rzecz trudna powiedzieć — po-
prawili, sytuację; zastąpili bowiem Ek"* formuły En-
gesser'a modułem większym Ek* (Ek" * < Ek* < E). Nie-
stety ten widoczny postęp nie doprowadził do rezultatu
zupełnie poprawnego.

a*
Podkreślane kilkakrotnie założenie —=constans, mo-

E
żliwe — rzecz jasna — tylko w obszarach sprężystych,
wybiło równie silne piętno na obu formułach. Z wzoru
(4*) zatrzymać możemy formułę Euler'owską przez przy-
jęcie Ek*=E i odrzucenie dodatku (1—s»). Z wzoru (II*)
zachować należy tę samą tradycyjną formułę przez zało-
żenie D-> 00 i skreślenie czynnika ll-|—^J. Obie formuły

służyć mogą do celów orjentacyjnyoh. Kwestja empirycz-
nej wartości uproszczonej formuły (II*) do wzoru (I*)
i wreszcie do:

b

8*
nie należy do tematu niniejszej notatki.

Lwów, 21. stycznia 1930.

Sprostowanie.
Dzięki uprzejmości Pana Prof. Dr. M. T. Hubera do-

wiedziałem się już po napisaniu części dodatkowej mego
artykułu, że cenne szczegóły, odnoszące się do kwestji
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wyboczenia posprężystego, znaleźć można w ogłoszonem
w ostatnim tygodniu drukiem sprawozdaniu: „Bericht
iiber die II. Internationale Tagung fur Brtiokenbau und
Hochbau" (Wien, 1929 — J. Springer). W podanym przez
Broszkę (w ciągu dyskusji nad referatem M. Boś'a) wzo-
rze (str. 307) czynnik (1—sk) zajmuje już miejsce po-
prawne w mianowniku; wobec tego argument mój o dro-
bnym lapsusie, dotyczącym położenia tego czynnika
w wzorze ogłoszonym w „Oomptes rendus" upada. Równo-

cześnie dodaję, że zgłoszone pisemnie zarzuty P. Fillun-
ger'a, M. Koś'a i E. Cłrwalla'i (str. 330—331, 338—343,
613) nie mogły mi być z tej strony oczywiście znane.
Niezależnie od tego wyjaśniam, że autorzy wymienieni
ograniczyli się do czysto matematycznego argumentu nie-
poprawności teorji Broszki bez podania dowodu zupeł-
nego ; tem samem kwestji nie wyczerpali,

Lwów, 24. stycznia. 1930 r.

Inź. Jerzy Relwicz,
st. asystent Katedry Obróbki Metali Politeclmiki Lwowskiej.

Polski układ pasowań średnic.
Układy złożeń są podstawą budowy zamiennej, t. j .

systemu produkcji, pracującego z taką dokładnością, że
odpowiednie części szeregi! takich samych maszyn mogą być
wymieniane między sobą bez konieczności dopasowywania.

Pierwszym wypadkiem budowy zamiennej było przed-
stawienie w roku 1785 przez Le Blanca posłowi amerykań-
skiemu serji 50 karabinów, AV których zamki i części zamków

Wałek. Otwór.

U

Otwór.

fcwymiar rztczywisty

(x wymiar krańcowy górny.

D-wymiar krańcowy dolny.

T- tolerancja.

Wałek.

Instrukcja do ćwiczenia z Układów pasowań Średnic. Tablica*

można było dowolnie wymieniać między sobą. Budowę za-
mienną zastosował następnie cały szereg fabryk maszyn.
Korzyściami tej budowy jest możność montażu maszyn bez
dopasowywania poszczególnych części wedle „czucia" ro-
botnika, oraz ułatwienie dla używającego maszyny, który
może zepsutą część maszyny zastąpić taką samą częścią,
sprowadzoną z fabryki, zapasową lub wyjętą z takiej samej
maszyny, bez konieczności dopasowywania przez robotni-
ków specjalistów. Przykładem budowy zamiennej są. np.

motory automobilowe, w szczególności zaś świece i pneuma-
tyki są zamienne nawet w samochodach różnych firm.

Aby poszczególne części były między sobą zamienne,
odnośne ich wymiary powinny być sobie równe, jeżeli nie
matematycznie (co jest nieosiągalne), to przynajmniej
technicznie, to znaczy — muszą się zawierać w pewnych,
niezbyt szerokich granicach.

Instrukcja do ćwiczenia ż Układów pasowań Sręc/nic, Tablica 2.

Granice te są ujęte w„Układach pasowali średnic",
które podają gotoAve wartości cyfroA ê dla różnych rodzajów
pasowań. Układy takie opracowane zostały przez szereg
państw (np. Niemcy, Szwajcarja, Anglja i t. d.). Polski
układ pasowań został oparty na układach szwedzkim
j czeskim.

PonieAvaż, jak było powiedziane, osiągnięcie matema-
tycznie dokładnego wymaru jakejś części jest nieosiągalne,
Avięc też układ pasowań przewiduje dla każdego wymiaru
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ii o m i n a 1 n e g o N dwie granice — wymiary krańcowe —
wymiar krańcowy -dolny D i; wymiar krańcowy górny :(?,
między któ.cemi -znajduje się wymiar rzeczywisty przedmiotu.
Np. 0=59,97 fnm; 0=59,935 nim, Bożnicę między wy-
miarem górnym, i dolnym nazywarny."t 0,1 e r a n c j ą 3".
T=jÓ—D: "Np, ?=59,97—59, 935—0,0215, mm (rys. ,1).

Różnice między wymiarem nominalnym, a wymiarami
krańco wemi, nazywamy o d c h y ł k a m i . O d c h y ł k a
g ó r n a Og jest różnicą iniędzy wymiarem krańcowym
górnym i nominalnym Og = Q — N; np. Og = 59,97—
— 6 0 = — 0 , 0 3 mm. O d c h y ł k a d o 1 n a Od jest różnicą
między wymiarem krańcowym dolnym i nominalnym
Od = D—N; np. Oi—59,935—60.= — 0,065 mm (rys. l a ) .
O d c h y ł k a r z e c z y w i s t a jest różnicą między wy-
miarem nominalnym i rzeczywistym przedmiotu. • :i

Układ polski przewiduje 5 klas dokładności (1-sza

Kaliber siaty do watów.

Rys 6.

Kaliber stały do otworów.

strona dobra.

Rys.9a.

Kaliber stały do otworów.siaty do
strona z ta.

fiysJb

Instrukcja doówczenia z Układów pasowań Średnic. Tabl.3.

najdokładniejsza, 5-ta najmniej dokładna) do różnych
celów budowy maszyn. Klasy wyższe posiadają większe
tolerancje, przedmioty wykonane według nich są mniej do-
kładne, charakter styku może się nieco różnić od żądanego,
zato też wykonanie jest tańsze (rys. 2).

W złożeniu wału i otworu (lub innych dwóch styka-
jących się ze sobą części), mogą zajść następujące przypadki:

1. Największa dopuszczalna średnica wału jest
mniejsza od najmniejszej dopuszczalnej średnicy otworu.
Między powierzchnią wału i otworem pozostanie z a w s z e
pewna przestrzeń, t. zw. 1 u z L. Jeżeli wykonany wałek
będzie miał największy, zaś otwór najmniejszy dopuszczalny
wymiar, będziemy mieli l u z n a j m n i e j s z y Lin, w wy-
padku odwrotnym l u z n a j w i ę k s z y Lw (rys. 8).
Istniejącą wolną przestrzeń może zająć warstewka smaru —
części mogą poruszać się po sobie, tworz-ąc t. zw. p ą.s o w a-
n i e i i c h o w e . ,:-.;, . . ! . , ' , ; - . « • • ,. :••..,:> , • i i •••-•; : ..

2. Najmniejsza dopuszczalna średnica wału jest
większa od największej dopusz;czalnej średnicy „ otworu.
Wał będzie zawsze większy od otworu o pewien w ci ' s k,W.
(Wcisk, możemy uważać: za ujemny luz). Analogicznie do
poprzedniego będziemy mieli w c i s k n a j w i ę k s z y W w
i, w c i sk . n a j ;m n i e j s z y Win. W każdym razie wał
i otwór1 mog.ą, hyc^złóżone tylko z użyciem siły, co spowoduje
pewne/odkształcenie obu części. .Gzęści złożone- nie mogą
się poruszać swobodnie po sobie,,,tworzą p'ą,s o w ą n i e
s p o c z y n k o w e (rys. 4).

3. Wreszcie w trzecim wypadku mogą przynależne do
siebie, wał i otwór, znajdujące się y? obrębie tolerancji,
wchodzić w siebie albo z luzem albo z Avciskiem, zależnie od
tego, czy znajdują, się bliżej górnego czy dolnego wymiaru

;krańcowego, ftianyy wtedy p a s o w a n i e m i e s z a n e .
Pasowanie to charakteryzujemy ś r e d n i m l u z e m , za-

Kaliber stały do watów.

Rys.40.

Kaliber siaty do otworów.

strona zła.

RysH.

Instrukcja do ćwiczenia z Układówpasowafi Średnic.

strona dóbr.

TablA

wartym między wymiarami średniemi wału i otworu
(rys. 5). .

Rozmaite pasowania można uzyskać dla ustalonego
wymiaru nominalnego bądź zachowując niezmienny tole-
rowany wymiar otworu i zmieniając tolerowane wy-
miary wałków, bądź odwrotnie — zachowując nie-
zmienny iolerowany wymiar wałka, zmieniając zaś
tolerowane wymiary otAvorów (rys. 6). W pierwszym
wypadku mamy z a s a d ę s t a ł e g o o t w o r u , w dr u-
gim z a s a d ę • s t a ł.e g o w a ł k a . W wypadku stałego
otworu jako niezmienny przyjmuje się otwór, zwany o t w o -
r e m p o d s t a w o w y m ; analogicznie wobec zasady sta-
łego wałka mamy >w a ł e k p o d s t a w o wy.

, Praca według zasady stałego wałka wymaga posiada-
nia wielkiego, zapasu rozwiertaków do dokładej obróbki
otworów rozmaitych średnic i rozmaitych.,pasowań. Powo-
duje to duże koszta zakupu narzędzi, daje jednak oszczędne-
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ści podczas obróbki (unika się kosztownego szlifowania
stopniowanych waiłów). Naogół w budownictwie maszyn
stosuje się przeważnie zasadę stałego otworu. Zasadę sta-
łego wałka stosuje się przeważnie tam,. gdzie szereg kół
należy umieścić na długim i stosunkowo cienkim wałku
(pędnie, maszyny do liczenia i t. p.), który trudno byłoby
wykończyć szlifowaniem na cały szereg różnych średnic.
Niektóre maszyny wymagają wreszcie t. zw. p a s 0 w a ń
czyli złożeń k o m b i n o w a n y c h (w odróżnieniu od
p a s o w a ń z w y k ł y c h czyli n o r m a l n y c h wobec
zasad stałego wałka lub otworu), to znaczy — kojarzenia
ze sobą rozmaitych otworów i wałków, z których żaden nie
jest podstawowym. (Stosować wyjątkowo !)

Jakkolwiek liczba pasowań jest znaczna, poszczególne
wytwórnie, a nawet cale gałęzie przemysłu maszynowego
mogą, zaspokoić swoje potrzeby niewielką ilością pasowań;
wyróżniają się więc p a s o w a n i a u p r z y w i 1 e j o-

Kal/ber różnicowy do watów.

Linijka

lii

Śruby ustalające
sworznie.

Śruby wysuwające
sworznie.

Rys.-12.

Kaliber- różnicowy do otworu

kima.

Rys 43.
Instrukcja do ćwiczenia z Układów pasowań Średnic. Tabl.5.

w a ii e (w tablicach zaznaczone grubszą obwódką). Na nich
należy się opierać; do innych pasowań należy uciekać się
tylko w razie konieczności.

Temperaturą odniesienia polskiego układu pasowań
jest 20° G, to znaczy, że wobec tej temperatury powinny
wszelkie sprawdziany posiadać swój dokładny wymiar.
Ma to tę zaletę, że sprawdziany są cechowane w tej tem-
peraturze, w której pracują (temperatura warsztatu wynosi
przeciętnie około 20° G). Sprawdziany, któreby były ce-
chowane np. w temperaturze 0° C (system francuski), wy-
niesione na warsztat, rozszerzałyby się, a ponieważ nigdy
dwa sprawdziany nie będą miały zupełnie identycznego
współczynnika rozszerzalności, więc też wymiary przyna-
leżnych do siebie sprawdzianów do wału i otworu zmienią

swój wymiar rozmaicie, skutkiem czego wał i otwór wyko-
nane wedle nich dadzą inne pasowanie, niż było zamierzone.

W układzie polskim „linja zerowa jest linją gra-
niczną" — to znaczy, że w układzie .stałego wałka wał musi
być równy lub mniejszy od "wymiaru nominalnego, w ukła-
dzie stałego otAVOru — otwór równy lub większy od wy-
miaru nominalnego. Dawniej stosowano system linji zerowej
jakd linji symetrji, t. zn., że tolerancja wykonania wałka
w układzie stałego wałka, względnie otworu w układzie
stałego otworu, była rozłożona mniej lub więcej równomier-
nie po obu stronach, wymiaru nominalnego. Wadę tego sy-
stemu objaśnia następujący przykład, (rys. 7): W warszta-
cie w pewnej maszynie znajduje się oś o 70 mm, sporzą-
dzona w układzie stałego otworu, klasie 5-tej, jako obro-
towa bardzo luźna. Oś musi mieć wymiar położony między
70—0,18 mm a 70—0,4 wm, otwór zaś, w którym się obraca,
w razie położenia linji zerowej jako linji symetrji, wymiar
od 70+0,1 do 70—0,1 mm. Przypuśćmy, że otwór posiada
wymiar dolny 70—0,1 mm. Oś została zniszczona. Dora-
biamy ją w warsztacie, który jednak posiada sprawdziany
tylko dla klasy drugiej, wedle sprawdzianu dla styku obro-
towego. Wymiary wałka mogą się znaleźć między 70—0,08
a 70—0,045 mm. Wałek będzie większy od naszego otworu
0 0,02 do 0,055 mm, więc nietylko nie będzie się chciał w nim
obracać, ale przeciwnie — trzebaby go było siłą wcisnąć.

A zatem wadą stosowania linji zerowej jako linji sy-
metrji jest niemożność ' zastępowania części z „gorszych"
klas takiemi samemi, sporządzonemi wedle sprawdzianów
dla „lepszych" klas. Wobec linji zerowej jako linji granicznej
wymienność taka jest zagwarantowana przynajmniej dla pa-
sowań ruchowych, ponieważ, naprzykład w powyższym wy-
padku wałek będzie zawsze mniejszy, a otwór większy od wy-
miaru nominalnego, bez względu na klasę pasowań; charak-
ter pasowania będzie więc zachowany nawet w razie do-
brania, wałka i otworu z różnych klas.

We wszystkich układach pasowań tak tolerancje, jak
1 luzy wzrastają ze wzrostem średnic, a to z powodu, że
doświadczenie wykazało, iż wobec większej średnicy i luz
musi być większy, niż wobec średnicy małej, jeśli pasowanie
ma mieć ten sam charakter. Np. Schlesinger stwierdził,
że gdy dla pewnego rodzaju pasowania wobec średnicy
10 mm luz wynosił 0,005 nm, to wobec średnicy 40 mm
trzeba było zastosować luz 0,015 mm, aby otrzymać takie
samo pasowanie. W polskim układzie pasowań luzy wzra-
stają w małych średnicach, proporcjonalnie do 3-go, w wiel-
kich proporcjonalnie do 2-go pierwiastka ze średnicy. Rów-
nież tolerancje muszą rosnąć ze średnicą, ponieważ te same
metody obróbki dadzą zawsze mniejszą dokładność (w cy-
frach bezwzględnych) dla większych wymiarów. W polskim
układzie pasowań tolerancje wykonania są stopniowane
wedle wzoru:

gdzie T oznacza tolerancję, d —• średnicę w mm, zaś t jest
współczynnikiem, zależnym tylko od klasy i rodzaju paso-
wania, niezależnym zaś od średnicy. Wartości t są różne
dla wałka i otworu. Stosując pasowania należy używać naj-
grubszej klasy pasowań, której dokładność jest jeszcze do
danego celu wystarczająca, ponieważ większa dokładność
powoduje też większe koszta.

Tablica I przedstawia wielkość i rozkład tolerancji
i odchyłek w mikronach dla zasady stałego otworu, w obrę-
bie średnic 50—80 mm. Pasowania uprzywilejowane za-
znaczone są przez silniejsze kreskowanie.

Jak widać z tablicy, tolerancje dla wałów są naogół
mniejsze, niż dla otworów. Tłonaaczy się to tem, że dokładne
otwory są wogóle trudniejsze do wykonania, i że rozwiertaki
zużywają się szybko (po około 25 otworach), zmniejszenie
tolerancji otworów zmusiłoby do dalszego skrócenia czasu
ich użycia, a węc zwiększyłoby koszta produkcji; korzystniej
jest zmniejszyć tolerancje dla wału który można na szli-
fierce stosunkowo łatwiej obrobić na żądany wymiar.
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Jeżeli wykonamy np. wał jakiś wedle układu paso-
wań (co można uzyskać przez przeciąganie, toczenie, szli-
fowanie i t. p.)j musimy mieć możność łatwego zmierzenia,
czy obrabiany wymiar leży w granicach dopuszczonych
układami pasowań. Do tego celu służą p r z y m i a r y
g r a n i c z n e (kalibry), posiadające dla wału dwie pary
szczęk ustawionych na maksymalny i minimalny wymiar da-
nego złożenia, (rys. 8). Dla otworu przymiar posiada odpo-
wiednio dwa walce, lub ich części (rys. 9).

Strona wymiaru dolnego dla wału i górnego dla
otworu jest na kalibrach często znaczona czerwono i okre-
ślana jako „zła". Jeśli ta strona przymiaru przechodzi
przez przedmiot pod wpływem własnego ciężaru, przedmiot
jest zepsuty. Natomiast przymiar o wymiarze górnym dla
wałka, a dolnym dla otworu, jest określony jako strona
„dobra" przymiaru i powinien pod wpływem własnego
ciężaru przesunąć się przez średnicę obrabianą. Jeśli ta-
strona przymiaru nie przesuwa się przez przedmiot, należy
obrabiać dalej.

Do bardzo wielkich średnic używamy dla wałka
sprawdzianu o szczękach dla obu wymiarów ustawionych
z tej samej strony sprawdzianu — wymiar górny z przodu,
wymiar dolny za nim. W tym wypadku przymiar nałożony
na. wał powinien przejść przezeń pierwszą parą szczęk,
lecz zatrzymać się na drugiej (rys. 1.0). Odpowiednie spraw-
dziany dla otworu składają się z rączki i dwu prętów o koń-
cach zaszlifowanych kulisto — jeden o wymiarze dolnym,
drugi górnym danego otworu. Krótszy pręt powinien przejść
przez otwór, przymiar ma się zatrzymać na dłuższym
(rys. 11).

Obecnie coraz częściej stosuje się przymiary graniczne'

nastawne, które dadzą się dowolnie nastawiać w pewnych
granicach, zależnie od średnicy i rodzaju pasowania. Ka-
liber do wału o sworzniach, wysuwanych śrubami, przedsta-
wia rys. 12; kaliber do otworu o sworzniach wysuwanych
klinem, poruszanym śrubą, rys. 13. Przymiary graniczne
nastawne dla wału obejmują zwykle zakres średnic w obrę-
bie kilkunastu milimetrów (np. 66—77 mm). Przymiarów
do otworu trzeba posiadać dla każdej średnicy dwie sztuki,
po jednym dla górnej i dolnej granicy (pierwszy czerwony,
drugi czarny). Taka para przymiarów może służyć tylko
do jednej średnicy, ale w jej obrębie do wszystkich klas
i rodzajów pasowań. Do sprawdzania przymiarów stałych
i ustawiania nastawnych służą wzorce Johanssona. Są to
klocki stalowe o grubości stopnioAvanej co tysięczne, setne,
dziesiętne i całe milimetry, o powierzchniach ściśle płaskich
i równoległych. Dokładność tych klocków wynosi praktycz-
nie od 0,08 do 4 ^ zależnie od wielkości i gatunku wyko-
nania (istnieją 4 gatunki wykonania, od najdokładniejszych
AA, potem A, B, wreszcie, dla celów warsztatowych, C).
Złożone zespoły tych klocków wstawiamy między szczęki
przymiaru nastawnego, poczem szczęki te wyregulowujemy
wedle klocków. Ze względu na zupełną płaskość powierzchni
klocków następuje przyssanie złożonych klocków (skutkiem
działania sił międzycząsteczkowych) tak silne, że do rozer-
wania ich trzeba siły do 7 kglcni*. Skutkiem tak silnego
przylegania zespoły, złożone nawet z bardzo wielu klocków,
trzymają się mocno i wykazują tylko zupełnie nieznaczne
odchyłki od sumy wymiarów klocków.

Po bliższe szczegóły odsyłam do książki inż. W. Mo-
szyńskiego „Pasowania w przemyśle". (Warszawa 1929,
Księgarnia Techniczna).

Inż. Mieczysław Bessaga.

Parę uwag o wpływie obciążeń ciągłych, niejednostajnie rozłożonych na ustroje statyczne.
I. obciążenie jednostajne;
II. obciążenie zmienne w sposób jednostajny (podług

Z obciążeniem jednostkowem ciągłem, niejednostajnie
rozłożonem, spotykamy się przy obliczaniu pionowych lub
ukośnych belek i płyt, narażonych na parcie wody lub
ziemi. W tym wypadku obciążenie jednostkowe jest
funkcją linjową odległości danego przekroju od pewnego
określonego poziomu porównawczego, a zatem zmienia się
podług linji prostej — obliczenie momentów i sił po-
przecznych nie przedstawia większych trudności.

Inaczej rzecz się przedstawia np. z poprzecznym
podkładem kolejowym, który można traktować jako belkę
w 2 punktach podpartą, obustronnie wystającą „obcią-
żoną" od dołu niejednostajnie rozłożonem ciśnieniem żwi-
rówki; „reakcje podporowe" stanowią tu oddziaływania
szyn. Dla obliczenia momentów zgięcia w podkładzie sto-
suje się najczęściej metodę Zimmermanna, który opierając
się na hypotezie, że ciśnienie jednostkowe żwirówki na

Rys. 1.

podkład jest proporcjonalne do jego ugięcia, dochodzi na
tej podstawie do wzorów, dosyć skomplikowanych. Nieco
prostsze wzory możnaby otrzymać, biorąc pod uwagę kilka
typowych sposobów obciążenia belki obustronnie wysta-
jącej. Przedstawimy je kolejno poniżej, a mianowicie roz-
patrzymy :

linji prostej);
III. obciążenie zmienne podług paraboli rzędu dru-

giego ;
IV. obciążenie zmienne podług sinusoidy.
Dla uproszczenia założymy, że obciążenie jednost-

kowe na końcach belki (punkty At A2) i w jej środku (O)
jest jednakowe i rośnie od tych punktów do wartości
p™x=P, którą osiąga w punktach „podparcia" (5a i B2).
Z powodu symetrji można się ograniczyć do badania jed-
nej tylko połowy belki At Bt C

Oznaczmy przez:
jR — reakcje podporowe (w -wypadku podkładu oddziały-

wania szyn na podkład);
a — długość części wystającej belki;
I — odległość podpór;
x — odległość przekroju, położonego na prawo od pod-

pory (w kierunku ku środkowi belki) od punktu pod-
parcia ;

xx — odległość przekroju, położonego na lewo od pod-
pory (na części wystającej belki) od punktu pod-
parcia ;

px — obciążenie jednostkowe, I
Qx— siłę poprzeczną, > dla przekroju „xa;
Mx— moment zgięcia,

P*i i
Qx > takie same wielkości dla przekroju „a^" ;
K Ip — największe obciążenie jednostkowe, występujące na

podporach;
pa — najmniejsze obciążenie jednostkowe, •występujące na

końcach i w środku belki;
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Qo — siłę poprzeczną na podporze;
Mo — moment zgięcia na podporze;
Mij%— moment zgięcia w środku belki.

Po przyjęciu tych oznaczeń, otrzymamy dla wyżej
wspomnianych, sposobów obciążenia następujące wzory":

I. O b c i ą ż e n i e j e d n o s t a j n e .

PaPa

• a

i

\

P

L
4

P*

4

P

. R

Rys. 2.

222

1 = ~ "

. (l)

(2)

• (2a)

. (4)

(5)

Qx~ — p.a+R—p.x,

• • • - ( 6 a )

(7)

(8)

• i l % = ^ (Z-2 a ) . . ; . . y . .

Łatwo sprawdzić, że zachodzą, zależności:

Ha) O b c i ą ż e n i e j e d n o s t k o w e ,
jednostajnie zmienne odj9a = 0 do p„mz =

e, (a—xx)

Rys. 3.

(11)

(14)

(15)

—2a;) z a;
* ' 2 < 3 '

), . . (17)

. (18)

116) Obciążenie j ednos tkowe,

jednostajnie zmienne od pa=Ęr do pmax = p.
Ł

. • : V » . • ' . ; . . • ( 1 9 )



12 a

2 3 '

- , ' • • • • • (23)

• 4 '

p.a2

).(2a+l)

*=~-
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(23 a)

(24)

(24 a)

(25)

(25 a)

(26)

(26 a)

pa/a

p

p a I a

P" „ *
2 ' ¥ * 8 * 2 - 3

(27)

(28)

: . .; . . (28a)

(O. d, ni).

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi żelazne.

— Polskie koleje Państwowe w r. 1928. Długość linji nor-
malnotorowych w dniu 31 grudnia 1928 wynosiła 17.227 km,
zatem w stosunku do r. 1927 zwiększyła się o 43 hm. Prze-
ciętna długość eksploatacyjna w r. 1928 wynosiła 17.208 km,
w tej liczbie 5.143 km linji dwutorowych.

Przeciętny dzienny ilostan taboru na P. K. P. : parowozów
w ogóle 5.215 (w r. 1927: 5.223), na 100 km przeciętnej dłu-
gości eksploatacyjnej 30-3 (30-5), wagonów osobowych, poczto-
wych i bagażowych w ogóle 11.941 (11.653), wagonów towa-
rowych w ogóle 144.652 (136.846).

Z przeciętnego ilostanu taboru było parowozów w na-
prawie 1.206 t. j . 23-1% (wr. 1927: 1.240 t. j . 23-7°/0), wy-
łączonych z ruchu 746 t. j . 14-3% (911 t. j . 17-50/,,) czyn-
nych 3.260 t. j . 62-6°/0 (3.072 t. j . 58-8°/c-). wagonów osobo-
wych, pocztowych i bagażowych w naprawie 1.384 t. j . 11 "6%
(1.489 t. j . 12-8%), wyłączonych z ruchu' 533 t. j . 4-6°/0

(593 t. j . B-l°/0), czynnych 10.004 t. j . 83'8% (9.571 t. j .
82-1 °/0), wagonów towarowych w naprawie li.920 t. j . 7-8°/0

(12.651 t. j . 9-2°/0), wyłączonych z ruchu 15.318 t. j . 10'5°/0

(12.835 t. j . 9-4°/0), czynnych 118.044 t. j . 81-7°/0 (111.360
t. j . 81-4»/0). • • • : •

Ilostan parowozów w porównaniu z r. 1927 zmniejszył się
nieco, natomiast wzrósł ilostan wagonów.

Ilość pracowników.w.r, 1928" zmniejszyła się w porówna-
niu z r. 1927 i wynosiła 159.670 pracowników stałych (1927:
162.883). Na 1 km, długości linji przypada 9-97-(9-50).

Ilość osób przewiezionych w r. 1928 Wynosiła 174,368.563
(159,385.853).

Dochód z przewozu osób i bagażu wyniósł 387,057,845 zł.
(330,882.626 zł.). Ilość ton przewiezionych wynosiła 81,412.213
(64,838.929). Dochód z przewozu towarów wynosił 969^956.692 zł.
(890,170.097 zł.). : ' ' ! •'' '

, Ilość wagonów, .naładowanych na linjach własnych wyno-
siła 6,412.360 (4,958.113), przyjętych od koleji obcych 599.303
(610.280). , , ,
: Dochody wynosiły razem 1,480.617 zł. (1,341.523 zł.),
wydatki 1,283.823 zł. (1,099.969 zł.). Nadwyżka dochodu wy-
nosiła 196.794 tys. zł. (2,84.554 tys. zł.). Współczynnik eksplo-
atacji daje 86-07 zł, (84-99 zł.).

Wpływy wzrosły w r. 1928 o IG'30/,, w porównaniu z r.
1927, jednakowoż wzrosły i wydatki o 17"6%? a to wskutek
powiększenia wynagrodzenia personalu, wzrostu cen materjałów
i t. p. (In&ynier Kolejowy 12/1929). • -.;••;•: •; v...

— Koleje węgierskie liczyły z końcem r. 1914 — 22.627 km.
Układ pokojowy w Trianon zostawił przy Węgrach tylko
8.200 km, a mianowicie 3.191 km koleji państwowych, 4.115 km
koleji prywatnych pod zarządem państwa i 894 km koleji pry-
watnych pod zarządem własnym.

Węgierskie koleje państwowe . przydzielone są do Mini-
sterstwa handlu i na czele ich jest Dyrekcja (Budapeszt VI
Andrasy ut. 73/75), z prezydentem i siedmioma dyrektorami
dla siedmiu Sekcji. Pierwsza Sekcja ma pod sobą ogólny zarząd,
druga finanse, trzecia handlowość, czwarta budowę i utrzymanie
koleji, piąta służbę trakcji i warsztatów, szósta ruch, a siódma
zasoby materjałów. ,, , . .:

Dyrekcji podlega sześć kierownictw ruchu w Budapeszcie,
Miskolcu, Debreczynie, Szegecie, Szombately i Pecs.

Każde z kierownictw ruchu posiada pięć oddziałów, a mia-
nowicie : sekretarjat ze sprawami personalnemi i ogólnym za-
rządem, budowa i utrzymanie, ruch ze służbą handlową, wo-
źnictwo, rachunkowość.

Podwładnemi organami kierownictw ruchu są stacje, pa-
rowozownie, Sekcja budowy i utrzymania, s^tady materjałów
i warsztaty. . , :, ,

Personal kolejowy składa się z 59.300 głów, z tego
30.800 etatowychi 28.500 robotników (12.050 śtSłych i 16.450
sezonowych).
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Samych pensjouistów t. j . emerytów, wdów i sierot liczą,
koleje węgierskie 36.622. (Organ ./'. d. Fortschritte des Eisen-
bahnwesens 20/9 1929). inŁ A. W. Kriiger.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Podręcznik zelbetnictwa" Empergera tom I wydanie 4.

Berlin 1930.
Znane wielkie dzieło „Podręcznik zelbetnictwa" wychodzi

już w czwartem wydaniu. Tom I, który się ukazał na pułkach
księgarskich, zawiera historyczny rozwój zelbetnictwa, doświad-
czenia i teorję. Wydanie to jest zupełnie przerobione, zmieniono
też przeważnie autorów.

Dział pierwszy: zasady rozwoju zelbetnictwa opracował
znany profesor Foerster. Zamiast trzech następnych działów
0 doświadczeniach opracowanych w 3 wydaniu przez Graf a,
Thulliego i Kleinlogla widzimy w czwartem wydaniu tylko je-
den dział, opracowany przez Grafa. Zamiast piątego i szóstego
działu opracowanych w 3 wyd. przoz Melana i Berrera widzimy
jeden dział: teorję żelbetu, opracowaną przez prof. Domkego.
Wszystkie te działy znacznie skrócono, odwołując się często do
trzeciego wydania tak że gdy 3 wyd. miało 800 stron czwarte
tylko 585.

W pierwszym rozdziale uderza nas ciekawe spostrzeżenie,
że Foerster opuścił portrety wszystkich pionierów żelbetu, któ-
rzy nie byli niemcami a więc Hyatta, Coigneta, Moniera.

Znany profesor Graf ze Stuttgartu opracował rozdział
drugi o wynikach doświadczeń, przyczem przytacza on prawie
wyłącznie doświadczenia wykonane przez siebie, o innych znaj-
dujemy tylko wzmianki w odsyłaczach. 0 słupach mówi bardzo
mało a dochodzi do wniosku, że udźwig słupa żelbetowego
równa się sumie udźwigów betonu i wkładek żelaznych. Graf
1 Domke opierają się tylko i omawiają, przepisy żelbetowe nie-
mieckie, nie wspominając nic o innych. 0 wyboczeniu nie przy-
tacza żadnych doświadczeń, twierdząc, źe da się tu zastosować
wzór Eulera. Szerzej omawia on doświadczenia z betonowymi
ciosami podporowymi i przemawia przeciw uzbrojeniu ciosów.

Ciekawe są wyniki doświadczeń z belkami lub płytami
gdy część ciśnioną zrobimy z cegieł, betonu lub szkła. Z po-
wodu różnicy spółczynnika sprężystości, otrzymujemy dla szkła
znacznie większe naprężenie niż dla betonu, należy przyjmować
przytem n = 3. Dodane są obecnie doświadczenia z rurami żel-
betowemi i co do działania prądów elektrycznych na żelbet.

Trzeci rozdział, o teorji żelbetu opracował prof. Domke.
Udowadnia on że przy zagięciach prętów żelaznych należy
przyjąć r — 10 do 15 d, zastanawia się szczegółowo nad obli-
czeniem podstawy słupa. Autor przy obliczeniu potrzebnego Fz

podaje wxory przybliżone ale nie dość dokładne a nie zamieszcza
tablic, ustawia wzory dla przybliżonego ciężaru płyt. Przy bel-
kach kątowych robi on słuszną uwagę, źe belki narożne z po-
wodu połączenia z innemi mogą się tylko pionowo uginać. Przy
obliczeniu przyczepności oświadcza się przeciw przyjęciu ideal-
nej belki kratowej, omawia projektowanie i obliczanie belki
ramowej. W rozdziale o statyce żelbetu omawia autor szcze-
gółowo obliczenie belek ciągłych i ram. podaje dokładne i przy-
bliżone sposoby. Dzieło całe zasługuie na dokładne przestudjo-
wanie. Dr. M. Thullie.
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ROŻNE SPRAWY.
— Drogowy preliminarz budżetowy Austrji na r. 1930 wy-

nosi kwotę 36,640.000 Sh. (46-8 mil. zł,). Bardzo ciekawe jest
zestawienie odnoszące się do rokrocznego wzrostu tego działu.
Przy s t a ł e j i n i e z m i e n n e j długości dróg 4.000 km wy-
nosiły wydatki drogowe:

w r. 1923 . . . . 2,893.185 Sh.
1924 . . . . 3,798.000 „
1925 . . . . 8,480.000 „
1926 . . . . 11,820.000 „
1927 . . . . 17,957.000 „
1928 . . . . 31,500.000 „
1929 . . . . 33,380.000 „

preliminarz 1930 . . . . 36,640.000 „
przyozem wydatki personalne są osobno preliminowane.

Wydatki na r. b. mają podział następujący:
1. Utrzymanie 4.000 fcm 14,750.000 Sh.
2. Inwestycje drogowe (mosty, budynki dro-

injoze i maszyny robocze) . . . 10,890.000 „
3. Przebudowa jezdni na typy nowoczesne 11,000.000 „

Razem , . , 36,640.000 Sh.
Wynika z tego, iż normalne koszta utrzymania 1 hm dróg

zwykłych preliminuje się na 3.700 Sh. (4.625 zł.). Nic dziwnego
na tle tych cyfr, iż stan dróg austrjackich polepsza się wy-
bitnie z roku na rok. E. B.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T R E Ś Ć : M. T. H u l e r : Sztywność skręcania ramy prostokątnej. — Bessaga: Parę uwag o wpływie obciążeń ciągłych, niejedno-

stajnie rozłożonych na ustroje statyczne. (Dokończenie). — Inź. B. Łazoryk: Nowoczesne metody oczyszczania wód kąpie-
lowych. — Inż. Z. Pałka.: Betonowe przyczółki mostowe z górną częścią wykształconą w formie wspornika żelbetowego.
W. "Wiśni owski : Obliczenie strat przy spalaniu, z uwzględnieniem paliw kombinowanych. — Inż. K. S tadtmtt l l e r :
Zasługi ś. p. Prof. Łosia przy ustalanm polskiego słownictwa technicznego. — Wiadomości z literatury technicznej. — Re-
cenzje i krytyki. — Bibljografja. — Różne sprawy. — Sprawy Towarzystwa.

M. T. Huber.

Sztywność skręcania ramy prostokątnej.
1. Przyjmijmy dla uproszczenia trafiającą się naj-

częściej w praktyce symetrję budowy ramy względem
osi X Y prostokątnego układu spółrzędnych (rys. 1) i za-
łóżmy, że dana para sił P, P o ramieniu 2 b działająca
na pręt ramy B C—2a — l1, równoważy się z reakcjami
R, R podpór umieszczonych na końcach pręta przeciw-

Rys. 1.

ległego AD. Wszystkie te siły są przytem prostopadłe do
płaszczyzny ramy. Wtedy pręt B G obróci się względem
pręta równoległego A D o pewien kąt cp, który przy nie-
wielkich odkształceniach będzie wprost proporcjonalny do
danego momentu (skręcającego) M=2 Pb=2Ra i do dłu-
gości ramy AB=2c—l, zaś odwrotnie proporcjonalny do
sztywności skręcania D. Możemy przeto napisać:

Ml

Zadaniem naszem jest obliczenie wartości D z danych
wymiarów i stałych materjału ramy.

2. W tym celu musimy przedewszystkiem znaleźć wiel-
kości statycznie niewyznaczalne w stosownie wybranym
przekroju ramy. Jeżeli wytniemy z ramy pręt B O prze-
krojami nieskończenie blizkiemi końców B i C (rys. 2),
to dla przywrócenia równowagi na końcu np. B potrzebna
jest siła poprzeczna Z, moment zginający MQ i moment

Rys. 2.

skręcający 2fto. (Dla wyrazistości powtórzono rysunek
wyciętego pręta B G zaznaczając na pierwszym tylko mo-
menty skręcające, a na drugim zginające).

Z powodu przyjętej symetrji muszą odpowiadające

wielkości na drugim końcu -wyciętego pręta mieć te same
wartości przy odwróceniu kierunku (zwrotu) Z i 3Ji0.

Nadto warunek momentów około osi X daje:

a • stąd:
i

M^Pb—Za,

Mamy więc do czynienia tylko z d w i e m a wiel-
kościami statycznie niewyznaczalnemi: Z i 2Jł0.

1 Skoro przetniemy pręty A B i CD nieskończenie
blizko końców B i (7, to oczywiście mamy znowu do czy-
nienia z siłami poprzecznemi o tej samej wielkości Z,
tudzież z momentami zginającemi 9$0 i skręcaj ącemiif0.
(Moment skręcający koniec B pręta BO staje się momen-
tem zginającym dla końca B pręta AB i nawzajem).

Oznaczywszy teraz przez:
Bt — sztywność zginania prętów B O i A D w płaszczyźnie

działania danych sił zewnętrznych;
Dt — sztywność skręcania tychże prętów;
Z?2 — sztywność zginania prętów AB i OD w płaszczyźnie

prostopadłej do płaszczyzny ramy;
D2 — sztywność skręcania tychże prętów,
napiszemy wyrażenia na energję odkształcenia jvt pręfca
BG, ni prętów AB i OD, na pręta A D (przy zaniedba-
niu energji ścinania) w postaci następującej:

n.,
M,H

A ^
Różniczkowanie n = nx+n% -f- n& daj e:

dn 23JŁa
-

dn
~Jz~
, 1

B-J

• 2Jf,(-o)f
A

ZV~-RV)(~a+v)dv=O.

Pierwszy z powyższych warunków daje:

Z drugiego po wykonaniu całkowań i licznych przekształ-
ceniach znajdujemy:
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-Pb.l

8. Dążąc do celu wymienionego na wstępie, przyj-
miemy teraz, że siły P, P pary obciążającej działają w na-
rożnikach B i G, czyli, że 2b~2a=lv a więc-iZ—P. Wtedy
z powyższego rozwiązania otrzymamy z łatwością wzory:

2 '

Możemy je sprowadzić z korzyścią do postaci następującej :

przyczem:

Stąd znajdujemy jeszcze:
P

• — I T r+o' k r+a"
Odpowiednie wyrażenia na energję odkształcenia ramy
będą miały teraz postać:

A zatem:

Różniczkując to wyrażenie względem momentu M~
==Plx, jako zmiennej niezależnej, której funkcjami linjo-
wemi są 3ft„, Mm Z i P, znajdziemy:

jako wartość kąta, o jaki obróci się pręt BC względem
AD. Całkowania dogodniej jest wykonać przedtem. Tą
drogą otrzymujemy kolejno:

n= 12 a) 1

h ' h

ML M / 7 \ 2 7 ' 7 / ' /
(~1.\ % 1 1 a 2 j

\ l/t / Jja U\ IJĄ JJadM v D 6 (1 + a)

a rozłożywszy tutaj a2 na czynniki a. a i zastąpiwszy

jeden wyrażeniem powyżej podanem, dochodzi-my do naj-
prostszej postaci wyrażeń na D:

J5a D, B, D2

) 77" Ł
B D a B, D '

Ł Eozpatrzymy jeszcze kilka przypadków szczegól-
nych, tak ze względu na zastosowania, jak i pożądane
sprawdzenie wyników, do których dochodzi się dość dłu-
gim rachunkiem.

a) Dajmy na to, że w raime kwadratowej (l^—l^l)
jest zarazem By=Bi — D1=JDi=A.

Wówczas znajdujemy z wzorów ogólnych:

. 3.

b) Niechaj pręty lx mają sztywność zginania i skrę-
cania Z?j i D, równą i bardzo wielką w porównaniu do
prętów l%. Wtedy otrzymujemy:

'ii

a zatem:

n ;
* 2— Pl

Rzut linji ugięcia każdego z prętów na płaszczyznę
prostopadłą do płaszczyzny ramy, tudzież odpowiedni wy-

Bys. 4.

kres momentów zginających przedstawia rys. 3, ważny
widocznie w przypadku ogólniejszym traktowanym w ustę-
pie 3. Pręt ramy jest skręcany stałym momentem, a nadto
zginany tak, jak belka obu końcami obustronnie podparta



pod -wpływem działających zgodnie na końce dwu rów-
nych par sił.

Rozmieszczenie momentów zginających w całej ra-
mie przedstawia rys. 4. Linje przerywane ograniczają, wy-
kres momentów skręcających.
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Nakoniec wypada zaznaczyć, że otwierając ramę du-
żego okna wystawowego przez pociągnięcie za klamkę
umieszczoną na dole, narażamy tą ramą w podobny spo-
sób, jeżeli, jak to często bywa, stawia opór klamka górna
nienależycie otwarta, lub inna miejscowa przyczyna.

- v
Inż. Mieczysław Bessaga.

Parę uwag o wpływie obciążeń ciągłych, niejednostajnie rozłożonych na ustroje statyczne.

III a) Obciążenie jednostkowe,
zmienne podług paraboli od pa = 0 do pvmx — p-

(Dokończenie).

Rys. 5.

Pxi — „2 P)

(l—2xY
Px = T, P,

(29)

(30)

M - -

622

— —

^i£z |łł_ (32)
ó a? ^ '
et Jx [CL—X-,)

2-0+1—^7-' ( 3 2 a )

P%ał)i> < 3 3 )

2^2l2^+])' ( 3 3 a )

-g-p.e, (34)

2 Ii
(34 a)

. . . . . . (35)

.(36 a)
/ I **J

. , 1 (l-2x)* l-2x
6 - ^ 3 - ^ I* ' 2 '

(36)

a;8), . . . . (36 a)

(-8x^+161^-1

R

, . 37)

, (37 a)

(38)

(38 a)

III&) Obciążenie jednostkowe,

zmienne podług paraboli, od pa~^r do pinax

'P/z

y
p*,

p-

R
a:

P*
J

P/z
i

t

P
it

a —*-

p/»

Rys. 6.

p p ( « -

p p (l~2
P

(39)

(40)

BR
, (41)

2 " o 3 • 3 '

~ (4:a
2—2ax1-ł-x1

i), . . . (42)

H*!1), . • (42 a)

a 2 ' 3 ' 4 '

, (43)

i2), . . . . ( 4 3 o)

i (44)

, . ( 4 4 a)

2, . . . ; . . . . (46)
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~ 8 "(2a+Z)' " '
(45 a)

(H
2Z2 3 '

0,

;.(Z3—3a;Z2+3»2Z-2a;8),

para \ p a I a

2

(46)

(46 a)

x p I ( I

R

3 4 '

l - 4 » 4 ) , . . (47)

.(-7a2Z2+8icZ3-12Z2a;2-|-8Za!3-4a;4), (47a)

. . . . (48)

. . . .(48 a)

7

7

IV a) O b c i ą ż e n i e j e d n o s t k o w e ,
zmienne podług sinusoidy, od p a = O do pmax = P-

Rys. 7.

2 a

Z '

(49)

(49 a)

oos2 a

p a + p . — (sin n — sin
n

+ p. —j- (sin n — sin 0) = 2 22,

Z

(50)

a /p p

% ( ł +
p

a .
ń

przyczem ^ należy tu uważać za wielkość stałą, zaś xt'
za zmienną),

J oos

a

a 2

przyczem s=

. a r. '== —-. \scos zaz,

rrr ff I

—

\ 2

Ci

MXt =1

\ 2 oos zdz= z sin z + cos g,

Jr{cii—xi
i)—~-T\ — 1— sm—-)—5-—cos—4 v 1 2n2 [ v a ) a a

) ] , . . (52)

*—

f oo.

f" (p p
~\ \2 + Y

2nx\ .C0S ~T"J (2! ) '
(przyczem a; należy tu uważać za wielkość stałą, zaś x'
za zmienną).

(56)

12 ( B 7 a )



IV6) Obciążenie jednostkowe,

zmienne podług sinusoidy od pa=^~ do pmax — p.
a

p
+ T C O S

n x*

3p p
^ = = X + T C 0 S - ^ '

_2>p p 2nx
4 4 Z '

8R

Ca:, . I O (a itj) I

(68)

(59)

(60)

(61)

3(2a+Z)
ć (a—x,) sin — - ,

« « J

R

°0 S
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-x2), . (66 a)

• (67)

(67 a)

Jak z powyższego widać, wyprowadziliśmy tu wzory
dla obciążenia jednostkowego zmieniającego się od_pmi-„=0

do pmix=p) względnie od pmin=~~ do pmax = p- Zauważyć

jednak należy, że wyznaczenie momentów zgięcia i sił
poprzecznych pod założeniem, że obciążenie jednostkowe
zmienia się od dowolnej wartości pmin=ctp (0 < a < 1) do
Pmax = p daje się z łatwością uskutecznić zapomocą pew-
nego rodzaju „superpozycji" wzorów pod I, tudzież IIos,
III a lub IV o wyprowadzonych.

Weźmy np. pod uwagę obciążenie jednostkowe zmie-
niające się podług paraboli rzędu drugiego od wartości
p,nm=ap do i w = p.

• i?2/s. ,9.

Przedewszystkiem należy wyznaczyć pma = p z rów-

Ca (Sp p
•Ja, v

nx\

R

i f o = -

8

. (62)

. (62 a)

. (63)

. (63 a)

• (64)

. (64 a)

( Z — 2 x — —

yr -^ I i T —

(65)

„ f /3M p — x') dx',

Mx = - (66)

z którego wynika:

P=l^l^yx+2ti) ( 6 8 )

Aby otrzymać moment zgięcia względnie siłę po-
przeczną w przekroju x, trzeba tylko za p podstawić we
wzorze (7) względnie (6) wartość:

a p = "1(2 a+Z) (1+2 a) '

T a b e l a I.
"Wielkości: p, (20, Mo, My,.

Sposób
obciążenia

I

II a
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III a

III b

IV a

IV b

P

3 "2a+Z

2

4

8
3

6

3

A

R
'2a+l

•ai+~z
R

'2a+Z
R

' 2a+Z
R

' 2a-|-Z
R

î  Ro*
2a-|-Z

H

11

n

n

2
3 "
8
9 "
1
2 *
7
8 '
3
B '
13

Ra2

2a+l
Ra2

2a+l
Ra%

2a+Z

llV
2a+Z

~

"32
3

,R(l—2a)
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II. Tabela.
Wielkość: Q^cpx.R (dla a=04Z).

bpOSOD
obciążenia

I
II a
116
III a
III b
IV a
IV b

0-4 1

0
0
0
0
0
0
0

0-3 Z

-0-111
-0-028
-0-083
-0-007
-0-085
-0-011
-0-077

0-2 Z

-0-222
-0-111
-0-18B
-0-056
-0-180
—0-081
-0-175

0-1Z

-0-333
—0-250
-0-306
-0-188
—0-296
-0-233
-0-367

0-0 Z

- 0 4 4 4
-0444
-0444
-0-444
-0-444
-0-444
-0444

o-o z

+ 0-556
+0-556
+0-555
+0-556
+0-556
+0-556
+0-656

0-1Z

+ 0-444
+0-356
+0415
+0-284
+0-404
+0-341
+0410

0-2 Z

+ 0-333
+0200
+0-289
+0-120
+0-280
+0-165
+0-277

0-3 Z

+0-222
+0-089
+0-178
+0-036
+0-176
+0-054
+0-166

04 Z

+0-111
+0-011
+0-082
+0-0044
+0-084
+0-007
+0-076

0-5 Z

0
0
0
0
0
0
0

R
R
R
R
R
R
Ii,

obciążenia

I
II a
116
III a
III b
IV a
IV b

04 Z

0
0
0
0
0
0
0

0-31

-0-0055
-0-0009 •
-0-0040
-0-0002
-0-0042
-0-00035
-0-0038

=

0-1Z

—0-0222
-0-0073
-0-0173
-0-0028
-0-0174
- 0-0044
-0-0163

Wielkość

0-1 Z

-0-05
—0-0250
—00417
—0-0141
-0-0410
-0-0197
-0-0399

III. Tat ela.
: M=cp%.-Rl (dla a = 0 4 Z ) .

0-0 Z

-0-0889
-0-0592
-0-0790
-0-0444
-0-0778
—0-0533
-0-0771

0-1Z

-0-0289
-0-0141
-0-0306
-0-0044
-0-0300
-0-0086
-0-0288

0 -

0-2 Z

0
+ 0-0133
+0-0044
+0-0180

0
+ 0-0164
+0-0055

0-3 Z

+ 0-0278
+0-0274
+ 0-0276
+0-0232
+0-0266
+0-0270
+0-0275

0 4 Z

+0-0444
+0-0324
+0-0405
+0-0249
+0-0395
+0-0297
+00396

0-5 Z

+0-0500
+0-0333
+0-0444
+0-0250
+0-0438
+0-0300
+0-0433

Rl
Rl
Rl
Rl
Rl
Rl
Rl

zaś we wzorze (37) względnie (36) wartość:

i tak otrzymane wyniki ze wzorów (7) i (37) względnie
(6) i (36) do siebie dodać.

O ileby zachodziła potrzeba badania wpływu obcią-
żeń zmiennych, niesymetrycznie wzdłuż belki rozłożonych
na momenty i siły poprzeczne — najlepiej byłoby od-
nośne wzory wyprowadzić przy pomocy linij wpływowych.

Wykres li.

Rys. 10.

Powyżej umieszczono wykres momentów i sił po-
przecznych dla 5 sposobów obciążeń t. j . I, II a, 116,
III a i IV o, ponadto: 3 tabele (dla wszystkich siedmiu
•wyżej rozpatrywanych wypadków obciążeń), z których
pierwsza przedstawia wzory na wielkości p, Qo, Mo, Mii%,
druga — siły poprzeczne, pod założeniem, że a = 04 Z
w poszczególnych przekrojach belki w odstępie 0'l Z,
trzecia — momenty zgięcia pod tem samem założeniem,
w tych samych przekrojachi

Rys. U.

Zbadajmy teraz wpływ podobnie rozłożonych obcią-
żeń jednostkowych na płyty kwadratowe podparte wzdłuż
całego obwodu względnie tylko w 4 wierzchołkach.

Niejednostajne obciążenie takich płyt występuje np.
w wypadku płyt fundamentowych, „obciążonych" od dołu
oddziaływaniem gruntu, zaś „podpartych" u góry ścia-
nami lub słupami.

A) P ł y t y k w a d r a t o w e ,
podparte wzdłuż całego obwodu.

Obliczymy moment „na przekątni" tj. w przekroju
AC pod założeniem, że obciążenie jednostkowe zmienia

się od pmax = p na obwodzie do p min= 0, lub pmin = Ęr-

w środku, przyczem punkty o równem obciążeniu j ednost-
kowem leżą na współśrodkowych kwadratach.

Nazwijmy przez V — wypadkową obciążenia cią-
głego na polu jednego trójkąta A OB:
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2 a — bok płyty kwadratowej,
2d — przekątnię tej płyty,
x0 —• odległość środka ciężkości bryły obciążeń V od środka

Q — wypadkową reakcyj, jednostajnie wzdłuż obwodu
rozłożonych,

px — obciążenie jednostkowe w polu trójkąta A GB
w odległości x od osi płyty (YY1),

M — moment zgięcia na przekątni AG —

Rys. 12.

wówczas otrzymamy następujące wzory dla podobnych
jak poprzednio sposobów obciążeń:

I. O b c i ą ż e n i e j e d n o s t a j n e .

p = ± ą = 0 - 2 » ą , . . . . . . (69)
^ 4 a ' a 2 ' K '

2
x0 = -ą- a=0-667 a,

M=^Qd = 0'0833Q.d (70)

I I a ) O b c i ą ż e n i e j e d n o s t a j n i e z m i e n n e
od pmin = 0 do pmax = p .

P ~ T "o2"" a2 ' ( '

V.xo= C2x.p~.xdx,
0

rr PaS

3

^- y / a o a

j | f= J-<2.d=0-0625 <3.d (72)
lb

116) O b c i ą ż e n i a j e d n o s t a j n i e z m i e n n e

od pmh = y do pmax=p.

, 2 ' (73)

7

7

2. \ 2 10' 2

(74)

III a) O b c i ą ż e n i e j e d n o s t k o w e ,
zmienne podług paraboli od pmin = 0 do pmax=p.

V=\ p.—u.2x.

pa1

« . «.* Q
,t> (75)

0
 E a 2 a *'

4
5

5 2 '

(76)

IIIft) Obci%żenie j e d n o s t k o w e ,

zmienne podług paraboli od j?w = -Q- do pmOT = JJ.

(77)

_8_(

32

45 2/'



1*0

Jlf= 0-0722 Q.d.

IV a) Obciążenie jednostkowe,
zmienne podług sinusoidy od jtw, = 0 do pmax

fj §y TC .'/*

*U £i Cl/

cos—aa;,
aa

pa2 pa2 /jra . n a na

l S i n + COS

Q

= ~o P\ a;2-cos — dx.
ó Jo a

Uwzględniając, że:
(a) la;2cos—dx= ~\ z* cos zdz,

(przyczem «= - - ] ;
r

(b)
otrzymamy:

pa3 pa* 2na
cosn.

3
16

2"\T~2l Tj = 8lQ d ) - '
M=0-0B95Q.d.

IV6) Obciążenie j e d n o s t k o w e ,
zmienne podług sinusoidy, od p^m, JL do »fflaa'.

(79)

(80)

'«= ~ p — ~~ COS ,
4 4 as '

F= \ i ~ — cos
4 4a2 p a 2

(-2),

r- 17

,=4J = 0,94lJ, (81)

~- — ^T-COS —\xdx.
4 4 a /

3

12

-l-ł-5-^-T?.

= i=a=0-7059a,
, Q / ^ _ 12 ^
~'2~ \2 " 17 2
= 0-07353

U-
/ DO

I.*,
(82)

Ą) P ł y t y k w a d r a t o w e ,
podparte w 4 wierzchołkach.

Obliczymy dla tych płyt moment zgięcia na osi yx y2

(równoległej do krawędzi płyty, przechodzącej przez jej
środek), pod założeniem, że obciążenie jednostkowe zmie-
nia się w sposób ciągły od wartości pmax = p w 4 wierz-
chołkach do wartości pmin = 0, względnie pmin = ~ na 2

Ł
osiach, przechodzących przez środek płyty, równoległych
do jej krawędzi. Punkty o jednakowych obciążeniach
jednostkowych leżą na odcinkach poprowadzonych prosto-
padle do krawędzi płyty, sięgających po jej przekątnie
w odpowiednio równych odstępach od wierzchołków płyty.
Obciążenia jednostkowe równe występują np. na odcinkach:

LXM^ LiMi, LSM3, £4Jf4

M.N,, M,N„ MSN31 M,N,.

:. 13.

Oznaczywszy przez V wypadkową obciążeń na j ednej
(kwadratowej) ćwiartce płyty (np. Xt OY^ B):
px — obciążenie j ednostkowe w odległości x od osi Xx X%

względnie Y1 Y2,
xQ — odległość środka ciężkości bryły obciążeń V od osi

Y Y
2a— bok płyty,
x — odległość uważanego punktu od osi Yt Y2,
Q — wypadkową reakcyj,
M — moment zgięcia w przekroju F1 F2

dostaniemy następujące wzory:
I. Ob c iążenie j ednos taj ne.

V^pa\
x0 = | a — 0-5 a,

4 a2 o 2 (83)
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(84)

IIa) Obciążenie j e d n o s t k o w e ,
jednostajnie zmienne od pmin = 0 do pmx =

px

Ą 4 = 0-76^ (85)

zo = \ (a—x) — - . x d x + \ (a~x)-— IxĄ—
J o

 a Jo a V
fa . p . s fa (a2—K2)

= \ ( a — x ) - — . x d x + \
Jo « « a

B
^0=24

x0 = -Q- a = 0-62B a,

(86)

ilf= 0-1875 Q.a.

II6) Obciążenie j e d n o s t k o w e ,
jednostajnie zmienne od pm(n -= -f- do pm a i =

P x = 2 ~ + ~2" ~a'

»a'
(87)

17

•b-gga-0-681960,

<*>

III a) Obciążenie j e d n o s t k o w e ,
zmienne podług paraboli, od pmin = 0 do pmm — jp.

(89)

apx\
o a

III6) Obciążenie j e d n o s t k o w e ,

zmienne podług paraboli, od pmin — ~ do p,mx = p.

p
^"Y"1""^ o51

~

Q (91)

o
37

pa>

3737
a;0=—a=0'B2857a,

33
(92)

M= 0-2357. Q. a.

IVa) Obciążenie j e d n o s t k o w e ,
zmienne podług sinusoidy, od pmi„ = 0 do pm

pa7 pa

3 .

(cos re—cos 0),

. 3 , 6 ,

(93)

= — a=O>667a,

Qa
6 '

(94)

2f= 046667 Q a.
IV6) Obciążenie j ednos tkowe,

P
zmienne podług sinusoidy od pmin = -g- do pmm ~ p.

3 » M 1tX

Czasopismo Techniczne Nr. 7 z r. 1930.
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p

1 3

• B * - < * * • • • • (95)

T a b e l a IV.
Wielkości Jf i p dla płyt kwadratowych podpartych

wzdłuż całego obwodu,

Sposób
obciążenia

I

II a

116

III a

III 6

IV a

IV b

Największe
obc. jednostk. p

0-26

0-375

0-30

0-50

0-333

0-3572

0-2941

3
Q

a2

Q
a2

Q
a2

Q
a 2

Q
a?

Q
a%

Moment zgięcia
w przekątni

0-0833.

0-0625

0-075

0-050

0-0722

0-0595

0-07353

Q.4

Q.d

Q.d

Q.d

Q.d

Q.<

Q d

• (96)

= 0-23077. Q a.

Poniżej podano tabelaryczne zestawienie wielkości
M i p dla rozpatrywanych wypadków obciążeń jednost-
kowych.

T a b e l a V.
Wielkości M i p dla płyt kwadratowych podpartych

w 4 wierzchołkach.

Sposób
obciążenia

I

n o

116

III a

III b

IV a

IV b

Największe
obc.jednostk.jp

0-25.J

0-375.4a2

1-50.4

0-4286,4a 2

0-8333.4

0-3846,4a 2

Moment zgięcia
w osi Y, Y2

0-25. Q.a

0-1875. Q.a

0-2344. Q. a

0-150. Q. a

0-2357. Q.a

0-1667. Q.a

0-2308.Q a

Inż. Bogdan Łazoryk, Lwów.

Nowoczesne metody oczyszczania wód kąpielowych.
Wiek XX. wysunął na pierwszy plan troskę o stan

zdrowotny mieszkańców miast. Względy hygjeny są rzeczą
najważniejszą tak przy projektowaniu budynków miesz-
kalnych, jak też przy zabudowaniu nowych dzielnic. Obok
żądania naj obfitszego dostępu światła i słońca, równorzę-
dnie wysuwa się kwestję odpowiedniej wody i to nie tylko
dla celów gospodarstwa domowego, lecz także dla kąpieli
publicznych. Zagadnienie kąpieli ograniczone początkowo
do urządzenia publicznych zakładów kąpielowych z tu-
szami i wannami, objęło następnie urządzenia basenów
kąpielowych krytych, równorzędnie zaś kąpieli letnich
w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wody.

Nie będę się zajmować sprawą urządzeń zakładów
kąpielowych, gdyż te w wyczerpujący sposób przedsta-
wione są w podręcznikach. Natomiast w literaturze pol-
skiej brak jest wiadomości co dó sposobów oczyszczania
wody kąpielowej; kwestja ta jednak zasługuje na baczną
uwagę właśnie z punktu widzenia hygjeny, dla której
jakość wody kąpielowej jest rzeczą pierwszej wagi. Sprawa
ta jest dla nas aktualną także z tego powodu, że pod
względem basenów kąpielowych jesteśmy zupełnie zanied-
bani i w całej Polsce istnieje zaledwie kilka sztucznych
basenów kąpielowych, podczas gdy na zachodzie, szcze-
gólnie w Niemczech, każde większe miasto posiada kilka
nowocześnie urządzonych basenów, a nawet mniejsze mia-
steczka i wsie idą za ich przykładem. Należy się spodzie-

wać, źe i u nas stosunki te ulegną poprawie, więc poniż-
sze uwagi mogą być przydatne inżynierom, którzy spot-
kają się z tem zagadnieniem.

Nadmienię wreszcie, że sprawa oczyszczania wody
kąpielowej jest rzeczą nową; pierwsze postępowe urzą-
dzenia zostały wprowadzone w Niemczech przed kilkuna-
stoma laty i od tego czasu ulegają one stałemu ulepsze-
niu. Artykuł niniejszy opieram na datach, zebranych na
wystawie „G-as u. Wasser" w Berlinie w lecie 1929 r.,
następnie w czasie podróży po Niemczech w jesieni 1929 r.
i na podstawie dostępnej mi literatury.

Kryte baseny kąpielowe wykonuje się zwykle z be-
tonu lub żelbetu, przeciętnie o długości 20-30»i i szero-
kości 10—15 m, (Hamburg 12 x 19 i 12 x 24, Drezno 11 x 25
9xl7-7m), o głębokości zmiennej 0-70—3-5 ni.

Wnętrze basenu bywa wyłożone płytkami glazuro-
wanemi, obok basenu znajdują się pojedyncze kabiny do
rozbierania się tudzież wspólne rozbieralnie z szafkami
na rzeczy. Całość przykryta oszkloną halą odpowiednio
ogrzewaną i przewietrzaną. Przed wejściem do basenu jest
obowiązany każdy kąpiący się obmyć się mydłem pod cie-
płym tuszem. Używanie mydła w basenie jest zakazane.
Przy znacznej frekwencji osób kąpiących się w basenach
(kilkaset osób dziennie) największą troską jest zapewnie-
nie stałej czystości wody. Wpuszczanie znacznych nawet
ilości świeżej wody nie wiele pomaga, gdyż przy większej
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frekwencji woda w basenie świeżo napełnionym już po-
południu staje się nieodpowiednią,, z drugiej zaś strony
dostarczenie dużych, ilości świeżej wody nie zawsze jest
możliwe, a podgrzewanie jej jest bardzo kosztowne. Zwró-
cono się więc do metod stosowanych już dawniej przy
wodociągach t. j . do filtrowania i chlorowania wody.

gazowy przechodzi chlor przez aparat regulujący jego do-
pływ do wody kąpielowej. Aparat taki przedstawia rys, 2.
Najpierw przechodzi chlor przez filter, wypełniony stoso-
wną masą, która zatrzymuje mechaniczne zanieczyszczenia,
pochodzące z flaszki żelaznej lub rurociągu. Następnie
wentyl redukcyjny zmniejsza w sposób automatyczny ci-

Rys. 1.

Woda odpływająca z basenu dostaje się na filtry
żwirowe, gdzie oczyszcza się pod względem mechanicznym,
następnie zostaje sterylizowana przez dodanie środków
bakterjobójczych (przeważnie stosuje się chlor), poczem
pompy wirowe tłoczą ją z powrotem do basenu. Urządzenia
te są tak dostosowane, by mogły w ciągu doby 2 lub
3-krotnie przepompować i przefiltrować całą wodę basenu.
Pozatem posiada zakład kąpielowy zwykle własną kotło-
wnię, z której para oddaje najpierw swą energję w tur-
binach parowych napędzających prądnice elektryczne, na-
stępnie zaś para odlotowa jest używana do podgrzewania
wody kąpielowej, do centralnego ogrzewania, do pralni itp.

Załączony rysunek 1 przedstawia schemat urządzenia
do oczyszczania wody, zastosowanego w zakładzie kąpie-
lowym w Dreźnie.

Filtry stosowane w zakładach kąpielowych są filtra-
mi pospiesznemi. Powinne one być tak zaprojektowane
by w ciągu 24 godzin można dwu a nawet trzykrotnie
przefiltrować całą wodę basenu. Wedle danych prakty-
cznych Im1 filtra może przefiltrować około 4 - 5?w3 wody
na godzinę. Zwykle filtry te są wykonane jako prostoką-
tne skrzynie żelbetowe z dnem dziurowanem i napełnione
są żwirem O4—1'%, średniej^. W dnie znajduje się system

któremi doprowadza się wodę pod ciśnieniem dla

śnienie chloru do 0-5 atmosfery i chlor*o stałem ciśnieniu
wchodzi do aparatu reguluj ącego, gdzie przy pomocy rurki
włoskowatej i manometru płynowego można uregulować
stały dopływ potrzebnej ilości chloru do wody kąpielowej.
Aparat taki montuje się na ścianie ubikacji mieszczącej
filtry i zajmuje on zaledwie kilkadziesiąt dm% przestrzeni.

Wentyl redukcyjny

rur,wstecznego płukania filtra. Dobry wynik zapewnia doda-
nie do wody przed filtrem siarczanu glinowego Al2 (#04),
18 aq lub chlorku glinowego, Al ClĄ 12 aq które to środki
powodują strącanie zawiesin i lepsze filtrowanie. Ponieważ
jednak w tym wypadku zwykły filter zanieczyszcza się
zbyt szybko i wymaga zbyt częstego płukania, przeto sto-
suje się wtedy dodatkowe filtrowanie na filtrze wstępnym,
który ma warstwę filtrującą tylko 25 cm grubą; po przej-
ściu przez niego dodaje się do wody mleka wapiennego
celem zneutralizowania kwasu siarkowego względnie kwasu
solnego, powstającego z rozkładu siarczanu względnie;
chlorku glinowego, poczem przepuszcza się wodę przez
filter główny o warstwie 0'90 m grubości.

Po przejściu przez filter dodaje się do wody środk1

dezynfekcyjne. Stosuje się powszechnie chlor gazowy,
który pobiera się z flaszki żelaznej, zawierającej skroplony
chlor pod znacznem ciśnieniem. Po rozprężeniu się w stan

Chlor

Filler

Chlor
Rys: 2.

Z aparatu regulującego doprowadza się chlor przy
pomocy rurki do rurociągu ssącego pompy przetłaczającej.
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Zużycie chloru wynosi zwykle O8—1"0 grama na kąpią-
cego się. Stosowanie chloru zapewnia zupełnie dobry re-
zultat pod względem bakteriologicznym, jednakowoż uży-
cie nieco większych ilości powoduje niemiły zapach wody
i powietrza. To też w ostatnich czasach dodaje się do wody
kąpielowej równocześnie z chlorem amoniak w formie ga-
zowej lub też jako roztwór; łączy się on z chlorem w nowy
związek „monochloramm" (NH^ Cl).

Związek ten jest równie skuteczny jak chlor jako
środek stery lizaeyjny, natomiast zapach jego w wodzie
kąpielowej nie daje się odczuwać. Stosowanie tego związku
staje się powszechne w większych zakładach kąpielowych,
jak n. p. we wszystkich basenach Hamburga i Drezna.
Przy mniejszych zakładach, gdzie stosowanie gazowego
chloru i amoniaku mogłoby być z j akichkolwiek względów
kłopotliwe, stosuje się z równym skutkiem podchloryn so-
dowy (Na O Cl) w formie skoncentrowanego roztworu
i wodny roztwór amoniaku.

Chlor gazowy i amoniak wprowadza się przy pomocy
stosownych dysz rozpylających do rurociągu ssącego
pompy wirowej, przetłaczającej wodę przefiltrowaną i ste-
rylizowaną z powrotem do basenu. Przy innym systemie
chlor gazowy miesza się najpierw z niewielką ilością wo-
dy i dopiero w formie roztworu wprowadza się do ruro-
ciągu ssącego. Dzięki powyżej opisanym urządzeniom jest

Kąpiele letnie
i dziecięce

191 »i s

815 m3jg
1.240 kg
0-93 gr
1,334.270

Baseny
kryte

51-7 w*
206 m%\g
1.687 kg
1-88 gr
895.291

Powierzchnia filtrów .
Sprawność filtrów
Zużycie chloru w r. 1928

„ „ na osobę
Ilość kąpiących się osób .

Baseny kąpielowe kryte cieszą się w miastach nie-
mieckich coraz większą frekwencją, jak o tem świadczy
porównanie różnych rodzaj i kąpieli w miejskich zakładach
kąpielowych w Hamburgu w r. 1928.

Na 1 mieszkańca przypada rocznie:
2'39 kąpieli w basenach
098 „ w wannach
0-42 tuszów.

Nadmienię przytem że Hamburg przy ilości miesz-
kańców 1,085.000 rozporządza 7 miejskimi zakładami ką-
pielowemi, które posiadają razem: 11 basenów pływackich,
461 wanien i 157 tuszów.

Miarodajną dla zdrowotności kąpielowej jest jej za-
wartość bakterji. Poniższa tabelka podaje porównawcze
daty dla różnych wód:

Siudnia
zbiorcza

Basen

kąpielowy

Pojemność /80/n3

2óm

Dziewczęta

Filter
pompy

•htorowanie
Rozbie-

Wersn-
-dd

•ralnia

-55 m-
Chłopcy

Rys. 3.

woda w basenie zupełnie czysta i pewna pod względem
bakterjologicznym, gdyż chlor dodaje się do wody z pe-
wnym niewielkim nadmiarem, dzięki któremu woda w ba-
senie jest słabym roztworem dezynfekcyjnym, niszczącym
natychmiast bakterje przyniesione przez kąpiących się.

"Wobec zupełnej czystości wody może się jej wy-
miana odbywać w okresach kilku tygodniowych, spowo-
dowana głównie koniecznością mycia ścian i dna basenu.

Te metody oczyszczania wody opracowane począt-
kowo dla basenów krytych zostały w ostatnich latach za-
stosowane także dla kąpieli letnich w basenach otwartych.
Zostało to spowodowane rosnącem zanieczyszczeniem rzek,
tudzież koniecznością zakładania basenów kąpielowych
MV wielkich miastach w dzielnicach, w których nie było
do dyspozycji wody płynącej. Przodujące miejsce pod tym
względem zajął Hamburg i Wiedeń, obydwa miasta po-
łożone nad dużemi rzekami.

O rozmiarach oczyszczania wód kąpielowych i fre-
kwencji kąpiących się, mogą świadczyć poniższe cyfry,
odnoszące się do Wiednia za rok 1928,

Zawartość bakterji w 1 ems wody:

Czysta woda rzeczna . . . .
Nieczysta „ „ . . . .
Woda basenu kąpiel, po 24 go-

d z i n a c h bez chloru i filtrów..
Woda basenu kąpiel, po 24 d n i a c h

z chlorów, i filtrów

Bakterje
wogóle

320
70.000

120.000

15

Bakterje
coli.

mało
dużo

dużo

0
Jak widać z powyższych liczb, woda basenu kąpie-

lowego nawet po 24 dniowem użyciu jest zupełnie odpo-
wiednia pod względem bakterjologicznym, zaś czystość
pod względem mechanicznym zapewniają filtry o stoso-
wnem ziarnie żwiru.

Wkońcu pragnę zwrócić uwagę na kąpiele dziecięce
miasta Wiednia, stanowiące typ letnich basenów kąpielo-
wych o sztucznem oczyszczaniu wody. Pomimo położenia
nad rzeką założyło miasto 18 letnich zakładów kąpielo-
wych, przeznaczonych specjalnie dla dzieci i rozsianych
wę wszystkich dzielnicach tego rozległego miasta.



Są one urządzone na zasadzie filtrowania i chloro-
wania wody i zbudowane wszystkie podług jednego typu;

Zbiornik 4,4,fl'8m.

do basenu

zbiorcza

Rys. 4.

schemat tych urządzeń przedstawiają, załączone rysunki

3 i 4. Taki zakład kąpielowy składa się z płytkiego ba-
senu kąpielowego o pojemności 180m&, wypełnionego wodą
wodociągową, ogrzewaną promieniami słonecznemi. Woda
z basenu spływa do studzienki betonowej, skąd pompa
wirowa ssie ją i tłoczy na filter o powierzchni 8 w 2 i spra-
wności nitrowania 40m8/godziaę_. Po przejściu filtra otrzy-
muje woda dodatek chloru i odpływa z powrotem oczysz-
czona do basenu, część zaś jej tłoczy druga pompa do
zbiornika żelaznego o wymiarach 4 x 4 x 0-80 m, który za-
sila tusze. Woda z pod tuszy odpływa do kanału, ubytek
zaś wody w basenie uzupełnia się wodą wodociągową,
która odświeża w ten sposób wodę kąpielową,.

Filter, pompy, zbiornik i tusze są pomieszczone
w drewnianym budynku, który służy za rozbieralnię i po-
czekalnię dla kąpiących się dzieci.

Całość urządzeń wymaga niewiele miejsca, (zaledwie
2Bx65wi), koszt wykonania tez jest niewielki, a utrzy-
manie w ruchu całego zakładu wymaga tylko niewielkiej
energji elektrycznej dla popędu pomp (mała wysokość
pompowania), kilkunastu kg chloru na cały sezon i nie-
wielkiej ilości wody dla uzupełnienia wody zużytej do
tuszów i na parowanie w basenie. Wykonanie i utrzyma-
nie takiego zakładu kąpielowego dla dzieci nie przekracza
na pewno możności finansowych naszych większych miast;
byłoby więc rzeczą bardzo wskazaną, by poszły one za
przykładem Wiednia i stworzyły dla najmłodszego poko-
lenia warunki umożliwiające korzystanie mu z tych naj-
większych dobrodziejstw, jakiemi są słońce i woda.

Inż. Zygmunt Pałka, Stanisławów.

Betonowe przyczółki mostowe z górną częścią wykształconą w formie
wspornika żelbetowego.

Dla mostu na potoku Moczar pod Stebnikiem w ciągu
lwowskiej drogi państwowej Nr. 9 zaprojektowałem przy-
czółki betonowe, przy których górną część wykształciłem,
jako wsporniki żelbetowe.

Sam most, jeżeli chodzi o ustrój, przedstawia prostą
belkę blaszaną 10.922 m długą, o rozpiętości podporowej
10.620 m. Poprzecznice blaszane, podłuźnice walcowane,
płyta pomostowa żelbetowa, zagłębiona dla obniżenia wy-
sokości konstrukcyjnej równo z górną powierzchnią po-
przecznie. Izolacja pomostu z asfaltu lanego, przyczem
poprzecznice pokryte są blachą żelazną pocynkowaną,
1 mm grubą. Nawierzchnia żwirowa.

W pierwszych szkicach, rys. 1 przyjąłem przyczółek
normalny o pionowym murze żwirowym. Dla kontroli ło-
żysk oraz nitów i olakierowania poprzecznicy skrajnej od
strony muru żwirowego zdecydowałem się mur żwirowy
odsunąć od poprzecznicy. Zaprojektowałem to w ten spo-
sób, że przymocowałem do poprzecznicy skrajnej od strony
muru żwirowego małe wsporniki żelazne, na których miała
spocząć żelbetowa płyta pomostowa. Szerokość jej wy-
padła około 30 cm.

Rozwiązanie to nie zadowoliło mnie:
otrzymałem bowiem między murem żwirowym a poprze-
cznicą skrajną bardzo wązką płytę pomostową — o małej
masie, a nadto 2 przerwy w pomoście :

1. między murem żwirowym a płytą pomostową,
2. między płytą pomostową od strony przyczółka

a poprzecznicą skrajną.
Niedogodności te wydawały mi się niepożądane

z uwagi na wstrząsy, jakim most z natury rzeczy ulegać
musi. Małe wymiary płyty pomostowej niepokoiły mnie,
szczególnie w chwili, gdym sobie uzmysłowił, że pod
ciężkim ruchem powstaną wyboje przed przyczółkiem przy
mniej starannem utrzymaniu żwirówki, a płyta pomostowa

o małej masie ulegać będzie uderzeniom kół pojazdów.
Nadto wartość naszkicowanej powyżej konstrukcji, jeżeli

///We/eta

-0360
Użelpocunk.. /mmer.

fScm ufallu

chodzi o konserwację nitów i olakierowania, wydała mi
się także problematyczną.

Małe, a liczne wsporniki z płytą pomostową tinie-



moźliwiałyby — o ile się dobrze orjen to wałem — należytą
kontrolę nitów i powłoki.

Po rozważeniu wad powyższej konstrukcji postano-
wiłem płytę pomostową, przed poprzecznicą skrajną przy-
łączyć do przyczółka, który wykształciłem w górnej partji
w formie żelbetowego wspornika (rys. 2 i 3).

trukcyjnemi ze względu na konserwację poprzecznicy
i łożysk.

W końcu poruszam pewną sprawę, która ma ogól-
niejsze znaczenie:

Projekt mostu wykonałem pod kontrolą i przy współ-

Jf/obl.

Zospół nowy dał mi korzyści znaczne:
1. odpadła przed poprzecznicą skrajną płyta pomos-

towa o małych, wymiarach, spoczywająca na wspornikach,
a wywołująca w poprzecznicy naprężenie skręcające pro-
stopadle do jej osi podłużnej,

2. odpadły drogie i liczne wsporniki, przymocowane
z boku do poprzecznicy skrajnej> od strony przyczółka,

3. poprzeoznica skrajna stała się lżejszą,
4. odpadła przerwa między przyczółkiem a płytą po-

mostową,
5. kontrola nitów i olakierowania nitów poprzecznicy

skrajnej od strony przyczółka stała się możliwą,
6. w końcu nowy zespół, a to przyczółek ze wspor-

nikiem żelbetowym i poprzecznicą skrajna bez żelaznych
wsporników i bez wstępnej płyty pomostowej, wykazuje
znaczną oszczędność w porównaniu z poprzednią kons-
trukcją t. j . przyczółkiem o prostym murze żwirowym
i poprzecznicą skrajną ze wspornikami żelaznemi i małą
płytą pomostową, spoczywającą na tych. wspornikach.

Mógłby mi ktoś,zarzucić, że wymiar wolnego miejsca
między nakładką dolną poprzecznicy skrajnej a przyczół-
kiem, przyjęty przezemnie w definitywnym projekcie na
40 cm jest nieco za mały, że ślusarz mostowy skontroluje
wprawdzie nity i olakierowanie, ale nie będzie mógł usz-
kodzonego elementu wymienić.

Przyznaję, że sam miałem tę obawę. Jednak po pró-
bach i namyśle stwierdziłem, że wymiar ten wystarczy.
Szczupły robotnik będzie mógł w pozycji leżącej bez więk-
szych, trudności dojść nawet z narzędziami do nitów i pracę
potrzebną wykonać.

"W miejscu bardziej niedostępnem będzie można zaw-
sze zastąpić zerwany nit śrubą o wysokim nakrętku.

O ile wiem, podobnej konstrukcji przyozółków jeszcze
nie stosowano.

Jak się będą zachowywać takie przyczółki w prak-
tyce, przyszłość dopiero okaże. Możliwe, że korzystnem
będzie powiększyć wolne miejsce między częściami kons-

pracy P. inż. Mieczysława Lerskiego. Jego poparciu zaw-
dzięczam życzliwe przyjęcie niezwykłej konstrukcji przez
Pana inż. F. Południewskiego, Dyrektora E,ob. Publ. w Sta-
nisławowie, na którego wniosek Ministerstwo Rob, Publ.
zatwierdziło opracowany projekt i poleciło autorowi wy»
razić uznanie za staranne opracowanie obliczeń i ry-
sunków.

Na tem miejscu składam Ministerstwu B»ob. Publ.,
oraz Panom Dyrektorowi Południewskiemu i Koledze Łer-
skiemu podziękowanie a to tembardziej, że pismo Pana
Dyrektora, komunikujące mi decyzję Ministerstwa o za-
twierdzeniu projektu i wyrażające mi uznanie, jest co
najmniej, jak na obecne stosunki polskie, niezwykłem.
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Jeżeli chodzi o mnie, przyznaję się otwarcie, że nie-
spodziewane uznanie, wyrażone pisemnie przez Władzę,
sprawiło mi wielką radość i nagrodziło mi w pełnej mie-
rze trudy mojej pracy.

Czy nie byłoby pożądanem, aby projektujący i wy-
konawcy otrzymywali o swojej pracy pisemne opinje
Władz ? Czy nie byłoby dobrze, aby prace inżynierskie
były zlecane inżynierom ad personam, a nie urzędom?

Psychologiczne podniety w pracy, jakiemi są emu-
lacja i ambicja zawodowa., mają, duże znaczenie dla prak-
tyki i dla życia naukowego.

Podniosłoby się poczucie odpowiedzialności, sprawność
wykonania i radość pracy.

Władze uzyskałyby należytą podstawę do oceny swo-
ich pracowników, a inżynierowie mieliby ważne dla nich
świadectwa o wykonanych pracach.

Wiktor Wiśniowski,
Asystent Politechniki Lwowskiej.

Obliczenie strat przy opalaniu z uwzględnieniem paliw kombinowanych.
Przedmiotem naszych rozważań będą wyłącznie straty

warunkowane jakością spalania, t. j . składem i ilością pro-
duktów spalenia pewnej ilości paliwa przyjętej za je-
dnostkę. Straty te rozpadają się na dwie zasadnicze grupy:

a) straty na niespalone, względnie niedopalone części i
b) straty ponoszone wskutek niemożności całkowitego

wyzyskania faktycznie wytworzonego ciepła, które wobec
niezupełnego spalania, może oczywiście różnić się od obli-
czonego z wartości opałowej paliwa.

W obliczeniu będziemy odnosili się do 1 kg paliwa
jako jednostki, przyczem istotną rzeczą będzie dla nas
tylko procentowa zawartość danych pierwiastków w pa-
liwie, zupełnie natomiast obojętnym jego stan skupienia,
a zatem czy to będzie paliwo stałe, płynne, gazowe, czy
też odpowiednia kombinacja tych paliw.

Tego rodzaju ujęcie zagadnienia pozwala wyprowa-
dzić wzory zupełnie ogólne, ważne dla wszystkich paliw
o wymienionym niżej elementarnym składzie. W tem
leży ich zaleta, ale też może się zdarzyć, że chcąc je za-
stosować będziemy musieli przeprowadzić przeliczenie
składu paliwa z pewnych jednostek, podawanych zwykle
przez analizę na inne, występujące w naszych wzorach.
Taki wypadek zachodzi przy mieszaninach gazowych.
Chcąc operować dla prostoty wielkościami podawanemi
przez analizę gazu, możemy ułożyć wzory oparte na tych
wielkościach; wzory te będą łatwiejsze do stosowania na
podstawie wprost uzyskanych danych, ale też jako spe-
cjalne, będą ważne tylko dla mieszanin gazowych1).

Chcąc sprowadzić daną kombinację paliw do jednego
paliwa zastępczego, które nazwiemy „paliwem kombino-
wanem", musimy prócz składu poszczególnych paliw znać
jeszcze stosunek, w jakim biorą one udział w rozpatry-
wanej kombinacji, a więc n. p. ile kg ropy doprowadzamy
do paleniska na 1 kg spalanego węgla. Przykład najlepiej
rzecz objaśni:

Jako taki rozpatrzymy kombinację węgla kamien-
nego z gazem ziemnym, przyczem na 1 kg węgla spala
się Gm3 gazu.

Przyjmujemy następujące oznaczenia 2).
£ = % OO2 w spalanym gazie3)

fe = °/o
si ~ /O

<P\ - °/o wi lgoci „ „

,l) Takie wzory specjalne dla gazu ziemnego, z pominięciem
wpływu wilgoci, podałem w artykule „Obliczenie strat przy opalaniu
kotłów gazem ziemnym". — „Przemysł Naftowy" 1927 Nr. 9 i 11.

2 ) Skład gazu p o d a n y w procentach objętościowych gazu
wilgotnego, skład węgla i pa l iwa kombinowanego w procentach
wagowych wi lgotnego pal iwa.

3) Obojętne j e s t czy liczyć będziemy mieszankę gazu z po-
wietrzem, czy też czystym gazem, byle ty lko wszystkie wielkości,
a więc ilość, skład i war tość opałowa były odnoszone do tego sa-
mego medjum.

n

m.

wskaźnik zastępczy gazu C„.ffgB + s t, j . mieszaniny
węglowodorów parafinowych z wodorem,
wskaźnik zastępczy gazu CniHmi t. j . mieszaniny

węglowodorów nieparafi.no wych.
K = °/o G w spalanym węglu
B = \ H,

0 = °/o wilgoci „
II=X popiołu „ „
H =• °/0 C w paliwie kombinowanem
P = °/o &i n »
* =70 0,
o = 7o Nt

o = °/0 Ą
cp = °/0 wilgoci „ „
n = X popiołu „ : „

Można łatwo obliczyć, że O ms

dzie zawiera :
gazu o danym skła-

Węgla:

Wodoru:

Tlenu:

Azotu:

Wilgoci:

G

G

G

6

0-536
""TolT
0-090

100
1-251

0-804

"TocT
Całkowity ciężar O m3 gazu oznaczymy przez Q kg.

Skład procentowy paliwa kombinowanego obliczymy więc
jak następuje:

00-636
} £ = = 0/

/o

G 0-090 + B
Q

01-429 [|+ -2-

7.

(2
01-251 o,

"0+1
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G 0-804^-

n 0//o-

Dolną wartość opałową paliwa kombinowanego obli-
czymy z wzoru:

G(Wd gazu w kał/?res)"+ Wd węgla w

Przystępując do właściwego tematu uzupełnimy jesz-
cze nasze oznaczenia:

w spalinach suchych

„ „
— °/0
= °/o CO
= /o

Ł = /9 C/j „ »

O = °/0 iV2 „ n
2> = objętość pary wodnej, przynależnej do stu objętości

suchych spalin, podana w procentach objętości su-
chych spalin, a obliczona bez uwzględnienia wilgoci
paliwa,

s = °/0 80% w spalinach suchych, obliczony jako .„

przy założeniu, że cała ilość siarki, zawartej w pa-
liwie ulega spaleniu,

c = węgiel pozostały w produktach spalenia, podany
w kg i kg paliwa,

Azotu:
1-251 100- a.

Objętość F, obliczymy, przyrównując ilość tlenu za-
wartą w produktach spalenia 1 kg paliwa, do ilości tlenu
zawartej w tymże kilogramie paliwa, oraz w powietrzu
na 1 kg paliwa doprowadzonem.

Ponieważ ilość azotu dobranego z powietrzem do
1 kg paliwa wynosi:

to ilość dobranego tlenu będzie:
. 1429 1-251 F, a-a

1-261 100
kg

zatem:
1-251 V% ar- a

100
Niewiadomą p znajdziemy z bilansu wodoru w pro-

duktach spalenia 1 kg paliwa, oraz wodoru w tymże kilo-
gramie zawartego:

100
zaś niewiadomą a z równania:

a =100 — (%-{-y + z +
Po podstawieniu, wykonaniu, oraz doprowadzeniu do

najprostszej formy dostaniemy:
66-83 a +1757-8/3 -221-4 #

8360+ (158-2n'+74-6)z + (79-1 m\ — 83-6)^—[400(a;+ <) +241-8jr] '
w spalinach

w kal/#iB

n' — wskaźnik zastępczy gazu Gn-

= dolna wartośó opałowa gazu Cn-

Wo == wartość opałowa czystego węgla równa
WCo - „ „ CO „ 3025 kal/m3

tsp ==>temperatura spalin w miejscu, gdzie przestają uży-
tecznie oddawać ciepło,

tą = temperatura w kotłowni,
em z odpowiednim znaczkiem = średnie ciepło właściwe

przy stałem ciśnieniu, danego gazu, obliczone w kal/m3 0°
760 mm Eg dla różnicy temperatur: 275° C— 26° C,

cm m średnie ciepło właściwe gazu Cn, i?2n'+2
emont n i 'i » n'> **m',

20-9
S ~ 79-1 "

Podstawą wzorów, które mamy wyprowadzić, jest Vi
fc. j . objętość suchych spalin, wytworzona przy danym ich
składzie z 1 kg paliwa. — Przyj ąwszy, że przy spalaniu
węgla występującego bądź jako paliwo samodzielne, bądź
też w kombinacji z innem, w pozostałościach (żużel, sadza
i t. p.) prócz popiołu może znaleść się tylko czysty wę-
giel i traktując wilgoć osobno znajdujemy, że produkty
spalenia 1 kg paliwa zawierają kilogramów:

"Węgla: 0-636-A4x - s+y+zn' +zt n'A + e

Wodoru: Q V1 \ , . , . , , m / 1
0-090 rrjŁr I Z (»' + l) + Z, — h p I

1UO I 2
Tlenu: yhSrl-+T

') CO2 i SO2 na Im3 zawierają po 1-429kg tlenu, mają takie
samo ciepło właściwe i oba są przez K O H absorbowane.

M.ają,c znalezioną objętość Vt możemy przystąpić do
dalszych obliczeń.

Ilość niespalonego węgla zawartego w żużlu, sadzy
eto. znajdziemy z równania:

Ą-y+zri

Objętość poszczególnych składników spalin w w3,
wyprodukowanych przy danem spaleniu z 1 kg paliwa
obliczymy kolejno, jako iloczyny ich procentowych ilości

i znalezionego już wyrażenia ^r^r.
1OO

Zatem procentowa strata za niespalony węgiel:

, = ^ 1 0 0 =

= *»?[,.-0*86r, ( , - H

wCL

Procentowa strata na CO wynosi:
Vi

3035100 y
100 = '

Procentową stratę na węglowodory obliczymy jako;
V V

WaalMz ^ W 3 '
7. s~~ 100 + J^~ 100 =

wt

whOgólny wzór na stratę jSi°/o —którą oznaczają z re-
guły symbolem SCO2°l0, co ściśle biorąc nie jest słuszne,
gdyż zasadniczo stratę tę powoduje temperatura spalin tsp
wyższa od temperatury otoczenia t0, a nie procent C0v
który tylko, poza temperaturą, najsilniej na wielkość &°/0
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wpływa1) — ułożymy, używając chwilowo podstawienia:

100
100 (łsp — t,

Wk I """"'"CO, 'A x em + Ay om„0 + A z omm +

*P ]
+ 8 0 4 Cm//=° J '

Podstawiając za a i p znane już wartości oraz
przyjmując:

= c m 0 2 = cOTjVj= cOT//] ) == 0-318

cmjlj0= 0-376

oraz obliczając ciepło właściwe gazu Cn'Hzn'+2-
1. dla w ' < l jako ciepło wła-ściwe mieszaniny metanu

z wodorem a więc:
emojI = 0-318 + 0-132 n'

2. dla n'>l jako:
oman = c«oH,r 0 4 B 0

dostaniemy w końcu:

') Stąd poszło często słyszane wyrażenie „strata na CO^, co
jest logicznym nonsensem, gdyż CO^ żadnej straty nie powoduje,
owszem — im go jest więcej, tem strata nSC0 " jest mniejsza.

2) Dokładnie: cmR = 0-316.

- (0-188 m ^ - 0-251)8!+31-8} + 0 04178£ + 0-004689?] =

+ 4-178/3 + 0-468 g>],
Wyrażenie A obliczymy w wypadku n' < 1 jako:

4 = 0-376 + 0-244 »'
gdy ra' > 1 wtedy:

4 = 0-244: + 0-376 n'
Dla spalań, przy których y — 0, s = 0, a, = 0, c ^ 0

mamy:

5(% - ^ ~ ^ [ 7 1 { 0 1 2 4 a ! + 31-8} + 4-178/? + 0-468 y>]

Dla spalań zupełnych, kiedy i o = 0, przy pominięciu
$02, możemy Vi obliczyć z bilansu węgla, który w ca-
łości musi się wtedy zn&leść w spalinach w postaci 00.,.

Wtedy:

1 0-B36a;

flft
0/0 = ^ *" [59-329 — + 0-231 x + 4-178 /? + 0-468 <pj.

Przyjąwszy dla całej masy suchych spalin jedną,
średnią wartość na ciepło właściwe, a wskutek tego opusz-
czając także wyrażenie 0-231 K, oraz obliczając ilość i cie-
pło właściwe pary wodnej w sposób przybliżony, dosta-
niemy używany powszechnie „dokładny" wzór na „Sco^lo"
przy zupełnem spaleniu.

Inż. Karol StadtmiMer.

Zasługi ś. p. Prof. Łosia przy ustalaniu polskiego słownictwa technicznego.
Nie znalazłszy w pracach, tyczących się naukowej

działalności ś. p. prof. -Łosia, żadnej wzmianki o Jego za-
sługach w ustalaniu polskiego słownictwa technicznego,
pozwalam sobie skreślić parę słów w tej sprawie.

Wiadomo wszystkim, zajmującym się sprawą słownic-
twa, a w szczególności słownictwem technicznem, na jakie
poważne trudności napotyka się nie tylko przy samem
zbieraniu terminów, ale szczególnie przy ustalaniu każdej
terminologii zawodowej.

Materiały do polskiego słownictwa technicznego można
podzielić na trzy grupy:

1. materiały do słownictwa technicznego naukowego,
a więc przedmiotów, wykładanych w szkołach technicz-
nych, (Politechnikach, Akademjach górniczych, Szkołach
lasowycb i t. d.); niektóre z nich wykłada się także na Uni-
wersytetach (wydział rolnictwa i t. d.);

2. materjały do słownictwa przemysłowo - fabrycz-
nego, zwłaszcza górnictwa i hutnictwa i

8. materjały do słownictwa rzemieślniczego.
Pomimo tego, że Komisja polskiego słownictwa te-

chnicznego przy Akademji Nauk Technicznych w Warsza-
wie od paru lat zajmuje się ustaleniem polskiego słownictwa
technicznego, można ogólnie powiedzieć, że pierwsza grupa
tego słownictwa t. j . techniczne słownictwo naukowe wła-
ściwie posiada już swoją terminologię, opracowaną w ostat-
nich 50 latach, głównie przez lwowską Politechnikę, i całą
literaturę techniczną, związaną z tą Szkołą. Drugie takie
źródło koncentrowało się dokoła Stowarzyszenia Techników
w Warszawie, zwłaszcza w związku z wydawnictwem pod-
ręcznika „Technik" (tłómaczenie niemieckiego pierwowzoru
„Hiitte") w latach 1905—10.

Inaczej przedstawia się sprawa drugiej grupy termi-
nów technicznych. Ze względu na brak szkół przemysłowych
(oczywiście z językiem wykładowym polskim), słownictwo
przemysłowo - fabryczne rozwinęło się naogół trochę pó-

źniej, choć posiadamy dorywcze prace, wydane wcześniej
od prac grupy pierwszej.

Najgorzej przedstawia się trzecia grupa terminów.
Tutaj panuje powoli wypierana „gwara rzemieślnicza", po-
chodząca prawie wyłącznie z języka niemieckiego. Usunię-
cie jej było przedmiotem stałej troski naszych techników.
Różnorodna była działalność nasza w tym kierunku. Prze-
ważnie wydawano niemiecko - polskie słowniki rzemie-
ślnicze, które miały wypierać ową „gwarę rzemieślniczą".
Słowniki to jednak stosunkowo nie wiele przyczyniły się
do jej wyparcia. Wobec tego przyjąłem inną zasadę. Celem
usunięcia dotychczasowej gwary, ułożyłem cykl słowników
rzemieślniczych, w których językiem podstawowym była
gwara, używana przez rzemieślników, a -na którą podałem
równocześnie odpowiedniki polskie. Kwestja słowotwórstwa
nasuwała mi się dopiero wówczas, gdy terminy gwarowe
brzmiące z niemiecka nie posiadały odpowiedników polskich.
Sprawę słowotwórstwa technicznego przedstawiłem w Nrze
33 i 34 Poradnika Językowego z r. 1922. Cel dotyczącego
artykułu stanowiło wywołanie dyskusji, której niestety nie
było. Zebrałem zatem ową „gwarę" z ogólnych słowników
języka polskiego (Linde, Słownik Warszawski i t. <L). na-
stępnie ze słowników rzemieślniczych, które czasami poda-
wały także i wyrazy gwarowe; wreszcie starałem się uzu-
pełnić brakujące terminy wprost z ust rzemieślników. Przy
zbieraniu owych terminów starałem się podsuwać zapy-
tywanym odpowiedniki polskie. Jak powyższa praca wy-
padła, można się przekonać z 9 tomików „Słownictwa rze-
mieślniczego", wydanych w latach 1921—1923 i 1925 przez
M. Muzeum Techniczno - Przemysłowe w KrakoAvie. Kry-
tyka bardzo przychylnie wypowiedziała się o tej pracy,
przeważnie na łamach Czasopisma Technicznego. Mojem
zdaniem, momenty pedagogiczne przemawiały za obraniem
właśnie takiego systemu, a nie innego.

Przystępuję do sprawy współudziału ś. p. prof, Łosia
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w tej pracy. Uporanie się z całym materjałem słownictwa
technicznego (a więc nio tylko do słownictwa rzemieślni-
czego), zestawionym w moim niemiecko - polskim Słowniku
Technicznym, oczywiście nie według działów techniki, lecz
alfabetycznie, pod względem językowym jest wyłączną za-
sługą, ś. p. prof. Łosia. Był On łaskaw przeprowadzić ko-
rektę pierwszego wydania z r. 191.2 według ówczesnej pi-
sowni, później następną korektę drugiego wydania przed
r. 1921 według obecnej ortografji. Praca ta trwała kilka lat.
U Niego też znalazłem aprobatę tych nowotworów, których
nie mogłem odszukać w żadnym słowniku. Przedstawiłem
ś. p. Prof. Łosiowi „Zasady polskiej terminologii technicz-
nej", ogłoszone w Nr. 21 Przeglądu Technicznego (r. 1900)
w artykule Nalcielskiego p. t. „Jak się tworzą nazwy na-
rzędzi i przyrządów". Na podstawie tych zasad przyjęliśmy
paręset terminów. Poniżej podaję przykłady, celem oka-
zania, że nie wyglądają one na nowotwory, lecz, znojem zda-
niem, na dawnych dobrych znajomych.

I grupa: r z e c z o w n i k i. Terminy oznaczające ma-
szyny, otrzymały końcówką -arka (na wzór „żniwiarka")
n. p. (od-, wy-) siekarka; nazwy oznaczające robotnika,
otrzymały końcówkę -acz, -ar z (na wzór wiertacz, murarz)
n. p. wyginacz, tutkarz; terminy oznaczające przyrządy,
otrzymały końcówkę -ak, (na wzór suwak) n. p. nawietrzak;
terminy oznaczające przybory otrzymały końcówkę -aczka,
-ka (na wzór zatyczka, nakrętka) n. p. wtyczka; terminy
oznaczające maszyny otrzymały końcówkę -ica (na wzór
silnica, prądnica) n. p. wirownica; terminy oznaczające
przestrzeń otrzymały końcówkę, -nia (na wzór pracownia,
elektrownia) n. p. motorownia; terminy oznaczające opłaty
otrzymały końcówkę -owe (na wzór mostowe, drogowe) n. p.
dniowe; terminy oznaczające miejsce otrzymały końcówkę
-sko (na wzór palenisko, stanowisko) n. p. kotwicowisko;
terminy oznaczające zajęcie otrzymały końcówkę -(s) two
(na wzór budownictwo, kolejnictwo) n. p. żelbetnictwo;
terminy oznaczające własność otrzymały końcówkę -ość
(na wzór zieloność) n. p. bezpochewkowość;

II grupa: c z a s o w n i k i . Terminy zakończone na
-ać n. p. odrogować (niem. abhornen);

III grupa: p r z y m i o t n i k i : Terminy kończące się
na -alny n. p. szwalny; -aty n. p. gwoździowaty; -ewczy
n, p. ogrzewczy;

IV grupa: l i c z e b n i k i . Terminy kończące się na
-owy n. p. czterdziestkowy i t. d.

Uwagi ś. p. prof. Łosia można zestawić w następują-
cych grupach:

1. S ł o w a p o p r a w i o n e p o d w z g l ę d e m bu-
d o w y : (besohlt) podeszwiony na podszyty; (Bohrung)
wywiert na wywiercić; (festmahlen) zamienię na zabice mle-
wem; (Geschirrleder) skóra uprzężna (S. W.) na skóra
uprzężowa; (Holzgarten) drewieniec (słowo zbudowane jak
kamienieć) (S. W.) na drewnisko; zanik składowy spiry-
tusu na ususzka; tarniownia na tarnikownia; (Steinbett,
gwarowe „sztambet") (plac przy szybie, gdzie składają
rudę świeżo z kopalni wydobytą) rudniszcze na rudnisko;
(Notbeleuchtung) oświetlenie bezpieczeństwa (jak się to po-
pularnie nazywa) na oświetlenie ostrzegawcze, o. zabezpie-
czające; ustawiciel (jak nauczyciel) na ustawiacz; okra na
ochra, ugier; (Oelfass) oliwiówka na olrwówka; (Pfropf-
messer) okulizak na okulizator, oczkownik, kopulator;
(Presbyterium) nabożnia na przyołtarze; (Rauchfang) od-
dymnik na ocldymiak; (Reklamebeleuchtung) oświetlenie
rozgłośne na oświetlenie ogłoszeniowe; (Revołverkanone)
działo szybkostrzałowe na działo szybkostrzelne; (Rodeplatz)
trzebowisko na trzebisko; (Schlagholz) drzewo porębne na
drzewo zrębowe, zrębne, rębne; (Schliesshahn) kurek za-
wierający na kurek zamykający; (Schmelzarbeit) robota
emaljowana na robota emaljowa; (Schur) strzyżyny na
•strzyżenie; (Sctnvanzhainmer) młot ogonaty (S. W. stp.) na
młot ogoniasty; (Schwelle) przyczoska (byłoby od czesać)
od ciosać zaś: przycioska; (Schwitzstube, -kammer) pocal-
nia, pocielnica (S. W.) iiapotnica (S. W. podaje inne zna-

czenie), potownica; (Seidenkabel) kabel ojedwabiony na
kabel jedwabiony; (Teufelsdreck) czarczyniec (S. W.) na
czarciniec (S. W. podaje czarcieniec); interwal (S. W.) na
intorwał; (vertauben) zjałowacieć na zjałowieć; (Zolestin)
niebieściec na niebieszczec i t. d.

2. S ł o w a p o p r a w i o n e p o d w z g l ę d e m z n a -
c z e n i a : (Belagerungsturm) mylnie w trylogji Sienkie-
wicza „hulajgrody" na wieże oblężnicze. Ciekawą jest rzeczą,
że Strycharski w vSłowniku do Trylogji (1925) nie pomie-
ścił tego słowa.

;l S ł o w a cl o d a n e: (Schild) szczyt; (Schwinge)
międlica; (Stehplatz) stp. stanie; (Steinhammer des Mau-
rers) stp. bik; (Turschliisser) zatrzask; (Uebersteigbrett)
przełaz; ^Unterstation) stacyjka, przystanek; (Verbrauchs-
material) zużycie; (Yerzinnstoff) bielidło cynowe; (Vigogne-
wolle) wigoń; (Vollgummireifen) obręcze masywne; (Vorsi-
gnal) sygnał ostrzeguwczy; (direkter Wagen) wagon bezpo-
średniej komunikacji; (Wageknecht) ładowacz, ładownik;
(geschlossener Wagen) wagon ościanowany, w. zamknięty,
w. osłonięty; (rómische Wagę) bezmian; (fahrbares Wasser,
flossbare Wassertiefe) droga wodna spławna; (totes Was-
ser) nieciecza; (Wasserschlag) uderz wodna, udar wodny itd.

4. S ł o w a z a k w e s t j o n o w a n e: (Wicklung)
zezwój raczej zwój; (Schiffs-aufzug, -elevator) wyciąg okrę-
towy (wyciąg jest raczej nazwą czynności, tu więc lepiej:
wyciągacz); (Schreibtisch) pisownik (taki napis w inkru-
stacji wyczytałem kiedyś na burku króla Stanisława Augu-
sta, znajclującem się w Pałacu Biskupim w Krakowie;
(Stecher, Stechschlussel) szparnik ? jednakże dotychczas
nie podano odpowiednika polskiego ! (wkład ? wkładnik ?
wtyk ? wtycznik ? może najlepsze: klucz AYtykowy ?); (Tiir-
fliigel) pierzeja (stp. ulica S. W.) wierzeja; (Unterzugsbal-
ken) oprócz siestrzanu S. W. podaje jeszcze następujące
synonimy: siostrzan, siostrzeń, siestrzoń, siostrzamb, sió-
str oń, sestróń, siostrzeniec, siestrzeniec, siestrzoń w zna-
czeniu podciągu, podtrzymującego mniejsze belki poprzeczne
w stropie. Między innemi słowami zakwestionowane zostały
również przymiotniki rodzaju żeńskiego w znaczeniu: de-
klaracji towarów, spisu towarów naładowanych i t. d. jak
n. p. nakładna (Verladeschein); ładunkowa (Verladungs-
schein); domagalna (Verlangsschein); wysyłkowa (Versen-
dungsausweis) jako brzmiące nieswojo ! Może się kto za-
pytać, skąd się taka forma wzięła i dlaczego przypisano jej
dane znaczenie ? Otóż sprawa ta bezpośrednio tu nie należy,
jednak ze względu na zakwestionowanie tej formy przez
ś. p. prof. Łosia pozwalam sobie zaznaczyć, że forma ta
utworzyła się w sposób bardzo prosty przez opuszczenie
rzeczownika w tym wypadku: karta, tak, że pozostała sama
tylko forma przymiotnikowa. Oprócz tego forma ta wyło-
niła się samorzutnie przy zestawieniu różnych możliwych
form jednego słowa, n. p. od słowa: czop (Zapfen) dadzą się
wyprowadzić następujące formy: czopowy a) jako przy-
miotnik, b) użyty jako rzeczownik (n. p. robotnik); czopowa
(n. p. karta); czopowe (należytość); czopisty (Zapfig); czo-
powaty (zapffenformig); czopiak, czopnik (przyrząd; czo-
piarka, czopownica, czopnica (maszyna do robienia czo-
pów); czopidło (jak motowidło) (narzędzie); oczopie (n. p.
obrączka dokoła czopa, opaska czopowa, Zapfenring); czo-
pić, czopoAvać; czopowanie, czopienie; czopkowy i t. d. Do
tej grupy należałoby również słowo: odrzewie (Holzbestand,
Waldbestand). tłómaczone dosłownie z niemieckiego prze-
ważnie przez drzewostan, rzadziej zadrzeAvie. Otóż między
mojemi notatkami mam karteczkę ś. p. Nowickiego (nau- •
czyciela leśnictwa U. J.), na której wypisał: daliśmy sobie
słowo nie używać wyrazu „drzewostan" lecz „odrzewie"
w rozumieniu: ogół drzew. Otóż ś. p. prof. Łoś zwrócił mi

1 uwagę (przy słowie Waldbestand), że słowo odrzewie raczej
znaczy „o(koło) drzewa" jak n. p. osłona (o słona), nie zaś

1 „ogół" drzew, że zatem zamiast odrzewia należałoby dać:
drzewie, drzewiwo, drzewiwie (jak igliwie), zadrzewienie,-
drzewowisko a najodpowiedniejsze byłoby: drzewiwo. Nie-

I stety, projekt ten nie spotkał się z przychylnym przyjęciem
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leśników. Zresztą każdy nowotwór spotyka się z niechęcią
ogółu ! Wobec tego niemogłem wprowadzić proponowanych
nowotworów i zostałem w części niem.-polskiej mego
Słownika Technicznego przy uchwale leśników „odrzewie",
zaś w części pol.-niem. Słownika wprowadziłem „drzewie"
jako słowo najkrótsze i najdźwięczniejsze, a zbudowane po
myśli leśników (odrzewie - drzewie).

S ł o w a w y r z u c o n e . W wypadkach jeżeli: a)sło-
wo wykazywało w pniu pierwiastek obcy (nie łaciński ani
grecki lecz n. p. germański) było natomiast o klasyczem
zakończeniu n. p. szlamator (szlam - tor) (Schlammaschine)
i t. p.; b) słowo wykazywało złą ortografję n. p, (Torfro-
sten) — skarżenie ? skarżyć ? Słowo to zatem powinno
być pisane rż (co zapeAvne autor słowa miał na myśli) lub i
ż (w znaczeniu: zanieczyszczania, czego jednak nie można
przypuścić), wobec zatem niepewności a trudności spraw-
dzenia pochodzenia słowa, przyjętego zgodnie z czasowni-
kiem niemieckim rósten — prażyć; podobnie odesłano: nad-
drawierek do naddźwierek (Tiirgesims) i t. p.; c) słowa
znane dotychczas w innem znaczeniu n. p. bojnia (rzeźnia),
tu miało być stosowane w znaczeniu niem. Turnhalle, słowo
to miało swoich gorących zwolenników; d) słowa gwarowe,
stosowane tylko w pewnych okolicach, zresztą używane w in-
nej formie n. p. świernia (S. W.) (Verwahrung), używane
na Lihvie, gdy pospolicie używa się świreń (S. W.) = świroń,
stp. sół, spichrz; e) słowa, których budowa nie była etymo-
logicznie uzasadnioną n. p. (teerscłrwelen) wytlewać (smołę)
zmieniono na: wytapiać (smołę) t. d.

Oprócz powyższych uwag, przestrzegano następują-
cych zasad:

1. jednolitej ortografji, a więc zasadniczo: hronz (wy-
jątkowo raz br^z), pgdzel (Szober) (przynajmniej w pol.-
niem. części drukującej się. Słownika Technicznego); rzy-
gulec (nie żygulec); natomiast pozostała pisownia niektó-
rych słów nierozstrzygnięta n. p. (w) skazówka, (wodo)-
(w) skaz, (w) spółczynnik oraz szlifierski czy szlifiarski
i t. d.; wyiątkowo pozostawiono również słowo o, podwójnej
ortografji n. p. (Myelin, Talksteinmark) mieleń i mijelin
(Słownik górniczy Piestraka (1924) podaje: myelin).

2. zasadniczo podawano słowo tylko w jednej postaci,
wyjątkowo w dwu formach n. p. kontrolor i kontroler; wy-
ścielać i wyściełać; bajura i bajoro i t. d.

3. o ile zachodziła potrzeba podawano słowo w formie
częstotliwej n. p. koło oddziaływujące (Reaktionsrad) a nie
koło oddziałujące i t. p.

4. zamiast pospolitych błędnych form n. p. krawężnik,
biegnik, gniecalnia wprowadzano poprawne w danym wy-
padku krawędnik, bieżnik, gniotalnia i t. p.;

5. zatrzymano obie formy przymiotnikowe' na -owy
i -ny n. p. brzegowy i brzeżny;

6. starano się zawsze stosować końcÓAvki nowotworów
tylko w jednem znaczeniu, wyjąwszy wypadki, w których
dane nowotwory otrzymały już sankcję Towarzystwa tech-
nicznego. Dlatego usunięto n. p. wyraz probalnia, mające
tłómaczyć niem. Probierofen, zastępując go terminem piec
probierski, ponieważ końcówkę -alnia stosoA\rano z reguły
na oznaczenie pracowni.

7. wyrazów niemieckich zakończonych na -arbeit nie
można tłómaczyć polskiem „robota", lecz trzeba je oddać
określeniem czynności. N. p. Platierarbeit — platerowanie,
wykładanie a nie robota platerowana, r. wykładana;

8. podobnie końcówkę -arnia przyjęto na oznaczenie
miejsca a nie maszyny, dlatego należałoby używać wyrazu
mlócarka (Dreschmascliine) zamiast młócarnia;

9. ś. p. prof. Łoś zwrócił mi również uwagę na stoso-
wanie form przymiotnika: telegraf owy i telefoniczny. Tele-
grafowy należy stosować do rzeczowników odnoszących się
do telegrafu n. p. aparat telegrafoAvy; telegraficzny zaś uży-
wać przy rzeczownikach odnoszących się do telegrafji n. p.
depesza telegraficzna, rozmowa t.

Powyższemi przykładami objęto tylko najważniejsze
wypadki, zauważone przez ś. p. prof. Łosia. Ś. p. prof. Łoś
podjął się tej kilkoletniej pracy nad ustalaniem polskiego
słownictwa technicznego z całą ochotą, bez przymusu, bez
wytaczania ciężkich tez „nauka dla nauki", gdyż Ave współ-
pracy swojej widział najpraktyczniejszy sposób pozyskania
ogromnych, dotychczas jeszcze nie wyzyskanych materja-
łów polskiego słownictwa technicznego do materjałów za-
sobu ogólnego polskiego słownictwa. Z tej też przyczyny
brał czynny udział we wszystkich pracach społecznych, ty-
czących się spraw języka polskiego, między innemi ś. p. był
delegatem A. U. do Komisji dla ustalania polskiego słow-
nictwa rzemieślniczego, pracującej w Warszawie w r. 1911.
Komisja ta wydała jedyny dotychczas w Warszawie w 1912
tomik polskiego słownictwa rzemieślniczego. Przypuszczam,
że tych kilka słów uzupełni charakterystykę naukowej dzia-
łalności ś. p. prof. Łosia i zapewni Mu wdzięczność nietylko
językoznawców, ale i polskich techników, pracujących nad
ustalaniem polskiego słownictwa technicznego.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Nawierzchnie tłuczniowe związane zaprawę cementową
wykonywane obecnie we Francji opisuje Inż. F. A. Finger
w Nr. 35 ex 1929 Der Slrassenbau.

Nawiązując do streszczenia umieszczonego w Nr. 23/29
Czas. Tech. podajemy poniżej sposoby wykonywania tej na-
wierzchni we Francji. Typ ten noszący tam nazwę „macadam
mortier" dozwala na użycie każdego, zdatnego dla celów dro-
gowych kamienia, wymaga jednak bezwzględnie, tak w odnie-
sieniu do tłucznia jakoteż piasku zupełnej czystości a szcze-
gólnie uwolnienia od domieszek gliniastych, humusowych oraz
roślinnych. Najmniejsza grubość nawierzchni 8 cm.

Bardzo wskazanem jest wykonanie stężenia bocznego;
obecnie używa się do budowy wyłącznie normalnego cementu
portlandzkiego, albowiem, próby wykonane z mniej wartościo-
wemi rnaterjałami wiążącemi nie wydały dobrych rezultatów.
Ważną jest pora wykonania, najlepiej wiosna lub jesień; okres
deszczowy lub przymrozków do budowy się nie nadaje.

Używane są t r z y sposoby wykonania tej nawierzchni.
Przy p i e r w s z y m sposobie nanosi się tłuczeń w pełnej gru-
bości na jezdnię, następnie zaś przewałowuje go się lekko.
O ile jest nieczysty, należy go na parę dni przed rozsypaniem

skropić obficie wodą. Następnie w sposób maszynowy zarabia
się zaprawę cementową w stosunku 800—l.OOOkg cementu na
1 m8 piasku z dodatkiem wody, której ilość waha się w gra-
nicach 40—60°/0 ciężaru cementu.

Zaprawę tę nawozi się na powierzchnię jezdni wcierając
ją miotłami, przyczem czynność tę należy uskutecznić szybko
i jednostajnie. Natychmiast po roztarciu przewałowuje się jez-
dnią aż do zupełnego jej stężenia, przyczem nadmiar zaprawy
w pewnych miejscach musi być wtarty w innych, które tego
potrzebują. Po ukończeniu wałowania przykrywa się jezdnię
1js cm gr. warstewką piasku.

Na 1 m'2 jezdni wychodzi tutaj około 10 kg cementu oraz
19 I piasku.

D r u g i sposób polega na użyciu s u c h e j zaprawy. Mia-
nowicie na lekko przywałowaną. jezdnię rozsypuje się możliwie
jednostajnie, szerokim, rzutem łopaty suchą zaprawę cementową
sporządzoną w stosunku 600—800 kg cementu na 1 m3 piasku,
którą również wmiata się -w szczeliny a następnie silnie prze-
wałowuje. Po zniknięciu zupełnem zaprawy W wnętrzu na-
wierzchni skrapia ją się średnio i dodatkowo wałuje aż do zu-
pełnej stałości.

Zużycie cementu wynosi tu 7—8 Jcg, piasku 15 I na 1 « s .
T r z e c i sposób polega na tem, iź na pokład dolny, od-

powiednio zgęszczony nawozi się 4— 5ej»gr. warstwę zaprawy
cementowej, następnie przychodzi tłuczeń w pełnej grubości,
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który wałuje się tak długo, dopóki na powierzchni nie zacznie
się ukazywać wydostająca się z wnętrza zaprawa. O ile by ten
wypadek nie nastąpił należy dodać zaprawy z wierzchu. Roz-
cieranie na powierzchni podobne jak poprzednio. Użyta tu za-
prawa ma stosunek około 400 kg cementu na 1 m3 piasku. Wał
nie powinien przekraczać wagi 10 —12 t.

Zużycie na 1 w2 cementu 13 leg, piasku 12 1.
Z opisanych trzech metod najlepsze rezultaty osiągnięto

z typu pierwszego; typ trzeci, który zbliża nią do tz. metody
„sandwich" gdzie mokra zaprawa przychodzi w połowie gru-
bości warstwy tłuczniowej, zostaje dzisiaj we Francji zanie-
chany.

Roboty wykonywa się odrazu w całym przekroju, gdyż
praca po połowie wykazała ujemne rezultaty w partji przyległej
do osi drogi. Wynika z tego pewna niewygoda, tkwiąca w ko-
nieczności wyłączenia z ruchu budowanej partji na okres 10—14
dni; najkrótszy okres wyłączenia, osiąga się w typie pierwszym.

Jakkolwiek dobrze wykonana nawierzchnia nie wymaga
już dalszych środków zapobiegawczych, wskazańem jest, szcze-
gólnie w wypadkach użycia bardzo chudych zaprach, pokrycie
powierzchni powłoką bitumiczną. We Francji stosują tę po-
włokę dopiero w rok po oddaniu nawierzchni do użytku.

Jakkolwiek opisana nawierzchnia nie zastąpi monolitowej
jezdni cementowej, to jednakże dla ruchu średniego oddaje
bardzo dobre usługi, a w każdym razie przy stosunkowo nie-
wielkim wzroście kosztów w porównaniu ze zwykła nawierz-
chnią tłuczniową, przeważa nad nią dominująco tak co do do-
broci jakoteż okresu trwania.

— Urządzenie do badania nawierzchni, opon i t. p. Za-
kładu dla badania materjałów przy Politechnice w Stuttgarcie
opisane jest w Nr. 5 „Mitteilungen der deutschen Materialprti-
fungsanstalten".

Dotychczasowe badania odporności materjałów na zużycie
nie odbywały się w tych samych warunkach w jakich dzieje
się to w rzeczywistości. Z tego powodu wykonano w powyżej
wymienionym Zakładzie urządzenie przedstawione na rysunku.
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Całość "wykonaną została jako samochód ciężarowy o wa-
dze 8.500 kg, przyczem moźliwem jest dodatkowe obciążenie go.
Nadwozie spoczywa z pomocą resorów na dwóch krzyżujących
się osiach na których osadzone są koła pędne i kierunkowe.
Koła pędne posiadają urządzenie zupełnie identyczne z normal-
nym samochodem i są uruchamiane silnikiem trójprądowym.
Wszystkie części maszyny są wymienne. Całość obraca się około
trzpienia w, który jednakże nie jest umieszczony w osi jezdni,
lecz odbywa również drogę okrężną około rzeczywistego środka n

o promieniu = 300 "(/„,. W ten sposób koła nie zużywają na
torze drogowym ciągle ten sam ślad, lecz szerokość ich toru
wynosi 600"%,,.

Ilość obrotów maszyny daje się regulować; koła pędne
zaopatrzone są w hamulce uruchamiane elektromagnesami, Ruch
może być bądź to stały, bądź też perjodyczny z automatycznem
wyłączaniem, hamowaniem i t. p.

Zaznaczyć należy, iż prototypem tego urządzenia wydaje
się być dość prymitywny przyrząd zastosowany swego czasu
w Detroit (Michigan), opisany w dziele prof. Kuhnela p. t.
Drogi.

— Rysy w nawierzchniach asfaltowych powstałe wskutek
ruchów w terenie oraz zmian temperatury omawia Dr. W. Becker
w Nr. 32 Der Strassenbau.

Ostra zima ubiegła, w czasie której mrozy dochodziły do
38° O spowodowała liczne szkody w nawierzchniach asfalto-
wych wykonanych na Śląsku pruskim w partjach, które z uwagi
na wykonanie pozostawały zupełnie bez zarzutu. Sprawą tą za-
jęło się laboratorjum dla badań materjałów Szkoły Politechni-
cznej w Wrocławiu a rezultaty są następujące:

Uszkodzenie nawierzchni wystąpiło zasadniczo w formie
rys i pęknięć o rozmaitym charakterze. Najmniej niebezpieczne
były rysy włoskowate powstałe mniej więcej w równych od-
stępach poprzecznie do kierunku drogi a będące wynikiem kur-
czenia się asfaltu wskutek nizkiej temperatury. Rysy te zani-
kały pod wpływem ruchu z nastaniem temperatury normalnej.
Należy dodać, iż rysy te nie ograniczały się tylko na nawierz-
chnię ale sięgały również w boczne partje ziemne. Następnie .
zaobserwowano w partjach nasypowych tworzenie się rys o cha-
rakterze siatkowym, które występowały dopiero w czasie od-
wilży i z których pod wpływem przejeżdżających ciężarów wy-
dobywała się na powierzchnię woda. Po bliższem zbadaniu
wnętrza okazało się, iż w nasypach tych, mniej więcej w głę-
bokości 50 cm znajdywała się glina czyli, że miało się tu do
czynienia ze znanym objawem przełomów, które są równie nie-
bezpieczne dla nawierzchni asfaltowej ułożonej na żwirowce,
jak dla tej ostatniej. Przykre rezultaty tych rys tkwiły w tem,
iż pod wpływem wydobywającej się wody odnośna część na-
wierzchni nietylko popękała ale nadto wzdęła się i podniosła.
Nadto szerokość tych rys była już znaczną dochodziła bowiem
do 4 cm.

W dalszym ciągu ukazały się również rysy idące w kie-
runku osi drogi, podłużne i to nie w środku lecz z boku. Jak
stwierdzono, linja tworzenia się rys była zgodną z granicą
dawnej drogi letniej i zimowej, na których później ułożono na-
wierzchnię asfaltową, przyczem skonstatowano, iż rysy te były
tem dotkliwsze, im bardziej mokry był teren drogi letniej.

Abstrahując j\iź od kwestji mrozów, skonstatowano ró-
wnież tworzenie się rys w tych częściach nawierzchni asfal-
towej, która ułożoną była nad wykonanym poprzednio w drodze
ciągiem kanałowym. Charakterystyczną cechą było tutaj two-
rzenie się rys od s p o du nawierzchni, przyczem jej zewnętrzna
część pozostała nienaruszoną. Dowodzi to konieczności bardzo
starannego ubijania partji ponad kanałem względnie, co lepiej,
wstrzymania się na dłuższy okres czasu z asfaltowaniem tego
rodzaju przestrzeni.



Badania wykazały ponadto, iż tworzenie się rys pod
wpływem mrozu jest tem mniejsze, im z bardziej elastycznem
podłożem ma się do czynienia.

W rezultacie stwierdzić należy, iż przy starannie wyko-
nanej nawierzchni • asfaltowej tworzenie się rys włoskowatych
spowodowanych skurczem, materjału pod wpływem temperatury
jest mało niebezpieczne, gdyż rysy te pod obciążeniem ruchem
zanikają. Natomiast bardzo niebezpieczne są rysy, których
przyczyna leży w ruchach podłoża, wobec ozego należy ten
moment przy projekcie mieć szczególnie na względzie. Eównież
bardziej wskazane są tutaj fundamenty elastyczne niżli sztywne.

Co do zawartości bitumów, to pod wpływem mrozu cier-
pią najwięcej te nawierzchnie, przy których zawartość ta jest
za nizką, względnie przy których nie nastąpiło dostatecznie
dobre skomprymowanie.

— Rozwój budownictwa drogowego w Niemczech po ko-
niec roku 1929 omawia Dr. A. Speck w Nr. 7 Die Bautechnik.

Niemcy zrobiły w okresie sprawozdawczym olbrzymi krok
naprzód w dziedzinie drogowej, pomimo trudnych warunków
w jakich się w ubiegłym roku, pod względem materjalnym
prawie cały świat znajdował.

Nie wchodząc bliżej w dziedzinę spraw przygotowawczych
jak wydanie przepisów porządkowych i budowlanych, dalej
doświadczeń na przestrzeni próbnej w Brunszwiku oraz olbrzy-
miej ilości publikacji złączonych ze sprawą drogową, zapoznać
się należy z realnemi rezultatami rozbudowy drogowej,

Niemcy posiadają 60.866 km dróg państwowych i pro-
wincjalnych. Z tej długości przebudowano od r. 1925 do końca
1929 następujące przestrzenie: 4.265 km zaopatrzono w na-
wierzchnie dla ruchu ciężkiego (bruk normalny, drobny, na-
wierzchnia z grubego tłucznia, betonowe, asfaltowe i maziowe),
zaś 17.086 hm dostały nawierzchnię dla ruchu średniego i lek-
kiego (maziowania i asfaltowania wgłębne i powierzchniowe,
nawierzchnie kobiercowe oraz krzemianowane). Pozostała reszta
39.515 hm utrzymywane były jako nawierzchnie tłuczniowe
i żwirowe.

Zużycie tłucznia w tym samym okresie wynosiło 9,770.000łns.
Jak się okazuje z powyższego 7°/0 dróg ma nawierzchnię do-
stosowaną do ruchu ciężkiego 28°/0 do ruchu średniego i lek-
kiego czyli, że 35°/0 dróg niemieckich jest już uporządko-
wanych.

Z powyżej wymienionej cyfry 4.265 hm nawierzchni pierw-
szorzędnych wypada na bruk kamienny 3.280 km, na beton
97 hm zaś na maź i asfalt 888 hm. Z liczby 17.086 km na-
wierzchni dla ruchu średniego i lekkiego 2.194 hm otrzymało
maziowanie lub asfaltowanie wgłębne, 14.795 km powierzchniowe,
zaś 97 km krzemianowanie.

Oprócz tej, w porównaniu z naszemi stosunkami wprost
gigantycznej pracy, wykonano liczne korekcje ciągów drogo-
wych, celem dostosowania ich do nowoczesnego ruchu moto-
rowego.

Wymienić tu należy spłaszczenie krzywizn, zaopatrzenie
ich w jednostronny spadek poprzeczny, zmniejszenie spadków
niektórych przestrzeni, rozszerzenie jezdni i t. p.

Na te korekcje o charakterze lokalnym wydały poszcze-
gólne prowincje (bez datku państwowego) w okresie 1926 — 29
poważną sumę 118 miljonów Mk. zatem rocznie 28'6 mil. Mk.
lub 528 Mk./l hm.

Koszta utrzymania 1 hm dróg wynosiły w przecięciu
3.452 Mk. rocznie.

Jeżeli cyfry te porównamy z naszym niezmiernie skrom-
nym budżetem drogowym na r. 1930/31'), to porównanie to
napawa prawdziwą troską każdego myślącego obywatela.

E. B.

Wytrzymałość materiałów.
— Przepisy żelbetowe włoskie z 1920 podaje 11 Cemento

armato (1928, str. 111). Dla betonu dopuszcza się J/4 wytrzy-
małości po 28 dniach. Naprężenie nie może przewyźszzć 30 hgjcm2

l) Patrz przemówienie P. Ministra Robót Publ. w komisji bu-
dżetowej. Csasop. Tech. Nr. 4 — 1929.
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dla ciśnienia osiowego, 40 kgjcm% dla zginania. Można te cyfry
podnieść do 40 i 50 hg/cm2, używając cementu o wytrzymałości .
400 kg\cm%. Na ścinanie dopuszcza się tylko 2 kgjcm2, dla żelaza
a2 —1.200 legjcm2, na ścinanie ii = 960kg/cm2, Przy wpływach
dynamicznych należy powiększyć obciążenie o 25°/0. Słupy
uzwojone należy obliczać wedle wzoru F—Fi,-\-10 Fz+ 20 Fa

a więc zanadto ostrożnie.

— Porównanie wzorów włoskich, niemieckich i Considera
dla obliczenia słupów żelbetowych uzwojonych przeprowadza
Achiles Pugnali w II Cemento armato (1929, str. 110). Wyka-
zuje on, że słupy projektowane wedle wzoru włoskiego niepo-
trzebnie wymagają 28°/0 więcej żelaza.

— O wyboczeniu łuków piszą E. Batiele i M. Mesnager
w Genie Civil (1929, str. 113). Batiele dochodzi do wniosku,
że licząc wedle Eulera naprężenie krytyczne łuku utwierdzonego
o małej strzałce przy wyboczeniu jest dwa razy większe, niż
utwierdzonej o tej samej rozpiętości. Dla łuku dwuprzegubowego

Eln* Eln1

Em = 4 —-^—, dla bezprzegubowego Sa = 8 —~—. Ten wzór
jednak wymaga, by E było stałem, a to zachodzi tylko dla
małych naprężeń. Dr. M. Thullie.

Mosty.
— Badanie mostów wiszących. Ykem i Gherrut w Marokko

opisuje M. Oouprie w Ann. des ponts et chaus. (1929 str. 15).
Naprężenia w linwaoh ukośnych mierzono metodą, drgań. Wpra-
wiano w ruch drganiowy linwy i w danym czasie n. p. 50 sek.
spostrzegano ilość drgań v. Stąd obliczano naprężenie. Pomiar
taki naprężeń jest bardzo łatwy i wymaga bardzo mało czazu.

— Most Wiktora Emanuela w Turynie opisuje II Cemento
armato (1928 str. 96). Jest to most żelbetowy łukowy
o Z = 38'5 w, / = 7-3 ni. Kształt łuku jest paraboliczny przy
podporach przechodzący w koło. Grubość łuku w kluczu 32 cm
zwiększa się ku podporom.

— Most łukowy żelbetowy na Bernardino pod Intra opi-
suje prof. Santarella w II Cemento armato (1929, str. 61). Roz-
piętość wynosi 74 m, t = 15-6 m. Pomost jest zawieszony na
słupach żelbetowych 30 X 50 cm W odstępach 4 m. Przekrój łuku
jest ijowy wysokość jego 2-70.

— Most żelbetowy na Sekwanie w Nogent sur Seine opi-
suje B. Bondin w Gr&nii dvii (1929, str. 517). Dźwigary głó-
wne są łuki ze ścięgnem poziomem. Rozpiętość wynosi 72 m,
szerokość pomostu 5-1 m, niesie kolej o szerokość toru 1 m.
Słupy wiszące prostokątne 30x50 cm są uzbrojone 20 prętami
o średnicy 12 i 16 mm. Przekrój łuku jest ijowy, szeroki na
70 cm ma ściankę 20 cm, wysokość jego 2-2 m w wezgłowiu,
2-1 m w kluczu. Łuk posiada uzwojenie. Strzałka łuku wynosi
ll*2m. Największe ciśnienie betonu wynosi 56 hglcm"1.

— Most na Sali w Hop opisuje Der Bauingenieur (1928,
str. 199).

Jest to most drogowy żelbetowy rozpiętości 34 m. Jest to
rama dwusłupowa, dwuprzegubowa. Wysokość słupów 6.5 «i.
Most jest 16»ł szeroki i posiada 8 ram w odstępach 2-08 m.
Rozpory są 45 cm szerokie a najwyżej 150 cm wysokie. Płyta
jest 20 cm gruba.

— „Obliczenie belek blaszanych". („Oalcul des poutres
rivees)" napisał Alb. Van Hecke, Leodjum 1929.

Profesor uniwersytecki w Leodjum napisał książkę o obli-
czaniu belek blaszanych tak często używanych we Francji. Po-
nieważ obliczenie takich belek nie przedstawia żadnych tru-
dności a przy użyciu tablic dla momentów bezwładności jest
bardzo łatwe, więc obszerne wywody autora mało przedstawiają
interesu, przydać się mogą tylko tablice, z których możemy

wyznaczyć ciężar własny belek dla — = 1 0 , 13 i 17. Wy-

sokości belek przyjmuje autor za małe dla mostów kolejowych

— = 12 do 13, drogowych 12 do 17 a poprzecznie i podłużnie

7 do 10, a dla dwutorowych 10, dla belek w budownictwie
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10 do 30. Autor oblicza grubość kątówek, grubość nitów przyj-
muje mniejszą; niż podwójną, grubość ścianki. Przy obliczeniu
długości nakładek nie uwzględnia przedłużenia ich potrzebnego
do przytwierdzenia.

— Amerykańskie doświadczenia z belkami żelbetowemi
dla zbadania rozmaitych uzbrojeń przeciw siłom ścinającym po-
dał Otto Graf Berlin 1929.

Ponieważ niemiecki wydział żelbetowy zamierza wykonać
doświadczenia z uzbrojeniem przeciw siłom poprzecznym, polecił
inź. Grafowi zebranie i opracowanie poprzednich doświadczeń
amerykańskich. Są to doświadczenia Slatera, Lorda i Zippradta
ogłoszone w r. 1926, Eicharta w r. 1929 i Bicharta i Larsona
z r. 1928. Stwierdza on na podstawie tych doświadczeń że
ukośne strzemiona są skuteczniejsze, niż pionowe. Dopóki be-
ton nie pęknie, strzemiona pozostają prawie bez naprężenia, po
pęknięciu znacznie wzrastają i dosięgają wartości obliczonych.
Co do naprężeń w prętach poziomych, to w-miejscach najwięk-
szego momentu zgadzają się mierzone naprężenia dobrze z obli-
czonemi, między podporami a częścią środkową są nawet większe,
co Graf tłumaczy małem przesunięciem prętów aż do początku
działania haków.

— Tablice największych sił poprzecznych i momentów
belek ciągłych ułożył W. Kapferer I I wydanie Berlin 1928.

Wedle wzorów Winklera rozszerzonych do belki cztero-
przęsłowej podaje autor tablice największych sił poprzecznych
i momentów dla belek o rozmaitym stosunku przęseł. Dla belki
dwuprzęsłowej lt : I zmienia się od 1 do 2, dla belki trzy
i czteroprzęsłowej stosunek przęseł zmienia się od 2 do 0-5.
Dla inżynierów tablice te są bardzo przydatne. •

Dr. M. Thullie.

Drogi żelazne.
— Drogi żelazne Francji. Revue ginbrale des Ghemins de Fer

z okazji swego pięćdziesięcioletniego jubileuszu, podaje obraz
rozwoju koleji francuskich w tym okresie.

Z chwilą założenia pisma w r. 1878 wynosiła długość
koleji francuskich 21.427 hm. z czego przypadało na sześć wiel-
kich towarzystw prywatnych i koleje państwowe 19.844 hm.

W ciągu 36 lat rozwoju aż do wojny światowej sieć ta
wzmogła się w dwójnasób. W celu uzyskania doskonałego po-
łączenia z kolejami państw sąsiednich przedsiębrano prace, po-
łączone nawet z olbrzymiemi kosztami. Tunel alpejski Mont-Cenis
13.600 km długi został oddany do użytku w r. 1871, a przez
Simplon 19.800 hm długi w r. 1906. Przez Pireneje na obydwu
ich końcach uzyskano połączenie z kolejami hiszpańskiemu.

Drugi tunel przez Simplon ukończono w r. 1921. Tunelem
przez Somport 7.800 hm długim uzyskano nowe połączenie
z Hiszpanją, a tunelem Col des Brons 6.000 hm długim między
Niceą a Coni nowe połączenie z Italją.

W chwili wybuchu wojny światowej liczono we Francji
13.800 parowozów, 362.700 wagonów towarowych, a 49.300
osobowych i bagażowych.

Od roku 1921 przeprowadza się na studjach oparte udo-
skonalenia kolejnictwa francuskiego na polu technicznem i eko-
nomicznem, uwzględniając sprawę elektryfikacji poszczególnych
linji.

Wszystkie Towarzystwa przyjęły jednolite typy nawierz-
chni. Szyny ważą 46 hg\m dla linji o ruchu pociągów pospie-
sznych, 36 kg/m dla innych o szerokości normalnej i 26 hgjm
dla koleji ważkich. Żelaza łącznikowe tych trzech typów różnią
się od siebie prócz wkrętów podkładowych. Szyny są 12, 18
i 24 m długie. Na szynę 12-sto metrową przypada 16, 18 lub
20 podkładów 2.6 m długich na 18 metrową 27, 29 lub
31 sztuk.

W czasie wojny światowej ucierpiał bardzo stan nawierz-
chni, a bolączkę tę musiano jak najprędzej usunąć wielkimi
wkładami. Przedewszystkiem pomyślano o wprowadzenie w uży-
cie żwiru tylko z odpowiednio trwałego materjału, nieoglądając
się zresztą na odległość transportów. Utrzymanie toru przepro-
wadza się wedle zasad nowoczesnych, przedewszystkiem z za-
stosowaniem urządzeń mechanicznych.

Poszczególne Towarzystwa kolejowe posiadają własną sieć
autobusów drogowych w celu uniknięcia szkodliwej konkurencji.

Oprócz siedmiu wielkich stowarzyszeń kolejowych posiada
Francja stosunkowo silnie rozwiniętą sieć kolei lokalnych w po-
siadaniu około 300 stowarzyszeń drobnych. W r. 1878 wyno-
siła ich sieć 5.650 km, a w 1913 r. 22.000 km. (Organ f. d.
Fortschritte des Eisebahnwesens 15/1929).

— Wzrost ruchu osobowego na węgierskich kolejach lo-
kalnych przy użyciu wozów motorowych i lekkich parowozów
omawia inż. H i r s c h m a n n Organ f. d. Fortschritte des Eisen-
bahmoesens (zeszyt 18 i 19 z r. 1929).

Konkurencja, jaką poczęły wytwarzać autobusy drogowe
kolejom przy jazdach na krótsze odległości, zmusiła zarządy
kolejowe do oddzielenia ruchu drogowego od towarowego i wpro-
wadzenia szybszych i liczniejszych jazd wozów motorowych
i lekkich parowozów na swoich linjach drugorzędnego zna-
czenia.

Pierwszy wóz motorowy zakupiono w Niemczech w r. 1925,
dziś już pracują na tem polu wytwórnie krajowe z bardzo po-
myślnym rezultatem. Dziś jest w ruchu na linjach węgierskich
40 wozów motorowych, z tego 30 wyrobu firmy Ganz i Sp.
Danubius w Budapeszcie.

Pozatem zwrócono się do lekkich parowozów, przyczem
przekonano się, że koszta ruchu tak jednych, jak i drugich
pojazdów są prawie identyczne, a przy silnem ruchu może na-
wet będą lekkie parowozy korzystniejsze.

Po wprowadzeniu tej nowości skonstatowano, że ilość pa-
sażerów na kolejach lokalnych wzrosła o 25 do 30°/0.

InŁ A. W. Krttger.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Statyczne tablice" wydał Franciszek Boerner („Statische

Tabellen") wydanie dziewiąte opracowane wedle najnowszych
przepisów, Berlin 1928. Ernst i syn.

Wydanie dziewiąte tablic statycznych Boernera jest zna-
cznie powiększone. Uwzględniono w niem liczne rozporządzenia
niemieckie, wydane w ostatnich czasach. Niemiecka książka za-
wiera materjał bardzo bogaty, stosowny jednak zwłaszcza dla
inżynierów niemieckich, gdyż książka zawiera tylko rozporzą-
dzenia niemieckie i stosowne tablice pomocnicze. Ponieważ roz-
porządzenia polskie nie są tak liczne i szczegółowe, więc może
się ona przydać i polskim inżynierom. Autor podaje bowiem
1 takie tablice, które nie są przepisane i liczne tablice liczbowe
ułatwiające obliczenie.

Z licznych rozporządzeń niemieckich wspomnimy tu o kilku
ciekawych punktach. Przy obliczeniu belek blaszanych, jeżeli
odstęp poziomy nitów pionowych i poziomych jest mniejszy niż
2 d, należy przy obliczeniu momentów bezwładności odciągnąć
i dziury pionowe i poziome. Nie zgodziłbym się jednak z prze-
pisem, że dla prętów obliczanych na wyboczenie nie należy
przy wyznaczeniu przekroju użytecznego odciągać dziur na nity.
Parcie poziome na pochwyt poręczy przy mostach drogowych
przepisuje rozporządzenie 80 kg/m. Dla belek okrągłych podaje
autor tablice nawet dla pięcioprzęsłowych, zastosowuje je też
przy obliczeniu płatew, wyznacza nawet potrzebny zwiększony
przekrój w przęsłach skrajnych. Nie wiem, czy przy tak ma-
łych rozpiętościach można bezpiecznie baczyć na to, że punkty
podparcia będą w tej samej prostej.

Dziełko całe opracowane bardzo starannie mogło by słu-
żyć za wzór dla opracowania polskich tablic.

Dr. M. Thullie.
Ini. Władysław Szczerbowski: „Podręcznik do prze-

pisów blokowych". Poznań 1930, 101 stronic druku z 3-ma
tablicami. Nakładem Autora, odbito w Druk. Dow. Okr. Kor-
pusu Nr. VII. w Poznaniu. Oena 4'20 zł.

W 290 pytaniach i odpowiedziach w formie nadzwyczaj
przystępnej zawarte są wszystkie te wiadomości, które powi-
nien posiadać każdy pracownik kolejowy, mający jakąkolwiek
styczność z wykonywaniem ruchu. Podręcznik umożliwia po-
czątkującemu pracownikowi łatwe przyswojenie sobie wszelkich



koniecznych wiadomości z tego działu służby, wymaganych
przy egzaminach kolejowych, a pracownikom, pełniącym już tę
służbą daje możność odświeżenia i uporządkowania wiadomości
potrzebnych, zwłaszcza w razie jakichkolwiek przeszkód w urzą-
dzeniach blokowych.

Aż do wydania „Przepisów blokowych" będzie Podręcznik
jedyną w tym rodzaju książką w języku polskim zawierającą
należyte nazwy polskie, a umożliwiającą w sposób łatwo zro-
zumiały naukę; po ukazaniu się zaś „Przepisów blokowych"
będzie ułatwiał w wysokim stopniu zrozumienie tych przepisów,
które ze względu na swój charakter nie mogą być bardzo
przystępne.

Celem należytego zrozumienia i opanowania przedmiotu
podręcznika, należy z książką w ręku śledzić przy aparatach
blokowych to, co w nich jest zawarte w formie pytań i odpo-
wiedzi. Podręcznik składa się z ośmiu części, a mianowicie:
I. Wiadomości ogólne. II. Blokada stacyjna. III. Blokada lin-
jowa na szlakach dwu i jednotorowych. IV. Oznaczenia, stoso-
wane w tablicach zależności. V. Obsługa bloków. VI. Postę-
powanie w razie wypadków nadzwyczajnych i przeszkód. VII.
Opis czynności przy jazdach pociągów. VIII. Skorowidz alfa-
betyczny.

Tablice dołączone mieszczą w sobie: 1. Znaki przyjęte
w tablicy zależności. 2. Blokada liDJowa pięciopolowa na linji
jednotorowej. 3. Linja jednotorowa z blokadą pięciopolowa i po-
sterunkiem odstępowym.

Autor, wyspecjalizowany w tym kierunku po „Podręczniku
do przepisów sygnałowych byłego zaboru pruskiego", „Podrę-
czniku do przepisów sygnałowych na kolejach polskich" i „Po-
dręczniku do przepisów stawidłowych", których nakłady zo-
stały w krótkim czasie wyczerpane — daje nam nową książkę,
opracowaną z największą sumiennością, której potrzebę odczu-
wało się tak dotkliwie.

Sumienna i zapobiegliwa praca autora zasługuje na pełne
uznanie, a Podręcznik do „Przepisów Blokowych" możemy
z całą szczerością polecić Pracownikom kolejowym.

Ini, A. W. Kriiger.
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RÓŻNE SPRAWY.
X. Kongres Międzynarodowy Acetylenu i Spawania oraz

Przemysłów Pokrewnych. Dziesiąty Kongres Acetylenu i Spa-
wania, oraz Przemysłów Pokrewnych odbędzie się w Zurychu
w dniach od 9-go do 12-go lipca 1930 roku.

Wobec ogromnego rozwoju tej gałęzi przemysłu od czasu
ostatniego Kongresu, który odbył się w 1927 roku w Bru-
kselji, Kongres w Zurychu zapowiada się b. ciekawie, tembar-
dziej, że Kongres odbędzie się w centrum przemysłu szwajcar-
skiego, co pozwoli zwiedzić uczestnikom znane z wysokiego
poziomu i szerokiego zastosowania spawania wytwórnie szwaj-
carskie w Zurychu, Winterthur Baden i Oerlikon.
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Prowizoryczny program Kongresu jest następujący :
Środa 9-go lipca: godz. 9-ta rano — Powitanie uczestni-

ków, sesja otwarcia, wybór Prezydjum. G-odz. 12-15 — Spra-
wozdania, odczyty, dyskusje (1 i 2 sekcja). Wieczorem spacer
do Utlibergu.

Czwartek 10-go lipca: godz, 9-ta rano — Sprawozdania,
odczyty, dyskusje (3 sekcja). G-odz. 12-15 Sprawozdania, od-
czyty, dyskusje (4 sekcja). Wieczorem — Bankiet oficjalny.

Piątek 11-go lipca: godz. 9-ta rano — Sprawozdania,
odczyty, dyskusje (5 i 6 sekcja), Popoł. — zwiedzanie zakła-
dów przemysłowych. Sobota 12-go lipca: godz. 9-ta rano — Po-
siedzenie ogólne, streszczenie prac, rezolucje. Godz. ll-ta —
Sesja zamknięcia. Popoł. spacer po jeziorze.

P o d z i a ł na s e k c j e :
1. Karbit i jego zastosowanie przy spawaniu.
2. Acetylen, acetylen rozpuszczony, tlen.
3. Spawanie i materjały do spawania.
4. Zastosowanie spawania i metody postępowania.
5. Zastosowanie specjalne spawania: koleje żelazne, lo-

tnictwo, budowa okrętów.
6. Przepisy, hygienia, zabezpieczenie przed wypadkami,

szkolnictwo.
Do komitetu organizacyjnego Kongresu z ramienia Polski

wchodzi p. Dr. A l f r e d S z n e r r , prezes Stowarzyszenia dla
Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce.

Stowarzyszenie powyższe zaprasza wszystkich swoich
członków, oraz osoby interesujące się tym działem przemysłu
do wzięcia udziału w Kongresie. Bliższe szczegóły i informacje
udziela Stowarzyszenie dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali
w Polsce. — Warszawa, Mazowiecka 7.

Prezydjum Związku Stowarzyszeń Asystentów Wyższych
Uczelni Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie uchwały X.
Zjazdu Delegatów Stowarzyszeń, odbytego w Warszawie w dn.
28 i 29 czerwca 1929 r. ogłasza XV Konkurs Naukowy Związku
na prace naukowe z następujących dziedzin wiedzy:

1. Nauk filozoficznych, humanistycznych, społecznych
i prawno-politycznych.

2. Nauk lekarskich.
3. Nauk przyrodniczych i matematycznych.
4. Nauk technicznych.
W a r u n k i k o n k u r s u :
1. Prace zgłoszone na konkurs winny być:
a) oryginalne, wykonane samodzielnie, o charakterze ba-

dawczym (niereferatowym);
b) nieogłoszone dotychczas lub ogłoszone po 15/X 1928 r.

Wyjątek stanowią prace przekazane na IV Konkurs Naukowy
przez Sąd III Konkursu.

2. Autorami prac nadsyłanych mogą być tylko członkowie
rzeczywiści poszczególnych stowarzyszeń asystentów, należących
do Związku.

3. Autorem każdej pracy może być jedna lub więcej osób,
każdy jednak z autorów musi odpowiadać warunkom § 2.

4. Autor lub grupa autorów mogą nadsyłać na Konkurs
jedną lub więcej prac z jednego lub kilku działów Konkursu.

5. a) Związek Stowarzyszeń Asystentów W. II. Rz. P.
przeznacza na nagrody sumę 2,000 złotych.

6) Suma ta może wzrosnąć po uzyskaniu zasiłków od
władz państwowych, instytucji naukowych i t. p.

c) Nagrody rozdziela co do ilości i wysokości Sąd Kon-
kursowy zależnie od wartości prac i wysokości funduszu kon-
kursowego.

d) Przyznane nagrody będą wypłacane w ciągu miesiąca
od chwili ogłoszenia wyniku konkursu.

e) Złożone do konkursu prace można odbierać w ciągu
roku od da.ty ogłoszenia wyników konkursu.

6. Sąd Konkursowy składać się będzie:
a) z zaproszonych przedstawicieli władz państwowych

(Ministerstwo W. R. i 0. P. i Fundusz Kultury Narodowej).
b) z zaproszonych przedstawicieli nauki (Uniwersytet

Warszawski, Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Gos-
podarstwa Wiejskiego, Kasa im. Mianowskiego).
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c) z dwóch przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Asy-
stentów.

7. a) Prace winne być nadsyłane na Konkurs conajmniej
w 2 egzemplarzach. Pożądane jednak nadsyłanie w 3 egzem-
plarzach, b) Winne być drukowane, lub pisane na maszynie.

8. Do każdej pracy winno być dołączone:
a) nazwisko, imię i adres autora,
b) nazwa wyższej uczelni i zakładu, w którym jest asy-

stentem,

e) poświadczenie przez odpowiednie zarządy stowarzyszeń
miejscowych o przynależności do Stowarzyszenia.

9. Termin nadsyłania prac upływa 1 listopada 1930 r.
(1/XI 1930 r.). Miarodajna jest data stempla pocztowego.

10. Prace na Konkurs należy nadsyłać pod adresem:
a) Inź. Czetwerfcyński Edward, Politechnika Warszawska,

katedra Budownictwa Wodnego II. Warszawa Polna 3.
b) Dr. Roguski Jan, I I . Klinika Chorób Wewnętrznych

Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, Nowogrodzka 59.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół posiedzenia Wydziału Głównego z dnia 13. I.

1929 r. Obecni: Prezes Rybicki, Koledzy: Dr. Aulich, Bro-
niewski, Prof. Bratro, Bronarski, Bessaga, Kozłowski, Prof.
Krzyczkowski, Laśkiewicz, Łazoryk, Miildner, Rektor Weigel,
Dr. Wrażej, Prof. Zipser. Nieobecność usprawiedliwili: Wice-
prezes Blum, i Kolega Łodziński.

1. Odczytano i przyjęto protokoły z posiedzeń z 12. XI.
i 19. XII. 1929 r, 2. Przyjęto nowych członków: Inż. Toma-
sza Małeckiego jednogłośnie.

3. Uchwalono wystosować do wszystkich profesorów Po-
litechniki pisma z prośbą o delegowanie swych asystentów na
zebrania środowe w charakterze sprawozdawców, każdy z działu
swojej specjalności.

4. Ustalono termin Walnego Zgromadzenia na dzień
26 marca b. r.

5. Uproszono Prof. Krzyczkowskiego o przyjęcie mandatu
delegata Wydziału Głównego do Komisji Matki. Przy tej okazji
zwraca Prof. Bratro uwagę na potrzebę zasilenia szeregów
członków Komisji Matki kilku młodszymi siłami.

6. Uchwalono wniosek Wydziału Głównego na Walne
Zgromadzenie w sprawie zmiany statutu Towarzystwa idącej
w kierunku "umożliwienia przyjmowania do sekcyj Towarzystwa
osób, niebędących członkami Towarzystwa, i wniosek o pod-
wyższenie wkładki członkowskiej na przeciąg sześciu miesięcy
o gr. 50, przeznaczonych na zasilenie funduszu stypendyjnego
Im. Prezesa" Rybickiego. W związku z tym ostatnim wnioskiem
uchwalono rozesłać do szeregu instytucji publicznych i prywa-
tnych pisma z apelem zasilania funduszu. Inż, Kozłowski zwraca
uwagę na potrzebę ogłaszania od czasu do czasu na łamach
Czasopisma Technicznego wysokości zebranej kwoty.

7. Na delegata Towarzystwa do Komisji współpracy
z Rządem uproszono Prof. Zipsera. Uchwalono wystosować do
Prof. Geislera pismo z prośbą o przyjęcie mandatu przedsta-
wiciela Towarzystwa do Komisji dla sprawy trzeciei Polite-
chniki w Katowicach.

8. Prezes Rybicki komunikuje o współpracy Polskiego
Towarzystwa Prawniczego z P. T. P. nad opracowaniem opinji
o projekcie ustawy o wywłaszczeniach na cele wyższej użyte-
czności, która to praca dobiega do końca i zostanie w najbliż-
szych dniach jako wspólna opinja obu Towarzystw przedłożoną
Ministerstwu Sprawiedliwości.

9. Prezes Rybicki zaznajamia członków Wydziału o sta-
nie prac podjętych dla stworzenia słownika technicznego w ję-
zykach słowiańskich. Uchwalono zaprosić do współpracy wyższe
uczelnie lwowskie. W związku z powyższą sprawą zwraca Dr.
Aulich uwagę na fakt tworzenia dużo nowych słów technicznych
przez ludzi do tego niepowołanych i proponuje, celem uniknięcia
błędów przytem powstać mogących, utworzenie na Politechnice
specjalnej katedry językoznawstwa. Wniosek Dr. Aulieha przy-
jęto i uchwalono wystosować odpowiedni memorjał do Władz
Politechniki, jak też do Dyrekcji Szkoły Przemysłowej.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Posiedzenie Wydziału Głównego z dnia 3. II. 1U30 r.
Obecni: Prezes Rybicki, Wiceprezes Blum. Koledzy: Bro-
niewski, Prof. Bratro, Bronarski, Bessaga, Kozłowski, Prof.
Krzyczkowski, Prof. Miildner, Piwoński, Prof. Zipser.

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia,
2. Przyjęto nowych członków : Inź. Stefana Błaźyńskiego,

Inż. Karola Klimowicza, Inź. Romana Onyszkiewicza, Inź, Ru-
dolfa Paplę, wszystkich jednogłośnie.

3. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie skarbnika za m.
grudzień 1929.

4. Przyjęto wniosek Prof. Bratry w sprawie powiększenia
o 50°/0 objętości czterech najbliższych numerów Czasopisma Te-
chnicznego.

Omawiano sprawę trudności związanych z nowym syste-
mem ekspedycji Czasopisma, powodującego z powodu swego wa-
dliwego funkcjonowania bezustanne reklamacje ze strony człon-
ków, jakoteż i prenumeratorów. Upoważniono Prezydjum do
poczynienia jak najdalej idących kroków celem uniknięcia tych
dolegliwości.

5. Prof. Krzyczkowski zdaje sprawę z rezolucji powzię-
tych na zebraniu dyskusyjnem zorganizowanem z powodu za-
miarów rządowych utworzenia przy Ministerstwie Pracy i Opieki
Społecznej centralnego biura projektu dla budowli mających
być wzniesionych z funduszów Zakładów Ubezpieczeń Społe-
cznych. Rezolucje idą w tym kierunku, aby wysłać delegację
do Warszawy, w skład której weszliby: przedstawiciele insty-
tucji, które zorganizowały zebranie dyskusyjne t. j . Polskiego
Towarzystwa Politechnicznego, Izby Inżynierskiej i Koła Poi-,
skich Architektów. Uproszono Prezesa Rybickiego do wzięcia
udziału w tej delegacji jako przedstawiciela P. T. P. Zadaniem
delegacji ma być przedstawienie Ministerstwu ujemnych i wielce
szkodliwych stron tego projektu i uzyskanie o ile możności
w tym kierunku pewnych ustępstw od Rządu.

6. Oddano głos za przyjęciem Stowarzyszenia Techników
Okręgu Skarżysko Kamienna do Związku Polskich Zrzeszeń Te-
chnicznych.

7. Prof. Bratro cofa wniosek uehwalouy przez Wydział
Główny dnia 12 czerwca 1929 r., jako sprzeczny z postano-
wieniami statutu i proponuje reasumcję powziętej uchwały,
a natomiast uchwalenie następującego wniosku:

Jak długo odsetki od kapitału nie osiągną rocznej kwoty
1.100 Zł. ustalonej w statucie, jako minimalnej kwoty dla wy-
płaty stypendjum, potrzebne na ten cel fundusze dostarczy
Polskie Towarzystwo Politechniczne z 4°/0 udziału w składkach
Członków, uchwalonego przez Wydział Główny dnia 16 czerwca
1929. Pierwsze stypendjum będzie przyznane na rok szkolny
1930/31 i Polskie Towarzystwo Politechniczne będzie wypłacać
na ten cel 100 Zł. miesięcznie. — Nadwyżka, która zostanie
z 4°/0 udziału funduszu stypendyjnego w wkładkach członków,
po wypłacie miesięcznych rat po 100 Zł., będzie przekazaną
do funduszu stypendyjnego. Wniosek przyjęto.

8. Wiceprezes Blum składa sprawozdanie ze sprawy za-
twierdzenia aktu fundacyjnego stypendjum. Uchwalono skreślić
ustęp wymagający od zawiadującego funduszem obowiązku za-
bezpieczenia przed dewaluacją. -Fundusz stypendyjny uchwalono
umieścić na książeczkę M, K. O.

9. Jako delegata do Komisji współpracy z Rządem upro-
szono Prof. • Zipsera.

10. Ze względu na wyczerpanie kontyngentu gratisowych
numerów Czasopisma Technicznego załatwiono odmownie prośbę
Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu w sprawie bez-
płatnego nadsyłania numeru Czasopisma Technicznego.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T R E Ś Ć : Inż. J. P r u o h n i k : Gospodarka wodna w Holandji. Roboty na Zuiderzee. Kultura torfów wysokich w Niemczech. — Inź.

Dr. T. Kluz : O budowie dróg powietrznych. — Inż. A. Humnicki : W" sprawie wymiarów próbek wytrzymałościowych.
Wiadomości z literatury technicznej. — Recenzje i krytyki. — Bibljografja. — Różne sprawy.

Inż. Józef Pruchnik.

Gospodarka wodna w Holandji. Roboty na Zuiderzee. Kultura torfów wysokich
w Niemczech.

Sprawozdanie z podróży.

W S T Ę P.

W związku z opracowaniem projektu melj. Polesia,
odbyłem wraz z Prof. Stanisławem Kulczyńskim i Inż. Wie-
wiórskim, Radcą ministerjalnym w czasie od 9-go września
do 11-go października 1929 r. podróż naukową do Holandji
i Niemiec.

Celem wycieczki było zwiedzenie systemu i postępu
prac wodnych, jakteż osuszenia Zuiderzee w Holandji, oraz
studjuin uprawy tak wysokich jak i niskich torfowisk
w Niemczech.

Wiadomem jest, że badania wysokich torfów w Niem-
czech, prowadzone nad uprawą i własnością tychże przez
50 lat, dały takie wyniki, jakiemi rzadko które Państwo
pochlubić się może. Badania przeprowadzono tak wszech-
stronnie i z taką dokładnością, że można dzisiaj mvażać
zagadnienie wysokich torfów prawie za rozwiązane.

W nowszych czasach zaczęto kontynuować badania na
torfach niskich, w "wzorowo założonej .stacji doświadczalnej
w Neu-Hammerstein na Pomorzu pruskiem. Występujące
tam torfy mają przybliżony skład jak nasze w okolicy
Pińska, a doświadczenia tam zebrane można będzie zasto-
sować przy przyszłej szczegółowej meljoracji Polesia.

L I T E R A T U R A.

Prof. Dr. Kaii Oestreich. — „Die Landschaft Hol-
lands". (Baedekers Holland).

Mitteilungen iiber die Arbeiten der Moor-Versuchs~
Station in Bremen. (Herausgegeben als Festschrift zum
50-jiihrigen Bestehen der Anstalt unter Mitwirkung sam-
tlicher Beamten der Station). Wydawnictwo: Paul Parey,
Berlin.

Die Entwickelung der Moorkultur in den letzten 25
Jahren (Festschrift zur Feier des 25-jahrigen Bestehens
des Yereines zur Fórderung der Moorkultur im Deutschen
Reich).

Die Moorbesiedlung in Vergangenheit und Zukunft.
Landwirtschaftliche Jahrbiicher. Zeitschrift fiir wis-

senschaftliche Landwirtschaft. Herausgegeben vom Preuss.
Ministerium flir Landwirtschaft, Domanen und Forsten.
(Sonderdruck).

Jahresberichte der Preussischen landwirtschaftlichen
Versuchs - und - Forschungsanstalten in Landsberg a. d.
Warthe. Jahrgang 1927/28 u. 1928/29.

Protokół der 90. Sitzung der Zentral-Moor-Kommis-
sion vom 2 bis 4 Juli 1928.

Mitteilungen des Vereines zur Fórderung der Moor-
kultur im Deutschen Reich. Nr. 10 z 1 października i Nr. 11
z 1 listopada 1929.

Illustrierte landwirtschaftliche Zeitung Nr. 10 z 8-go
marca 1929 r. Die Moorversuchswirtschaft Neu - Ham-
merstein und ihre derzeitigen Arbeiten. Von Dr. Kanneberg,
Neu - Hammerstein bei Vietzig, Kreis Lauenburg in
Pommern. (Sonderdruck).

Dr. Ing. M. Schirmer, Regierungsbaurat, Magdeburg.
„Die Grundlagen der derzeitigen Wasserwirtschaft in hol-
landischen Poldern". — Der Kulturtechniker Nr. 1. Jan./
Febr. 1929.

Ing. Alfred Biljs. — ,,L'ótat actuel des travaux d'as-
sechement du Zuyderzóe (Pas-Bas)". — Le Genie civil
Nr. 1. 1928.

Ing. Alfred Biljs. — „Les travaux do canalisation de
la Meuse, en Holland. Le harrage de Grave". — Le Genie
dvii Nr. 20. 1928.

L'organisation de la „Societć pour I'ex6cution des tra-
vaux du Zuyderzóe". — Le Gonie civil du 8 janvier 1927.

De Afsluitung en gedeeltelijke droogmaking van de
Zuiderzee. — Samengesteld met medewerking van liet De-
partement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-
werken. (Zamknięcie i częściowe osuszenie Zuiderzee).

Gids voor de Zuiderzeeweren. (Wydawnictwo: Nico
Poort - Boekhandel - Harlingen). — Przewodnik po Zui-
derzee.

Stosunki geologiczne Holandji opisałem na podstawie
informacyj,' zasiągniętych u Geologa p. Doc. Stanisława
Wołłosowicza.

HOL AND JA.
Holandja ma 34.200 km" (znacznie mniej niż geogra-

ficzne Polesie, które obejmuje 56.000 hm") i 7,526.100 mie-
szkańców . Średnio wypada na 1 km2 220 mieszkańców
(na Polesiu około 25). Do tak wysokiej cyfry zaludnienia
przyczyniają się znacznie wielkie miasta: Amsterdam, Rot-
terdam i Haga, rolnicze prowincje na wschodzie (Fryzja,
Groningen, Drente i t. d.) są znacznie słabiej zaludnione
(120 do 160 mieszkańaw na km*). Ponadto posiada Ho-
landja kolonje głównie w Azji (najbogaciej i najlepiej za-
gospodarowana jest wyspa Jawa), obejmujące 2,085.000 km*
i blisko 60 milj. mieszk. Holandja dzieli się na 11 pro-
wincyj: Noordbrabant, Gelderland, Ziiidholland, Noord-
holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen,
Drente i Limburg. Prowincje dzielą się na gminy (powiaty
były dawniej ale je zniesiono). Prowincje mają dużą auto-
nomję, szczególnie w sprawach gospodarczych. Sejmik pro-
wincjonalny (Land Tag) składa się z 50-ciu posłów, którzy
wybierają na cztery lata Wydział z 6-ciu członków. Wy-
dział ten jest właściwym Rządem prowincji. Przewodniczą-
cym Sejmu i Wydziału jest zawsze Komisarz Królowej
(Gommisaris der Koeningin). Stolicą kraju jest Amsterdam,
siedzibą Królowej i Rządu — Haga. Rząd składa się z 9-ciu
Ministerstw, w tem jednem z najważniejszych jest Minister-
stwo Gospodarki Wodnej (Ministerie van Waterstaat). Mi-
nisterstwo to odgrywa olbrzymią rolę w życiu gospodarczem
Holandji, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż blisko
20% całego zwyczajnego budżetu państwowego idzie na to
Ministerstwo. Wogóle „Waterstaat" jest sercem i chlubą
Holandji. Obecnie Ministrem „van Waterstaat" jest Mr. H.
v. d. Vegte.

Do Ministerstwa Wodnego należy również Zarząd
Państwowych Dróg Lądowych. W zakresie spraw wodnych
Ministerstwo prowadzi tylko wielkie ogólno - państwowego
znaczenia roboty, jak budowa i utrzymanie portów morskich,
regulacja wielkich rzek, utrzymanie głównych kanałów
żeglugi, budowa morskich śluz komorowych (n. p, śluza
w Ijmuiden i t. d.), osuszenie Zuiderzee. Wszelkie inne ro-
boty wodne i meljoracyjne należą do samorządów prowin-
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cjonalnych, tudzież spółek, które również pokrywają prawie
całkowite koszta robót z własnych funduszów. Tylko w nie-
których wypadkach, dla wyjątkowo wielkich i kosztownych
budowli; n. p. pompowanie „Elektra" w prowincji Gronin-
gen i zakład w Lemrner, Rząd udziela znaczniejszych zasił-
ków (do pompowni w Lennuer około 40"/o). Obok Minister-
stwa istnieje ponadto podległe mu i działające na terenie
całego Państwa Biuro dla projektowania większych robót
melioracyjnych dla prowincji i Spółek t. zw. „Rijksbureau
voor de Ontwatering", na czele którego stoi obecnie inż.
van Panhuys.

U

spodarką samorządów prowincjonalnych, w rzeczywistości
jednak ingerencja władz rządowych jest bardzo mała i wo-
góle istnieje zupełna harmonja czynników rządowych i au-
tonomicznych. Spółek wodnych jest w Holandji ogromna
ilość (w jednej Fryzji jest ich przeszło 300), obejmują one
obszary od 2.000 — 5.000 fen i dzielą się na trzy kategorje:

1. spółki dla utrzymania wałów morskich;
2. dla meljoracji gruntów mineralnych;
3. dla torfowisk.
Spółki rządzą się same. najmniejszą autonomję po-

siadają spółki torfowe, ze względu na konieczność sprężystej

~-£z~-~ iereny pon/iej M A.P-

Rys. 1.

W każdej prowincji funkcjonuje przy autonomicznej
władzy („Provincialhuis") prowincjonalny Urząd Wodny
(„Provincial ,Waterstaat")s który administruje, kontroluje
tudzież częściowo projektuje" fobo;^'wodne oraz wykonuje
nadzór nad spółkami wodnemrj a iakże uchwala ich statuty.
Rząd ma zastrzeżony w konstytucji ógóliiy nadzór nad go-

administracji, jaka przy eksploatacji i kulturze torfowisk
jest konieczna. Od Państwa żadnej pomocy nie otrzymują,
tylko Prowincje udzielają zasiłków dla niektórych spółek
(n. p. nadmorskich tudzież dla osadnictwa na torfach).

Wysokość tych zasiłków n. p. we Fryzji wynosi około
300.000 Guld. rocznie (około 1,100.000 zł.). Dla zrozumienia
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gospodarki wodnej nieodzownem jest poznanie bodaj szki-
cowe stosunków geologicznych Holandji.

Obecna budowa powierzchni kraju uwarunkowana jest
strukturą najmłodszych utworów geologicznych, które
zajmują przeważną większość kraju i są zbudowane z po-
tężnej grubości osadów deltowych Renu i Mozy, pochodzą-
cych z późnego Trzeciorzędu i starszego Czwartorzędu. Tylko
w południowej części prowincji Limburg występują starsze
utwory, przeważnie należące do górnej Kredy (Senon),
oraz są tam nieliczne odkrywki skał starszych do Karbonu
i Permu włącznie.

Powierzchnia południowej i południowo - wschodniej
Holandji uległa silnej denudacji i obniżeniu. Ostatecznie
w okresie trzeciorzędu zachodnia Holandja (okolica Hagi
i Haa.rlemu) zbudowana została przeważnie z piasków
glaukonitowych i warstw piaskowców, zaś północno-
wschodnie prowincje Fryzja i Groningen głównie z bardzo
tłustych glin i iłów zabarwionych na ciemno przyrnieszką
bitumów, lub na zielono (glaukonit).

Gliny te i iły eksploatowane są w licznych cegielniach.
Na to w okresie dyiuwjalnym przyszła inwazja lodów z pół-
nocy. Według wszelkiego prawdopodobieństwa dotknęło Ho-
landję tylko jedno zlodowacenie (maksymalne). W czasie
tego zlodwacenia lodowce skandynawskie zatrzymały się
na linji przebiegającej mniejwięcej przez Hagę — Utrecht —
Nymwegen, natomiast obszar kraju położony na południowy
zachód od omawianej linji był wolny od lodów, jednak
został częściowo przykryty nieurodzajnemi piaskami lodow-
cowo - rzecznemi lub loessem.

Tereny, które uległy inwazji lodów, częściowo są przy-
kryte moreną denną z licznemi głazami (erratica); na kra-
wędzi zaś lodowców wytworzyły się moreny czołowe, znane
z okolic Utrechtu i Nywagen. Po ustąpieniu lodów zaczął
się intenzywny okres denudacji; rzeki porozcinały plateau
czwartorzędowe na części, tworząc szerokie doliny. Poziom
dna tych dolin jest bardzo niski (z wyjątkiem oczywiście
południowego Limburga), nie przekracza 15 m. Ku zacho-
dowi i północno-zachodowi obniża się stopniowo całe pla-
teau czwartorzędowe tu i ówdzie poniżej poziomu morza,
skutkiem czego młode osady morskie są tam częściowo po-
desłane lub odwrotnie przykryte osadami rzeczno-deltowemi.

Moreny denne, osadzone przez lodowce, wykszałcone
są w północnej Holandji pod postacią marglu zwałowego
(Keileem, Geschiebemergel) z wielką ilością większych
i mniejszych kamieni. Temi morenami zawalone są pro-
wincje Fryzja, Groningen, Drene, wskutek czego rozwinęły
one bardzo wysoką kulturę rolną, albowiem ów margiel
zwałowy tworzy bardzo urodzajną glebę. Tym urodzajnym
materjałem jest zaścielone dno morza Północnego i jeziora
Zuiderzee, dlatego też powstała idea osuszenia tegoż jeziora,
o czem zresztą w innem miejscu będzie mowa. Zbadano, że
w północnej części Holandji w głębszych warstwach spo-
czywają, tłuste iły plastyczne (z trzeciorzędu), a na wierzchu
gliny dyluwjalne. Tylko tu i ówdzie między temi glinami
znajdują się warstwy piasku naniesione morzem, które
oprócz tego wyrzuca gliniasto-ilasty materjał, przymulając
brzegi i powiększając nawet gdzieniegdzie powierzchnię lądu.

Przeciwnie jest na wybrzeżach zachodnich, gdzie mo-
reny na wierzchu brak. Są tam tylko drobnoziarniste piaski
glaukonikowe pochodzące z trzeciorzędu, na nich zaś leżą
fluwjoglacjalne żwiry i piaski osadzone przez wodę topnie-
jących lodowców, na krawędzi których leżała ta część Ho-
landji. Dlatego na zachodnich brzegach morze wyrzuca tylko
piaski, tworząc w okolicach Hagi, Harleemu i wyżej na
północ wydmy nadbrzeżne (mierzeje), chroniąc ląd od
inwazji fal morskich. Wydmy te mają szerokość 3—4 km,
wysokość do kilkunastu metrów. Dawniej było porośnięte
lasem, stąd ma nawet pochodzić nazwa Holandja (Hol-
land = Holzland). z czasem lasy zniszczono, wody wypłu-
kały wapno tak, iż obecnie osadziła się tam tylko flora
wydmowa. Dla utrwalania piasków kultywuje się na nich
sztucznie odpowiednie trawy (Ammopbila arenaria). Do-

piero za temi wydmami ciągnie się pas urodzajniejszych
piasków, poprzegradzanych tu i ówdzie torfowiskami, które
są znakoinitem podłożem dla sławnej na cały świat uprawy
cebulek kwiatowych (hiacyntów i tulipanów) koło Harleemu,
tudzież winogron w oszklonych cieplarniach na południe
od Hagi.

Po ostatecznem stopnieniu lodowców i nastaniu cie-
płego i wilgotnego klimatu (okres atlantycki), była prawie
cała Holandja wystawiona na zalewy fal morskich, ochrona
bowiem przez wydmy piasczyste tylko na zachodniem wy-
brzeżu była zupełnie niewystarczająca. Człowiek, który
z biegiem czasii osiedlił się tutaj, był wobec żywiołów zu-
pełnie bezsilny i żywioły te wdzierały się co raz dalej,
niszcząc ląd i tworząc obszerne zatoki i jeziora.

Za czasów Rzymian trzy czwarte obecnej zatoki Zu-
iderzee, a mianowicie CZĘŚĆ zawarta pomiędzy linją przecho-
dzącą przez obecne wyspy Wieringen - Aneland, a linją
Edam-Kampen była lądem. Część południowa obecnej za-
toki stanowiła jezioro (Lacus-Flevo), przez które przepły-
wało ramię Renu - Ysel, wpadający do morza prawdopo-
dobnie pomiędzy obecną wyspą Wieland i Terschelling.
W czwartem stuleciu naszej ery zaczyna się silne niszczenie
plateau' czwartorzędowego, wywołane głównie zalewami
morskiemi, przy północno - zachodnich wiatrach, wspoma-
gane też stwierdzonemi ruchami epeirogenetycznemi, (za-
padanie się skorupy ziemskiej prostopadle do powierzchni
geoidu z powodu osadów i ich ciążenia), obniżającemi wy-
brzeża północno - zachodniej Europy.

W końcu VII stulecia Terschelling i Ameland stały
się już wyspami. W roku 1170 został zalany obszar kraju
zawarty między wyspą Texel a miastami Medemblik i Sta-
voren. W roku 1237 jezioro Flevo znacznie się powiększyło
przez zalanie terenu zawartego między miastami Enkhui-
zen, Stavoren i Kampen. Wreszcie w roku 1395 został przer-
wany wąski przesmyk pomiędzy Medemblik i Stavoren,
wobec czego zatoka morska, połączyła się w jedną całość
z jeziorem, tworząc dzisiejsze Zuiderzee.

Niedaleko dzisiejszego Harlingen istniało w wiekach
średnich duże miasto, które w roku 1134 zostało całkowicie
pochłonięte przez fale morskie wraz ze wszystkiemi domami
i ludźmi o ile nie zdołali się na czas schronić w bezpieczne
miejsce.

Na zachodniem wybrzeżu Holandji są w morzu ślady
budowli wzniesionych przez Rzymian, n. p. t. zw. Britten-
burg koło Leiden. Odstęp ich od obecnego wybrzeża wynosi
około 2 ktp, tyle więc wżarło się morze w ląd, kościół w Sche-
veningen' koło Hagi został zniszczony przez fale w roku
1470. W roku 1340 burza morska zdemolowała i zatopiła
w tej miejscowości 128 domów.

Obszar lądu zniszczony i zalany przez morze od cza-
sów J. Cśzara obliczono mniejwięcej na 5813 km2, z których
jednak znaczna część ponad 3700 km2 zostały ponownie wy-
darte jeszcze przed 1914 r. Po ukończeniu osuszenia Zuider-
zee obszar ten powiększy się o dalsze 2500 knł.

Tak więc historja starej i nowej Holandji, to dzieje
uporczywej, wytrwałej, całe wieki trwającej walki, jaką sto-
czył od czasu swego osiedlenia się człowiek z falami mor-
skiemi. Dzieje te obfitują w tak bohaterskie wysiłki, iż
blednie wobec nich sława zdobyta przez żołnierzy i wodzów
na polach bitew. Szkoda że nasza urzędowa historja, której
uczymy w szkołach, rozwodząc się szeroko o wojnach, które
ludzie toczyli ze sobą, mało, albo wcale nic nie wspomina
o tych, w nierównie większe ofiary i poświęcenia obfitu-
jących walkach, jakie Holendrzy stoczyli z siłami przyrody.

Z początku człowiek trzymał się w defenzywie, po-
nosząc klęskę za klęską. Fale morskie nietylko zniszczyły
plony i dobytek, .ale wydzierały mu nawet warsztat pracy —
grunt uprawny, zamieniając go w jeziora lub zatoki — nie
miał nawet gdzie się schronić przed powodzią. Domy mu-
siał budować iia sztucznie usypanych pagórkach, na jakich
leży dotychczas niejedna wieś we Fryzji i Groningen.
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Najwcześniej i najgęśriej zaludniał człowiek wydmy
nadmorskie na zachodnich wybrzeżach; tu znajdowały się
posiadłości i zamki najważniejszych rodów Holandji1

Egmond, Brederode, Teilingon i t. d.
Z biegiem czasu szybki rozrost ludności zmusił Ho-

lendrów do opuszczenia wydm i pagórków i osiedlenia się
w niżej położonych miejscach. Z początku byli to myśliwi
i rybacy, prowadzący życie koczownicze, później jednak
napływali tacy, którzy osiedlali się jako rolnicy. Aby uchro-
nić się od zalewu, budowali naokoło swych posiadłości niskie
wały, t. zw. letnie, które chroniły przed letniemi burzami;
zimowe fale znacznie wyższe, przelewały wały i trzeba było
uciekać przed niemi. Wreszcie Holendrzy doszli do prze-
konania, iż lepiej jest bronić się przeciw wrogowi, niż przed
nim uciekać. Podnosili więc wały do takiej wysokości, iż
chroniły ich cały rok przed zalewem.

Najpierw zamieszkano i zagospodaroAvano te tereny,
które leżały ponad średnim lub przynajmniej ponad naj-
niższym stanem morza, można je bowiem podczas odpływu
w naturalny sposób odwodnić przy pomocy śluz budowa-
nych we wałach otwieranych podczas odpływu, zamykanych
zaś podczas przypłyvru morza.

Z biegiem czasu osiedlano się na gruntach niżej po-
łożonych, co wymagało obok śluz także systematycznego
pompowania wody. Taki obwałowany kawał kraju więk-
szych lub mniejszych rozmiarów, w którym przez obwało-
wanie, śluzy i pompowanie utrzymuje się zw. wody na
mniejwięcej jednostajnym poziomie, nazywają Holendrzy
„Polder".

Dla tem skuteczniejszego stawienia czoła wrogowi, po-
jedynczy właściciele takich polderów łączyli się w spółki.
Stąd z biegiem czasu powstała owa niezliczona ilość spółek
przeróżnego gatunku, pochodzenia i wieku (Waterschappen,
Dykgraafschappen, Heemraadschappen, Hoogheemrad-
schappen i t. d.).

Jeszcze przed wkroczeniem Rzymian istniały poje-
dyncze, jakkolwiek bardzo prymitywne poldery. Około
1000 r. był już dosyć dobrze rozwinięty system polderów
głównie we Fryzji. Dokumenty, odnoszące się do istnienia
i statutów spółek sięgają XII i XIII wieku. Pierwsze urzą-
dzenia do pompowania wody sięgają XV w.

Zastosowanie wiatraków, tak charakterystyczne dla
krajobrazu Holandji, do pompowania wody, znacznie po-
sunęło sprawę naprzód. Nie od rzeczy będzie wspomnieć,
iż sławny męczennik walk wolnościowych Holandji prze-
ciwko hiszpańskiemu najazdowi i bohater znanej tragedji
Schillera, Lamoral hrabia Egmond, położył także wielkie
zasługi około wprowadzenia racjonalnych metod odwodnie-
nia kraju. Jego dziełem jest osuszenie jezior Egmonder
Meer i Berger Meer w prowincji Noordholland.

Na szczególną uwagę zasługują torfowiska Holandji.
Torfy przeważnie wysokie tworzyły się wewnątrz . kraju
przez zarastanie licznych, po lodowcach pozostałych jezior.
Od bardzo dawnych czasów Holendrzy używali torfu na
opał. Już Pliniusz starszy pisze o mieszkańcach Fryzji:
„Ziemią palą i gotują potrawy, aby ogrzać swoje, wskutek
północnych wiatrów przemarznięte członki".

Po wyeksploatowaniu torfu pozostały 'jeziora, które
w nowszych czasach osusza się i oddaje pod kulturę rolną.
Eksploatacja torfu na opał i cele przemysłowe trwa jednak
w niektórych okolicach i dzisiaj, coraz jednak słabiej, gdyż
torf, jako paliwo nie wytrzymuje konkurencji z węglem.

W XIX wieku Holendrzy zabezpieczywszy w tej walce
z morzem swój stan posiadania, przeszli do ofenzywy. Sta-
rają się. odzyskać to, co im pi*zez burze morskie zostało
wydarte, przez osuszenie wewnętrznych jezior i zalewów.
W znacznej części im. się to udało, zaś po ukończeniu robót
na Zuiderzee powierzchnia zdobytych gruntów przekroczy
znacznie straty poniesione od czasów J. Cezara. Niepozba-
wione jest zatem pewnej słuszności wysłowione do mnie
powiedzenie: „Bóg stworzył świat z wyjątkiem Holandji,
którą Holendrzy sami stworzyli".

Jak sio przedstawia dzisiaj w grubych zarysach
gospodarka wodna Holandji, ów „Waterstaat", który jest
chlubą i sercem publicznych spraw ? Przedstawienie obrazu
tej gospodarki jest bardzo trudne. Tworzyła się ona przez
wieki nie na podstawie jakiegoś zgóry obmyślanego planu,
lecz samorzutnym wysiłkiem poszczególnych jednostek lub
grup społecznych, ulegała ciągłym zmianom w miarę po-
stępu czasu, nowych wynalazków i metod tak, iż obecnie
przedstawia obraz wielce skomplikowany i zagmatwany.

Większa część Holandji leży niżej niż wzniesienie fal
morskich w czasie wielkich burz i zabezpieczona jest całko-
wicie od zalewów na zachodzie przez dostatecznie wysokie
wydmy piasczyste, gdzieindziej przez wały ochronne. Z ogól-
nej powierzchni Holandji, wynoszącej 34.200 km2, okrągło
6300 km'2, nie wliczając w to zatoki Zuiderzee, leży poniżej
zera Arnsterdamskiego wodowskazn (N. A. P. równa się
Normal Amsterdamsch peil, który odpowiada mniejwięcej
średniej wodzie morza), zatem wydarta została morzu.

Na załączonej mapce te obszary oznaczono przez za-
szrafowanie (rys. 1). Właśnie te obszary, z powodu swej
niesłychanie żyznej gleby, są najgęściej zaludnione. W pro-
wincji Noordholland żyje 508 mieszkańców na km2, Siid-
Holland 558, podczas gdy dla całej Holandji wypada śre-
dnio 220 mieszkańców. Tutaj leżą naJAviększe miasta Ho-
landji: Amsterdam, Rotterdam i Haga, liczące razem
1.7 miljonów mieszkańców. Ich rozrost tłumaczy się nietylko
znakomitem położeniem geograficznem na szlakach komu-
nikacyjnych, ale także bogactwem gleby w okolicy tych
miast. Tak więc gospodarka wodna wpływa decydująco na
ogólną gospodarkę narodową Holandji.

Wały ochronne są różnego pochodzenia i wieku. Bu-
dowane były przez różne instytucje i spółki; z, biegiem czasu
w miarę doświadczeń były uzupełniane i podnoszone tak,
iż obecnie tworzą jedną nieprzerwaną całość.

Ustalono ostatecznie następujący profil: szerokość
w koronie 2 TO, skarpa od strony morza 1 :4, od strony
lądu 1 : 2.5, wzniesienie korony wału 6.25 m ponad N. A. P.
Potrzebną wysokość grobli uzyskano na podstawie lokalnych
doświadczeń. Groble podnoszono po roku 1877 i 1906.
Skarpa od strony morza ubezpieczona brukiem lub płytami
betonowemi założonemi w stopniach. Ubezpieczenie sięga do
wysokości fal wzburzonego morza.

paziom fiolaterów

Jłosunese terenu flo/o'erón' c pq
tvu i oc/p>y>VLł morza noto 7ocr/-kamp.

Rys. 2.

Czynnikiem najbardziej istotnym w gospodarce wo-
dnej jest zmiana poziomu morza wskutek przypływu i od-
pływu. Przypływ i odpływ powtarzają się regularnie prze-
szło co 6 godzin (co 24 godz. przesuwa się o 1 godz.) i zmie-
niają się w ciągu roku kalendarzowego codziennie o parę
centymetrów (zależy to głównie od odmian księżyca), po-
nadto różnica między największem wzniesieniem" i najmniej-
szein opadaniem wody jest dla każdego punktu Holandji
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inna. Na wybrzeżach morza Północnego jest ona większa,
w okolicach Zuiderzee mniejsza. I tak we Fryzji wynosi ta
różnica w Zoutkamp 2.50 ni, w Harlingen 1.50 m, w Lem-
mer 0.25 m (rys. 2). Obliczenia te dla całej Holandji prze-
prowadza osobny oddział w Ministerstwie w Hadze i wy-
daje drukiem odnośne daty w specjalnym podręczniku
(n. p. Getijtafels voor Nederland voor het Jaar 1929).

Szemat regulowania gospodarhiwodą

w Holandji.
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Kraj odwadnia się przy pomocy upustów umieszczo-
nych w wałach ochronnych. Podczas odpływu morza upu-
sty się otwiera i woda z terenów wyższych schodzi natural-
nym spadkiem do morza; podczas przypływu zaś, upusty
są. zamknięte. Z reguły upusty połączone są śluzami komo-

rowemi dla celów żeglugi. Tych upustów jest dosyć dużo
i tak n. p. we Fryzji przy długości wybrzeża morskiego
około 140km jest ich 12 (Lemmer Stavoren. Roptażijlit. d.).
Wszystkie, z wyjątkiem jednego (Roptażijl na północ od
Harlingen) służą zarazem dla żeglugi. Gała gospodarka od-
bywa się w t. zw. polderach, t. j . miejscach otoczonych wa-
łami, z których sztucznie usuwa się wodę deszczową. Jak

długo te poldery zakładano tyl-
ko na miejscach Avyższych, prze-
ważnie nad brzegami morza
położonych, wystarczyło odwo-
dnienie podczas odpływu morza
i tylko w czasie długotrwałych
burz i spiętrzonego morza trze-
ba było wodę usuwać środkami
mechanicznenii. Kiedy jednak
z biegiem czasu kultura rolna
przesunęła, się w głąb kraju
i stworzono poldery także na
niskich miejscach, okazała się
konieczność uregulowania spra-
wy odwodnienia całych po-
łaci kraju. Odpływ z poszcze-
gólnych polderów łączono w je-
den wielki kanał odpływowy,
zamknięty śluzą u morza dla
uniknięcia budowy kosztownych
i wysokich wałów cofkowych.
Kanał ten prowadzono najniż-
szemi partjami kraju, o ile mo-
żności przez jeziora i naturalne
zagłębienie. W ten sposób stwo-
rzony zbiornik, w którym wo-
da przez pewien czas może się
zbierać nietylko w czasie przy-
pływu i odpływu ale i burz
morskich bez szkodliwego dla
rolników spiętrzenia, nazywa
Holender ,,boezem" (rys. 3).

Boezem więc jest to kanał
główny wraz z siecią kanałów
bocznych tudzież jeziorami i sta-
wami tworzącemi zbiornik na-
turalny, mający zamagazyno-
wae zgóry określoną ilość wo-
dy w wypadku burz morskich,
kiedy upusty w wałach morskich
muszą być zamknięte, a pompy
nie są w stanie podołać dopły-
wającej wodzie z połderów
i przyległych gruntów. Im wię-

. . . kszy jest zbiornik, tem mniejszy
Ubjas^ema . ^ ^ ^ b y ó z a k j a d p ( ) m ^

^n~.b°elern , tem krócej i rzadziej odbywa się
Bid - objzor podlegający bez- . , J . .

ppjreon,m <Sp>/»av> pompowanie, tem mniejsze ry-
ScAp.- po/derfóMpfróWer] zyko dla rolników, iż w razie

2 którego się wod?pompuje, gwałtownych deszczów woda
<#>• - po/derfSie?/>older]kto- jjodniesie się ponad dopuszczal-
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W ten sposób wszystkie niż-

sze okolice prowincji Fryzji od-
wadnia się przy pomocy jedne-
go zakładu pomp w Lemmer

- sronr/wa na(-| Zuiderzee (ryc. 4 i 5).
Zbiornik (boezem) dla tego za-

•kładu wynosi 25.000 ha, zatem
1 cm podniesienia wocły od-

powiada 2.5 milj. metrów sześciennych. Pompowanie za-
rządza Urząd wodny prowincji (Provinc. Waterstaat) na
podstawie meldunków, które codziennie otrzymuje z 30
punktów obserwacyjnych. Fryzja ma własny wodowskaz
t. zw. Zomerpeil Z. P, (letni wodowskaz), najlepiej odpo-
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władający .stosunkom wodnym prowincji. Zero tego wodo-
wskazu (Z. P.) leży 0.66 m poniżej N. A. P. W zbiorniku
utrzymuje się zwierciadło wody 0.25 m ponad. Z. P. Pro-
wincja Groningen tudzież północna część prowincji Drcnte
posiada wspólny zakład pomp koło miasta Zoutkamp nad
rzeką Reitdiep. Zakład nosi nazwę „Elektra" podobnie jak

Ryo. 4.

spółka, która nim administruje (Het Electrisch Waterge-
maal van het "Waterschap „Elektra")- Odwadnia on razem
94.000 ha, z tego 67.000 ha prowincji Groningen i 27.000 fen
prowincji Drente. Zainstalowane 4 pompy, każda o wydaj-
ności 1000 —1100 m3lmin. (odpowiada to spływowi
71—73 l/sek z 1 km2), poruszane są motorami elektrycz-
nemi. Prądu dostarcza turbina parowa o sile 2.200 HP.

Ryo. 5.

Podobnie odwadniana jest okolica między miastami
Amsterdam i Gouda, która tworzy spółkę t. zw. Rheinland-
boezem. Dawniej ta spółka była szczęśliwa, gdyż miała do
dyspozycji jako zbiornik wyrównawczy („boezem") t. zw.
Haarlemer Meer, jezioro o powierzchni 18.000 ha. Skoro to
jezioro zostało osuszone, musiano równocześnie wybudować
cały szereg pompowni (Katwyk, Gouda, Spaarndam i Half-
weg). Podobnie około Delft i Hagi, a także i w innych
miejscach musiano w miarę osuszania naturalnych jezior
i zagłębień terenu, a tem samem zmniejszania pojemności
głównego ,.boezem"-u budować nowe pompownie.

Koło głównego „boezem"-u Provincialboezem szere-
gują się grupy polderów poszczególnych spółek wodnych.
Wogóle powierzchnie dorzecza takiego głównego boezemu
dzieli Holender na różne kategorje: a więc, najpierw prze-
strzenie, na których stan wocly zależy zupełnie od stanu
w boezemie, które zatem odwadniają się wprost do niego.
Posiadacze takich gruntów są członkami osobnej spółki
(Busengenossenschaft). Położenie tych gruntów warunkuje
najwyższy i najniższy stan wocly w boezemie. Następnie idą
polclery położone niżej, z których więc trzeba wodę pom-
pować do głównego boezemu (Schopfpolder). Potem roz-

różnia się poldery (Sielpolder) nieco wyżej położone, które
zatem w normalnych warunkach mają naturalne odwod-
nienie do boezemu, jednak muszą >się chronić przez upusty
(Siele) przed wyższemi stanami wody w boezemie i ewentu-
alnie pompować do niego w pewnych wypadkach swoje
wody. W końcu idą t. zw. obce obszary (Fremdegebiete),
t. j . tak wysoko położone, iż utrudnienie naturalnego od-
pływu i cofka nigdy miejsca mieć nie może.

Procentowy stosunek tych kategoryj do całej po-
wierzchni jest oczywiście dla różnych okolic bardzo różny.
Według badań Inż. Koopera z Groningen wyraża się dla
prowincji Groningen (312.000 ha) udział pierwszej kate-
gorji (Boezemland) średnio 45%, drugiej kategorji (Schópf-
polder) 3.1.%, trzeciej (Sielpolder) 3%, zaś udział obcych
obszarów 21%.

Widzimy więc, iż udział obcych obszarów jest nawet
w Holandji dosyć znaczny. Obszary te sprawiają dużo kło-
potów spółkom wodnym, praktycznie bowiem bardzo trudno
pociągnąć je do udziału w kosztach, jakkolwiek prawnych
przeszkód w tym względzie niema, szczególnie tam, gdzie za-
chodzi potrzeba sztucznego podnoszenia wody.

W czasie posuchy mogą poszczególne spółki pompować
wodę do swych polderów z boezemu. Nie napotyka to na
żadne przeszkody tam, gdzie ten boezem jest duży, jak n. p.
we Fryzji (Lemmer). Tam jednak gdzie boezem jest mały,
n. p. w Groningen (Elektra), zabrania się pobierać wodę
w czasie długotrwałej posuchy (jak n. p. w jesieni 1919 r.),
aby zbyt nie obniżyć zwierciadła wody ze szkodą dla przy-
ległych gruntów. Zasilanie zaś boezemu wodą morską pod-
czas przypływu nie jest zawsze możliwe, gdyż jak to już
gdzieindziej powiedziano (Zuiderzee), woda morska szkodzi
roślinom.

Sprawa budowy nowych pompowni, celem łatwiej-
szego utrzymania wody na jednym mniej więcej poziomie,
a tem samem prawie zupełnego uniezależnienia się od opa-
dów atmosferycznych, postępuje w Holandji ciągle naprzód,
w miarę coraz większego rozwoju kultury rolnej. Rolnicy,
a szczególnie ogrodnicy, hodujący warzywa i sławne na cały
świat kwiaty, wymagają aby poziom wody na uprawnych
gruntach wahał się w granicach tylko 10 cm. W niektórych
okolicach (Fryzja, Lemmer) już to zostało osiągnięte.. Wo-
bec tego, iż powierzchnie gruntów poszczególnych polderów
są splantowane do zupełnego poziomu, rolnicy i ogrodnicy
mogą się obejść bez deszczów, gdyż rośliny żyją wodą
gruntową.

Mieszkańcy takich okolic chwalili sobie rok 1929, jako
wyjątkowo suchy, gdyż opłaty na pompowanie wody były
niskie. Wspomnieć tu jeszcze należy, iż Holendrzy utrzy-
mują w rowach i kanałach stosunkowo wysokie stany wody
i to nietylko przy kulturach łąkowych ale i przy uprawie
zbóż i jarzyn. Rzadko gdzie poziom wody dochodzi do 1 m
niżej powierzchni terenu; przeciętnie waha się między 50
a 80 cm. Widać, jak wielkie znaczenie przypisują rolnicy
holenderscy wodzie, jako czynnikowi wegetacyjnemu.

Postęp w dziedzinie maszyn przyśpieszył akcje uzupeł-
niania pompowania wody, których ilość była bardzo niedo-
stateczna. Spółka Delftland już w r. 1864 wybudowała
pierwszą stację pomp poruszanych parą koło Schiedam
(blisko Rotterdamu) o sprawności 15 m3/sek. Przy po-
wierzchni dorzecza 350 km2 wypada na 1 km2 około 43 l/sek,
co przy silnych deszcza.ch jest oczywiście za mało. Dlatego
w r. 1899 wybudowano dalszą stację pomp ze sprawnością
4 m3lsek ale i to wszystko niewystarcza. Skutek jest taki,
iż zakazuje się pompować wodę do boezemu z poszczególnych
polderów w czasie, gdy stan wody w nim wzniesie się do
pewnego punktu (Mahlpeil), którego przekroczenie przy-
niosłoby szkodę dla przyległych gruntów. Obliczony od-
pływ z 1 km2 wynosi 160 l/sek, jest to jednak tak dużo, iż
wymagałoby budowy całego szeregu dalszych pompowni.
Z tego powodu uważa się tę cyfrę jako górną granicę dla
całej Holandji, której uwzględnienie na razie jest niemo-
żliwe i niekonieczne. W przyszłości jednak, kiedy kultura
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ogrodowa rozwinie się jeszcze intensywniej, cyfra ta będzie
Musiała być uznaną jako normalna- Dla kultur pastwisko-
wych i łąkowych cyfra ta narazie, ze względu na wysokie
koszta instalacji, nie będzie mogła mieć zastosowania. I tak
kosztowała ponipownia ,.Elektra" okrągło 230 zł, na 1 ha,
chociaż zastosowaną, znacznie niniejszą cyfrę spływu z 1 km1

(około 1001/sek),
Spółka Delftland wybudowała w ostatnich latach

trzeci zakład pomp koło MaaSsluis na 8 inskek. Ostatecznie
Więc wynosi wydajność wszystkich pompowni tej spółki
80—35 ms/sek, a więc do 100 l/sek. z i knł, Tem samem
ńitiżńa wypompować w przeciągu 24 godz. warstwę wody
8.6 mim wysoką ż* c&łego obszaru spółki. Oprócz Elelrtry
w Groningen oblicza się według tych samych zasad zakłady
dla Zuiderzee. Budowa wielkiego zakładu pomp Electra
tudzież niezwykle duże opady atmosferyczne w Holandji
w r. 1926 spowodowały, że zajęto się dokładniej obliczaniem
spływu z 1 knł, a inicjatywę w tym względzie dały pro-
wincje Groningen i Fryzja. Ostatecznie ustalono, że dla nieco
uboższej w opady Fryzji wystarczy narazie przyjąć 90 l/sek
z km2, co odpowiada warstMde 8 mim w 24 godzinach, dla
Groningen nieco więcej do 1.00 l/sek. O ile zaś chce się mieć
całkowitą pewność, a środki wystarczają, należy przyjmo-
wać max. 125 l/sek, co odpowiada warstwie 10.8 mim na
dobę. Cyfry te są nieco niższe niż w zachodniej Holandji
(Haga, Delft, Haarleem), ale też we Fryzji i Groningen
kultura ogrodowa nie odgrywa takiej roli, jak tam. Do tych
cyfr, które wyrażają spływ z powierzchni wskutek opadów
atmosferycznych, należy dodać pewne poprawki z powodu
wody śluzowej (Schleusenwasser) i wody przesączalnoj
(Qualmwasser).

Wodę śluzową, t, j . wodę, która z morza przedostaje
się do wnętrza kraju podczas śluzowania statków, uwzględ-
nia się tylko tam, gdzie ruch statków jest bardzo silny, a bo-
ezem mały, nie trudno ją obliczyć mając statystykę śluzo-
wań i wymiary śluzy komorowej.

Wodę przesączalną, t. j . wodę, która pod wałami przez
przepuszczalne warstwy przedostaje się do polderów i musi
być z powrotem rowami odprowadzona, względnie przepom-
powana, uwzględnia się tylko tam, gdzie warstwa torfu
lub piasku umożliwia przesączanie, w gruntach ilastych lub
tłustych glinach nie wchodzi ona zupełnie w rachubę. Ho-
lendrzy nie uwzględniają zupełnie tej wody, która prze-
siąka wprost przez wały lub fundamenty (Kuverwasser),
albowiem można jej zapobiec technicznemi środkami już
przy budowie wałów. Ilość wody przesączalnej zależy we-
dług Holendrów od powierzchni kanałów (boezemów), prze-
cinających dany polder, dla którego wodę przesączalną
obliczamy, tudzież od różnicy poziomów wody w kanale
i polderze. Przyjmuje się, iż w przeciągu jednego dnia prze-
siąknie warstwa wody 10 m\m z powierzchni boezemu prze-
cinającego polder na każdy metr różnicy między boezemem
a polderem. Dla Zuiderzee przyjęta ilość wody przesączalnej
wynosi 500 mim na rok dla całej powierzchni poldera. Jest
to cyfra zupełnie wystarczająca nawet dla pierwszych lat
uprawy polderu, kiedy ziemia jeszcze dostatnio nie osiadła.
Dla późniejszych lat będzie ilość Avody przesączalnej oczy-
wiście coraz mniejsza. Ta ilość 500 mim na rok odpowiada
spływowi z 1 km2:

1,000,000 m 2 x O-5 m x 1000 .
g 5 = 1 5'

Pozostają do uwzględnienia jeszcze t. zw. obce obszary,
które z reguły oddają, swoje wody nie do boezemu, ale do
najbliższego polderu, z którego dopiero wodę się przepom-
powuje. Ilość wody, którą się bierze w rachubę zależy od
rodzaju gruntu owych obcych obszarów.

Dla terenów torfowych i namulistych. (schlickbedeckt)
przyjmuje się tę ilość spływu, jaką wykazano wyżej dla
samych polderów. Dla wrzgórz zaś piasczystych przyjmuje
się 60 l/sek z 1 km2, jeżeli tereny te mają ułatwiony odpływ;
tam, gdzie niema wyraźnych dolin odpływowych (Entwas

serrungsziige) n. p. przy wydmach piasczystych, gdzie więc
wody spływają pod ciśnieniem, przyjmuje się tylko 30 l/sek
z 1 km'2. Zesumowane ilości różnych kategoryj wód dają
podstawę do obliczenia wydajności pomp polderów.

Obliczenia ilości wody dla całego obszaru (boezem)
nie uskutecznia się przez proste sumowanie ilości poszcze-
gólnych polderów, lecz stosuje mniejsze cyfry niżby to
z prostego sumowania wypadło, a to z następujących po-
wodów: gwałtowne opady zwykle nie obejmują całego do-
rzecza. Wpływ ich zatem jest dla tego dorzecza mniejszy
niź dla tych polderów, które temi opadami zostały dotknięte.
Następnie przy budowie wielkich pompowni zostawia siej
jeszcze stare zakłady jako rezerwę, szczególnie wiatraki,,
które grają jeszcze znaczną rolę. Wreszcie część wody bo-
ezemii uchodzi jako woda przesączalną znowu do polderów.
Już Wyżej powiedziano, że i wielkość boezemu gra tu bardzo
ważną rolę, która pozwala magazynować wodę w razie ko-
nieczności. W Holandji liczą się jeszcze z magazynowaniem
wody w porach ziemi. Dla ostrożności bierze się w rachubę
nie całą objętość por, ale tylko jej część, zależnie od ga-
tunku gruntu. W praktyce bierze się w rachubę 4—-5%
objętości ziemi zamoczonej (der eingestauten Erdschicht als
wirksamen Stauraum), jako tę objętość, w której woda się
magazynuje. W Groningen tak obliczona objętość odpowiada
opadowi około 25 mim.

Dla obliczenia wysokości, na jaką wodę należy pom-
pować z boezemu do morza, przyjmuje się nie najwyższy
(burzowy) stan wody zewnętrznej (morza), ale znacznie
niższy (n. p. od 2.1—2.5 m). Wychodzi się z tego założenia,
że przy najwyższym stanie wody nie musi się pompować
pełną wydajnością, bo pompy obliczone na niższą wysokość
mogą przy czasowem przeciążeniu podołać zadaniu podczas
stanu wyższego, który zwyczajnie nie trwa długo (n. p. przy
pompowni w Oldambt jest 2.5 m niższy od najwyższego,
dla Delftland 2.1 m).

Zwiedzanie robót wodnych w Holandji rozpoczęliśmy
od prowincji Groningen. Pod nieobecność szefa Prow.
Urzędu Wodnego (Prov. Waterstaat) Inż. J. Koopera,
przyjął nas zastępca Dr. Puli, który ułożył nam program
objazdów. Oglądaliśmy zakład pomp „Electra" koło Zout-
kamp i wały nadmorskie na zachód od Zoutkamp, tudzież
poldery nadmorskie na których funkcjonują jeszcze stare
wiatraki. Gała okolica jest odwodniona do zakładu pomp
„Electra", grunta nadzwyczajnie bogate. Morze wyrzuca nie
piasek, ale urodzajny namuł. Robi się próby sztucznego
podniesienia przez zamulniki płytkich przybrzeżnych części
morza, które w przyszłości mają być obwałowane i oddane
kulturze rolnej. AYskutek przyrodzonego bogactwa okolica
gęsto zaludniona, i obsiana prześlieznemi miasteczkami i wio-
skami o niezwykle wysokiej kulturze.

Następnego dnia zwiedziliśmy duże torfowisko o po-
wierzchni 11.000 ha koło Ter Apel, około 50 km. na połu-
dniowy-wschód od Groningen. Torfowisko jest w wielkiej
części własnością miasta Groningen. Wyjaśnień udzielał
administrator majątków miejskich Inż. de Vos tot Neder-
veen-Gappel. Pierwsze początki kultury na torfach (prze-
ważnie wysokich) sięgają XVI w. Eksploatacją torfu tru-
dnili się koloniści, którzy przywędrowawszy tutaj z Utrechtu
wydobywali go na opał i spławiali do Groningen. Miasto
Groningen wykupiło grunta torfowe, przeprowadziło główne
kanały i oddało kolonistom w t. zw. wieczystą dzierżawę
(Erbrecht) z warunkiem wyeksploatowania torfu i zagospo-
darowania. Koloniści opłacali czynsz dzierżawny czwartą
częścią wydobytego torfu, który oddawali miastu do
dyspozycji.

ZakulturoAvanie wyeksploatowanego torfowiska dzieje
się podług jednej z najstarszych w Holandji upraw torfo-
wych t. zw. „Veenkultur" (veen = torf, Moor), po niemiecku
„Fehnkultur" w następujący sposób:

Na torfowisku przeznaczonem do uprawy, odkłada się
na bok wierzchnią, warstwę młodego torfu (Bunkerde, jiin-
gerer Moostorf) mającą lepsze dla celów rolniczych wła-
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sności fizyczne i zawierającą potrzebne dla wegetacji
bakterie. Następne pokłady torfu wydobywa się aż do gruntu
p&sczyatego alho do takiej głębokości, na jaką pozwala
istniejąca woda w kanałach odwadniających, a wydobyty
torf po wysuszeniu zużywa się jako materjał opałowy. Otrzy-
maną w ten sposób parcelę przykrywa się odłożonym mło-
dym torfem na grubość od 0.50—1.00 m, miesza się cza-
sem z piaskiem, a po zasileniu nawozami zaprowadza się
kulturę rolną lub łąkową. Dawniej przed zaprowadzeniem
kanalizacji używano nieczystości z miasta Groningen jako
nawozu — obecnie dają saletrę chilijską, potas, tudzież obor-
nik. Takie przygotowanie gruntu pod uprawę jest bardzo
kosztoAYne i Ayynosi ponad 1.000 zł. na Iha (rys. 6).

-fG6 /ił po Oafbc/CfOf/

woafo w ratrarcA ster

Opsłer/onc/

s. 6.

Na. działkach w ten sposób trzymanych kultywuje się
głównie kartofle, to też w okolicy powstał cały szereg fabryk
mączki kartoflanej i krochmalu. Gospodarstwa kolonistów
obejmują po 12 ha a praca nad eksploatacją torfu i zakul-
turowaniem trwa około 20 lat. Każda działka otoczona ka-
nałami w odstępie od 80—100 m. Kanały te służą zarazem
jako drogi komunikacyjne dla przewożenia produktów
rolnych.

Dzisiaj konjunktura dla torfu, jako materjału opało-
wego, znacznie się pogorszyła z powodu silnej i skutecznej
konkurencji węgla, dlatego wzorem niemieckim próbują
obecnie Holendrzy wprowadzać kulturę rolną lub łąkową
wprost na powierzchni torfowisk.

W Groningen jest Państwowy Instytut Gleboznawczy
(Bodenkunclig Institut), którego dyrektorem jest Dr. I. His-
sink, zarazem sekretarz generalny Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Gleboznawczego (Association internationale de
la Scence du Soi), którego drugi międzynarodowy kongres
odbędzie się w lipcu 1930 r. w Moskwie i Leningradzie. Jest
to jedyny tego rodzaju Instytut dla całej Holandji.

Instytut dzieli się na 4-ry oddziały:
1. dla badania gleb ilastych, 2. dla badania piasków

i torfów, 3. mikrobiologiczny, 4. fizjologji roślin.
Oddział pierwszy zajmuje się obecnie głównie bada-

niami naukowemi w związku z robotami na Zuiderzee.
Instytut udziela także porad praktycznych, instrukcyj dla
rolników, tudzież wykonuje doświadczenia z torfem opało-
wym, aby mógł konkurować z węglem. Specjalnej stacji
torfowej w Holandji niema.

W końcu korzystając ze sposobności zasiągnęliśmy
informacyj odnośnie do urządzeń sanitarnych miejskich,
głównie kanalizacji i wodociągów. Użyte wody kanalizacyjne
tłoczy się 28 km długim rurociągiem o średnicy 1 m do
morza koło Delfzijl nad zatoką Dollart. W razie gwał-
townych deszczów pompuje się chwilowo wprost do kana-
łów żeglownych w mieście po 6-krotnem rozcieńczeniu.

Z Groningen udaliśmy się do Leeuwarden, stolicy Fry-
zji. Miasto ma 46.500 mieszk. i leży na miejscu wyschniętego
w XIII w. jeziora (Middelzee). Odbywają się tutaj jarmarki
na bydło, na które przybywają i obywatele z Polski. Gała
Fryzja ma 3.222 km2 i 403.000 mieszkańców. Grunta tutaj

nieco gorsze niż w Groningen, więcej torfowisk i moczarów.
Jak już wyżej wspomniano, cały kraj odwadnia się przez za-
kład pomp w Lemmer nad. Zuiderzee, ponadto w wałach
morskich istnieje 12 upustów, które odprowadzają wody
w czasie niskich stanów morza — w czasie odpływu. Przed
wybudowaniem zakładu w Lemmer odwodnienie było nie-
dostateczne, nawet drogi i szosy były zalewane. Obecnie po-
ziom wód. nawet podczas wielkich opadów i burz morskich
jest o 50 cm niższy od dawnego. Wobec tego, iż boezem jest
tu wielki i miejscami bardzo szeroki, przeto panujące tutaj
przeważnie południowo - zachodnie wiatry wywołują pię-
trzenie się wody szkodliwe dla rolnik(ńv, zwłaszcza, iż teren
tudzież wszystkie rowy i kanały są w poziomie. Spiętrzenie
to dochodzi koło Dokkum (na północny zachód od Leeuwar-
den) do 1.30 m, jest więc bardzo znaczne. Aby temu zapo-
biec i unieszkodliwić wpływ wiatrów musiano wybudować
w poprzek doliny boezemu od Sneek do Joure wał ze śluzami,
zamykanemi w czasie silnych wiatrów, który anuluje spię-
trzenie.

Go do stosunków agrarnych udzielił nam cennych in-
formacyj p. N. II. Blink, konsulent handlowy Towarzystwa
rolniczego dla Fryzji (Friesche Maatschapij van Landbouw),
które opiekuje się rolnictwem tak pod względem szerzenia
wiedzy, jak i pod względem praktycznym (kredyt, spółki rol-
nicze szczególnie dla zbytu masła, serów, jaj i t. p.). To-
warzystwo wydaje czasopismo dla rolników „Friesch Land-
bouwhlad", wychodzące raz na tydzień.

We Fryzji (a nawet w całej Holandji) niema obszarów
dworskich tylko gospodarstwa chłopskie, prowadzące w ol-
brzymiej większości gospodarkę hodowlaną. Szczególnie na
torfach chłopi zupełnie nie uprawiają zbóż ani jarzyn i żyją
wyłącznie z hodowli bydła. I tak n. p. na 143 gospodarstw
o powierzchni 3.970 ha w okolicy Heerenveen w południo-
wej Fryzji jest tyllco 3 ha roli reszta pastwiska i łąki. To też
prawie cała Fryzja wygląda jak jedno olbrzymie pastwisko
ze stadami biało-czarnych krów, znanych i u nas fryzów.

Na. gruntach torfowych, wypada na jedno gospodar-
stwo około 30 ha, na mineralnych mniej. Na takiem gospo-
darstwie hoduje gospodarz 30 krów mlecznych, parę koni,
tudzież kilka cieląt i owiec. Za to kupuje oprócz zboża i ja-
rzyn, słomę, paszę treściwą (orzechy, makuchy) a sprzedaje
mleko, ser, opasy — prowadąc przytem dokładną buchal-
terję, ze względu na podatki.

We Fryzji tylko 30—35°/b chłopów siedzi na własnej
ziemi, reszta są to dzierżawcy kapitalistów, kościoła i fun-
dacyj, którzy płacą, czynsz dzierżawny 450—550 zł. z 1 ha.
Podobne stosunki istnieją i w innych prowincjach Holandji,
jakkolwiek w niektórych stosunek ten jest znacznie dla
chłopów korzystniejszy.

Według badań Towarzystwa rolniczego przedstawia
się średnio bilans jednego gospodarstwa chłopskiego, zre-
dukowany na 1 ha, jak następuje (w przeliczeniu na złote.
Jedna krowa daje rocznie 4.000 kg mleka).
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Za mleko.
Sprzedaż bydła .
Inne (jaja, wełna

i t. d.) . • •

Razem .

Czysty zysk z Iha

•1.300
43B

45
1.780

I.DitU
140

zł.
n

!)
zł.

r>
zł.

W y d a t k i
Robocizna
Pasze treściwe .
Nawozy sztuczne
Inne (odwodnie-

nie, 'utrzyma-
nie domu)

Procenty od ka-
pitału

Czynsz dzierżawny
Razem

260
530

65

165

90
530

1.640

zł.
u

n

n
n

zł.

Jest to dosyć mało, gdy się zważy, iż za to rolnik
musi kupić zboże, jarzyny, ubranie, tudzież pokryć wszelkie
wydatki kulturalne i inne.

Z tego zestawienia widać, na jak wysokim, stopniu ro-
zwoju stoją gospodarstwa chłopskie w Holandji; w rezulta-
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cie jednak nie można stanu gospodarczego rolników holen-
derskich uważać za świetny. Do tego stan ten zależy w wy-
sokim stopniu od konjunktury, która w roku 1929 uległa
w Holandji (jak zresztą i w innych państwach) znacznej
zmianie na niekorzyść rolników. Spadły nietylko ceny zboża,
co by nawet może było korzystne dla chłopów holenderskich,
ale również ceny za nabiał, masło, sery, tudzież bydło.

Go raz trudniej Avięc będzie związać koniec z końcem
przy tak olbrzymich wydatkach.

Rzeczą charakterystyczną dla Fryzji jest zupełny pra-
Avie brak lasów, które pokrywają tylko 2"/o powierzchni
kraju (średnia dla całej Holandji jest 7°/o).

Gospodarka jest czysto indyAvidualna, tylko zbyt pro-
duktów odbywa się przez szeroko rozwinięte spółki i spół-
dzielnie. Każde pastwisko otoczone jest rowami i kanałami
spławnemi. Bydło pasie się bez pastucha, pozostając całe
lato na dworze, bez względu na pogodę.

W Leeuwarden z niezwykłą uprzejmością i cierpliwo-
ścią udzielał nam wyjaśnień szef Urzędu wodnego p, Inż.
Wouda. Spędziliśmy w jego biurze blisko 5 godzin. Za jego
radą zwiedziliśmy kolonje na torfiskach na południe od
Leeuwarden w okolicy Oldeboorn, Beets i Tleeren Veen. Opro-
wadzał nas dozorca Spółki p. Bloembergen przy pomocy
miejscowego kierownika szkoły, który z wielką uprzejmością
podjął się służyć za tłumacza. Spółka ma nazwę: „Groote
Veenpolder in Opsterland en Smallingerland", obszar jej
wynosi 3780 ha, zagospodarowanie torfowisk podobnie jak
w Groningen. Torfy niskie wyeksploatowane, przykrywa się
wierzchnią warstwą, która składa się z bardzo silnie za-
mulonego młodego torfu. Przygotowanie 1 ha gruntu pod
uprawę kosztuje tutaj 1800—2200 zł. przy płacy robotnika
1.10 zł. za godzinę. Za 1 ha na własność płaci się 5.000—
5.500 zł. Za samo pompowanie wody z poldera płacą rocznie
55—60 zł. z 1 ha.

Nawozy sztuczne azotowe i potasowe importuje się
z Niemiec i Francji. Holandja produkuje tylko nieco nawo-
zów fosforowych (superfosfatów).

Osadnicy korzystają z kredytu bankowego. Państwo
udziela zasiłków tylko dla robotników rolnych, którzy za-
kładają małe gospodarstwa 2-u hektarowe, przyczem nad-
mienić należy, że przy uprawie jarzyn rodzina może się
dobrze utrzymać już z tej 2-u hektarowej działki.

W powrotnej drodze do Leeuwarden zwiedziliśmy za-
kład pomp w Lemmer, o którym wyżej była mowa, a któ-
rego budowa kosztowała wraz z kanałem doprowadzającym
około 9 milj. złotych, tudzież urządzenia wodociągowe dla
stolicy Fryzji i okolice.

Jest wodociąg centralny, który zaopatruje w wodę
miasto Leeuwarden, tudzież wsie i miasta w większej części

' Fryzji. Studnie z wodą gruntową znajdują się w Bergum
na zachód od Leem^arden.

Wreszcie jeszcze słówko o kanałach spławnych i że-
glownych. We' Fryzji, jak zresztą, i w całej Holandji niema
dotychczas jednostajnych norm odnośnie do wymiarów ka-
nałów, śluz komorowych, mostów i t. d. Jest to zjawisko
bardzo niekorzystne, bo w różnych prowincjach a nawet
gminach istnieją pod tym względem różne zwyczaje, które
Rząd dopiero w ostatnich czasach stara się uporządkować.
Mosty wszystkie ruchome nawet na najbardziej ożywionych
kanałach. Wartoby, aby ci co rządzą naszemi zresztą, bar-
dzo skromnemi drogami wodnemi, przypatrzyli się stosun-
kom w Holandji. U nas bez wyraźnej potrzeby, poprostu
nieraz dla czyjegoś uporu lub kaprysu buduje się niezmier-
nie wysokie i ogromnie kosztowne mosty (Pińsk).

Oprócz Zuiderzee, o którem na innem miejscu jest
mowa, zwiedziliśmy z robót meljoracyjnych Haarlemmer-
meerpolder, parę kilometrów na południe od Haarlemu,
w towarzystwie p. Krijna (Ingenieur van den Provincialen
Watestaat van Noord-Holland). Polder ma obecnie 18.000 ha
osuszenie jego wykonane zostało w latach 1840—1853. Wał

okalający ma Q0km długości, wykonany został jeszcze, dla
ochrony od zalewu przez Zuiderzee.• Przez polder przepływa
rzeczka Tj, która wpada do Zuiderzee koło Amsterdamu.
Polder obsługują 3 zakłady pomp; jedna nowa i dwie sta-
roświeckie. Wodę pompuje się częściowo do kanału Haar-
leinmermeer (0.6 pod N. A. P.), częściowo do boezemu mię-
dzy polderan a Norddzeekanaal a wreszcie część wody ucho-
dzi do tego kanału i przez śluzę w Iljmuiden do morza. Te-
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ren polderu jest przeciętnie 5 m poniżej N. A. P. Torfów
niema — ziemia wyłącznie mineralna. Uprawia się zboża
i buraki cukrowe, przeważają jednak łąki i pastwiska.
Grunta były własnością Państwa, po osuszeniu sprzedano
je kolonistom, jako włoście rentowe. Na jedno gospodarstAvo
wypada przeciętnie 40—60 ha. ale są i małe gospodarstAva,
produkujące jarzyny i kwiaty. Teraz już koloniści prze-
ważnie pospłacali zaciągnięte pożyczki i wolno im dzielić
swoje działki między dzieci, ale tego przeważnie nie czynią.
W środku poldera jest duża osada Hoofddorp (Hanptdorf),
gdzie w pięknym budynku mieści się zarząd Spółki. Sprawy
techniczne Spółki prowadzi p. Inż. Byl.

Intenzywna gospodarka wymaga, by wahania wody
w polderze nie przekraczały 10 cni, dlatego pompy muszą
być silne.

Koło Haarlemu znajdują się sławne na cały świat
hodowle hiacyntów i tulipanów, które zajmują wielkie prze-
strzenie między Haarlemem a Hagą. Tą sprawą mniej się
interesowaliśmy. Natomiast zasługuje na wyszczególnienie
hodowla ogórków, pomidorów i winogron w oszklonych cie-
plarniach. Główne centrum tej hodowli znajduje się koło
Hagi, w miejscowości Poeldyk. Jest tam w okolicy 4.000 ha
przykrytych szkłom. Przez kulturę winogron nietylko Ho-
landja uniezależniła się zupełnie od importu zagranicznego,
ale sama eksportuje wielkie ilości głównie do Anglji a nawet
do Niemiec. Wr. 1928 sprzedano winogron za 75 milj. zł.
Wprowadzenie tej hodowli u nas, gdzieś w okolicy War-
szawy byłoby zupełnie możliwe i wartoby się tą sprawą bliżej
zainteresować. Winogrona hodowane w cieplarniach spo-
żywane są wyłącznie jako świeży owoc, do wyrobu wina nie
nadają się.

W końcu wspomnieć należy jeszcze o największej ślu-
zie komorowej świata, jaką Rząd holenderski buduje w Ij-
muiden na zachodniem wybrzeżu Holandji, przy ujściu ka-
nału Noordzee do morza, Noordzee-Kanaal łączy Amster-
dam z morzem Północnem. Do początku XIX w. miał port
amsterdamski połączenie z morzem przez Zuiderzee, połą-
czenie to jednak z biegiem czasu okazało się niewystarcza-
jące ze względu na małe głębokości.

W latach 1819—25 wybudowano wtedy kanał Noord-
Hollandsche Kanaal do północnego cypla prowincji Noord
Holland (miasto Helden). Ale i ten kanał okazał się niewy-
vstarczający, przeto w latach 1865—76 przekopano wprost
kanał w kierunku zachodnim przez wydmy piasczyste i po-
łączono z morzem w mieście Ijmuiden.
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Kanał jest 27 km długi, 80—100 » szeroki i 10.30 głę-
boki. Zwierciadło wody w kanale leży 0.5 w poniżej N. A. P.
W Ijmniden są "obecnie dwie śluzy komorowe: stara 120 m
długa i 18 ni szeroka, tudzież nowsza, ukończona wr. 1896
225 m dług., 25 szerok. i 10.15 głęboka. Obecnie od r. 1921

buduje się nową śluzą, która będzie największą w świecie
i wystarczy dla okrętów do 100.000 t. Śluza ma 400 m dłu-
gości, 50 m szerokości i 15 m głębokości. Sama śluza jest juź
prawie na ukończeniu i zapewne niebawem będzie oddana
do użytku. (G. d. n.).

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
Wstęp.

Pod trasą powietrzną, rozumieć będziemy — podobnie
jak pod trasą drogową czy kolejową linję powietrzną,
umożliwiającą ruch lotniczy w sposób stały, regularny
i zupełnie bezpieczny. Budowa więc trasy powietrznej
obejmować będzie wszelkie urządzenia wzdłuż linji po-
wietrznej i poza tą linją, które umożliwią prowadzenie
ruchu lotniczego niezależnie od pór roku i warunków
atmosferycznych przy zabezpieczeniach, uniemożliwiają-
cych niemal wypadki i katastrofy lotnicze.

Jak charakterystyczną cechę kolei żelaznych w od-
różnieniu od. dróg zwykłych stanowi lokomotywa i tor,
tak cechą ruchu lotniczego jest samolot i trasa po-
wietrzna.

Obydwa rodzaje ruchu kołowego t. j . kolejowego
i zwykłego t. j . drogowego są ściśle związane z terenem,
t. j . z ukształtowaniem powierzchniowem ziemi, przyczem
pojazd na zwykłej drodze ma swobodę ruchu na całej
szerokości drogi, pojazd zaś kolei żelaznej jest ściśle zwią-
zany z dwoma pasmami szyn. Ruch lotniczy natomiast
nie jest zawsze i ciągle związany z powierzchnią, odbywa
się bowiem w ośrodku trójwymiarowym przy wyzyskaniu
własności tegoż ośrodka do potrzeb ruchu. Dlatego też
lotnictwo posiada w porównaniu z kolejami niezwykle
wielkie możliwości.

Dotychczasowy rozwój lotnictwa szedł po linji naj-
większych udoskonaleń w dziedzinie budowy silników
lotniczych i płatowców. Setki fabryk pracowało i pracuje
nad stworzeniem typów wielkich samolotów mogących po-
mieścić na swym pokładzie dziesiątki i setki pasażerów,
nad wyprodukowaniem silników o dużej mocy i zupełnej
sprawności w działaniu. Mało natomiast myślano dotych-
czas nad budową tras powietrznych mimo, że droga lot-
nicza dobrze pomyślana i zaopatrzona w najnowsze urzą-
dzenia techniczne posiada dla komunikacji lotniczej może
większe znaczenie obecnie niż budowa olbrzymów - samo-
lotów.

Początki racjonalnej budowy tras powietrznych da-
tują się dopiero od r. 1926. Do dnia dzisiejszego sprawa
ta nie wyszła jeszcze właściwie z okresu prób. Zdobycze
jednak osiągnięte na odcinkach próbnych tras, zwłaszcza
w Niemczech i Stanach Zjednoczonych są bardzo poważne.
Na podstawie ostatnich wyników szereg państw a między
niemi i Polska przystąpiła obecnie do budowy racjonal-
nych tras lotniczych.

Jak nie do pomyślenia jest obecnie po niemal 100
latach rozwoju, aby ruch kolejowy mógł się odbywać je-
dynie tylko w dzień i w czas pogodny, tak trudno sobie
wyobrazić, by w najbliższej przyszłości przeszkodą dla
ruchu lotniczego mogła być noc, mgła lub silna burza.
Ruch lotniczy w swej istocie nie znosi przerw i ograni-
czeń. Cóż z tego, że statek powietrzny przebędzie prze-
strzeń np. 300 Jem w ciągu 2 godzin, a pociąg w ciągu
6-ciu godzin, gdy przesyłka nadana w porze południowej
musi czekać na odlot płatowca do godzin porannych dnia
następnego? Pamiętać zaś trzeba, że jak koleje finansowo
opierają się na przewozie towarowym, tak i lotnictwo
ugruntuje w przyszłości swój byt na przewozie towarów
i przesyłek pocztowych.

Dlatego też budowa tras powietrznych, umożliwia-
jących prowadzenie stałego ruchu jest niezwykle ważną.
Rozwiązanie zupełnie zadawalniające, odnośnie budowy
tras powietrznych będzie stanowić punkt zwrotny w roz-
woju ruchu lotniczego.

Jako elementy zasadnicze trasy lotniczej wymienić
należy:

a) odpowiednio założone i urządzone lotniska trasy;
b) urządzenia radjotelegrafiozne i radjofoniczne przy

specjalnem uwzględnieniu pracy na falach kierunkowych,
oraz służba meteorologiczna;

c) oświetlenie trasy i lotnisk z urządzeniami -sygna-
lizacyjnemi;

d) lądowiska pomocnicze wzdłuż trasy.
Są to elementy trasy technicznej według najnow-

szych poglądów na rozwój ruchu lotniczego.
Podobnie jak przy trasach kolejowych można mówić

w lotnictwie i o trasowaniu handlowem (gospodarczem),
które ma na celu oznaczenie wielkości spodziewanego
ruchu i wysokości oczekiwanych dochodów dla określenia
typu trasy, wysokości kapitału i oznaczenia ogólnych kie-
runków trasy najkorzystniejszej ze względu na wielkość
ruchu i potrzeby handlowe.

Ściślejsze jednak rozwiązanie handlowe przy trasach
lotniczych należy uważać w chwili obecnej za przed-
wczesne. Rozwiązania te bowiem wskazałyby na nieracjo-
nalność umieszczania kapitałów w lotnictwie, które w chwili
obecnej nie przynoszą dochodów finansiście, wkładają-
cemu swój kapitał w lotnictwo. Rozwiązania te i studja
dotyczyć będą raczej określenia wysokości kapitałów po>
trzebnych dla uruchomienia ruchu lotniczego i pokrycia
strat.

Rozwój kolei żelaznej w jej początkach może nam
dać pewne wskazówki co do kierunku trasy lotniczej. Po-
czątkowo budowano koleje w wielkim stylu dla połącze-
nia wybitnych środowisk handlu i przemysłu, a dopiero
potem przystąpiono do kolei znaczenia lokalnego.

Powyższe służyć powinno za wskazówkę dla ruchu'
lotniczego, co w przetłumaczeniu na tenże język oznacza:
w pierwszym okresie rozwoju budować należy trasy lot-
nicze o znaczeniu międzynarodowem i to takie, które
w niedalekiej przyszłości staną się samowystarczalne i na-
stępnie zaczną przynosić dochody.

Dlatego też mówiąc o budowie trasy lotniczej w chwili
obecnej bierze się pod uwagę odcinki linij lotniczych,
przebiegających po kontynentach przez szereg państw lub
też łączących kontynenty między sobą.

W odróżnieniu do tras kołowych, przy których prze-
bieg trasy odbiega nieraz znacznie od ustalonej trasy
handlowej, techniczna trasa lotnicza zgadza się zwykle
z trasą handlową. Konfiguracja terenu ma przy technicz-
nej trasie lotniczej znacznie mniejszy wpływ na przebieg
trasy, niż przy trasie kolejowej lub drogowej. Temsamem
przy drogach powietrznych mogą być przeważnie zacho-
wane odcinki proste, podyktowane założeniami gospo-
darczemi.

Największy wpływ na odchylenie trasy technicznej
od handlowej mają strefy zakazane przez poszczególne



państwa ze względów wojskowych, wysokie góry i miejsca
nawiedzane przez burze (cyklony) i zbyt częste mgły.

_ Powyższe przeszkody są, zwykle przyczyną odstą-
pienia od przeprowadzenia bezpośredniej linji prostej, łą-
czącej dwa centra przemysłowo - handlowe, leżące na trasie
kontynentalnej lub światowej drogi lotniczej. Jednak to
odstąpienie od linji prostej powoduje tak poważne utru-
dnienia", iż stosuje się je obecnie tylko w wyjątkowych
wypadkach — oczywiście w zrozumieniu nowoczesnej
trasy lotniczej.

Długość poszczególnych odcinków ogólnej trasy bę-
dzie uwarunkowaną oczywiście odlgłością wzajemną dwu
ośrodków życia przemysłowo - handlowego, branych pod
uwagę. Centrami terni są zwykle stolice dwu państw lub
prowincyj i t. p. wielkie miasta leżące zwykle na tere-
nach dwu sąsiednich państw. Promień działania płatow-
ców dzisiejszych posiada tylko niewielki wpływ na dłu-
gości tych odcinków. Dochodzi on bowiem do 1000 km
przy normalnych samolotach, a do 4.000 km i większej
przy wielkich płatowcach, dostosowanych do dużych od-
ległości, a więc dostateczny dla poszczególnych odcinków
drogi lotniczej.

Najważniejszym elementem trasy lotniczej są lotniska
trasy, odpowiadające wielkim stacjom kolejowym przy
trasie kolejowej.

Na danym odcinku trasy, obsługiwanym przez dane
państwo, czy też towarzystwo lotnicze, ilość tych lotnisk
nie przekracza zwykle cyfry 2; są to zwykle: l o t n i s k o
w y l o t o w e , oraz l o t n i s k o d o c e l o w e danego kie-
runku trasy.

Z pomiędzy wszystkich części składowych trasy naj-
większy postęp siłą rzeczy wykazuje budowa lotnisk.
Systemy budowy lotnisk wraz z najważniejszemi urzą-
dzeniami zostaną szerzej omówione na końcu niniejszej
pracy, jako część trasy lotniczej, stanowią bowiem
zamkniętą w sobie całość.

A) Urządzenia radiotelegraficzne, radjofoniczne
i radjokierunkowe trasy lotniczej.

Urządzenia radjowe stały się w ostatnich czasach
najważniejszym elementem właściwej trasy lotniczej, pod-
czas gdy w latach ubiegłych uważane były za urządzenia
pomocnicze ruchu lotniczego.

Eadjo w lotnictwie spełnia różnorodne zadania, a mia-
nowicie :

1. przekazuje w sposób szybki wiadomości o stanie
atmosferycznym do poszczególnych lotnisk, oraz zawia-
damia o zaszłych zmianach atmosferycznych pilota pod-
czas lotu;

2. umożliwia porozumiewanie się pilota i pasażerów
z pokładu statku powietrznego ze ziemią, a więc służy
tym samym celom, jak dotychczas na ziemi;

3. umożliwia pilotowi określenie miejsca swego po-
łożenia w danej chwili lotu, a stacjom naziemnym daje
możność nakierowania statku na daną trasę;

4. wyznacza wprost linję prostą (ściślej płaszczyznę)
wzdłuż której poruszać ma się płatowiec, a więc „trasuje"
drogę dla lotu płatowca;

5. umożliwia znalezienie lotniska lub lądowiska, po-
daje pilotowi przy lądowaniu wysokość płatowca nad te-
renem, zabezpiecza więc w ten sposób lądowanie.

Wymienione powyżej w punkcie 1 i 2 zadania mają
dla trasy ważne znaczenie, pozwalają bowiem określić
przed rozpoczęciem lotu i podczas lotu wysokości lotu na
danej trasie w zależności od kierunku i siły wiatru oraz
obecności mgły a tem samem pozwalają prowadzić pła-
towieo po najbardziej ekonomicznej krzywej lotu (profil
przelotu), leżącej w płaszczyźnie prostopadłej do ziemi,
a przechodzącej przez punkt startu i lądowania płatowca.

Urządzenia radjowe, które spełniają zadania, wy-
mienione wyżej w p. 3 i 4 są właściwemi urządzeniami
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wykreślającemi w powietrzu trasę lotniczą, przyczem urzą-
dzenia punktu 3-go spełniają tę rolę pośrednio, a punktu
4-go bezpośrednio. Są to urządzenia radjogoniometryczne
i radjokierunkowe, które to ostatnie spełniają to samo
zadanie, jakie spełniają szyny przy trasie kolejowej.

Zajmiemy się niemi bliżej, jako podstawowemi urzą-
dzeniami przy trasach lotniczych,

Zasadniczo istnieją obecnie dwa rodzaje radjo-na-
dajników i radioodbiorników, które umożliwiają kierun-
kowe nadawanie oraz kierunkowy odbiór znaków telefo-
nicznych, czy też dźwięków fonetycznych. Są to:

1. aparaty pracujące na falach krótkich;
2. aparaty pracuj ą.ce na falach długich, przy użyciu

anten ramowych.
Użycie fal krótkich do nadawania kierunkowego

w lotnictwie znalazło częściowe zastosowanie w stacjach
naziemnych dla gromadzenia i dalszego przekazywania
wiadomości meteorologicznych. Do kierowania samolotów
stosowane jest rzadko i nie wyszło jeszcze z okresu pierw-
szych prób, dlatego też nic bliższego o tym systemie po-
wiedzieć nie można w chwili obecnej.

Szerzej natomiast zastosowano w lotnictwie aparaty
drugiego typu, t. j . różnego rodzaju udoskonalone nadaj-
niki i odbiorniki normalne, pracujące na falach długich
z antenami ramowemi.

Aparaty z antenami ramowemi posiadają tę własność
że natężenie odbioru (nadawania) danego aparatu odbiór '
czego (nadającego) zależy od położenia anteny ramowej"-
Jeżeli n. p. płaszczyzna, jaką. tworzy antena ramowa od-
biornika leży w kierunku stacji nadawczej, to odbiór jest
najsilniejszy. Zmniejsza się natomiast natężenie odbioru
wraz z odchyleniem płaszczyzny anteny od kierunku
stacji nadawczej. W wypadku skrajnym, t. j . gdy antena
ramowa przybierze kierunek prostopadły do prostej łą-
czącej stację odbiorczą, z nadawczą, odbiór zupełnie ustaje,
a w każdym razie siła odbioru jest najmniejsza.

Ta właściwość anteny ramowej została wyzyskaną
w lotnictwie dla oznaczenia kierunku do stacji nadawczej,
który to kierunek jest identyczny z prostopadłą do płasz-
czyzny anteny ramowej w jej położeniu najsłabszego od-
bioru, oraz w razie gdy oznaczone zostały kierunki do
trzech (dwu) stacyj nadawczych, do określania przypusz-
czalnego położenia radjoodbiornika t, j . płatowca przez
przecięcie się tych trzech (dwu) prostopadłych.

Zupełnie w podobny sposób da się wyznaczyć poło-
żenie płatowca posiadającego stację nadawczą przez trzy
stacje odbiorcze naziemne.

Pomiary mogą być czynione albo na pokładzie statku
powietrznego, albo na ziemi. Dokładność pomiarów nie
jest jednak zbyt wielką. Przy bardzo_dobrych aparatach
1 pieczołowityoh pomiarach błąd pomiarów wynosi około
2 stopnie. Jeśli pomiar czyniony jest na pokładzie statku,
to błąd ten pomiaru nie gra większej roli, dlatego choćby,
że dokładność odczytu busoli z której odczytuje się północ
wynosi około 4".

Dokładność pomiarów (położenia czy też kierunku
lotu płatowca) czynionych na ziemi przedstawia z powodu
możności ściślejszego oznaczenia stron świata nieco większą
dokładność. Wynik pomiarów musi być jednak podany do
wiadomości załodze statku powietrznego, co łącznie z po-
miarem trwa dość długo (około. 4 minuty), w ciągu którego
to czasu samolot zmienił swe położenie.

Nie zawsze jednak można polegać na pomiarze ^kie-
runku do stacji nadawczej i nie zawsze można mówić
o dokładności dwustopniowej pomiaru. Zauważono bowiem,
że w pewnych godzinach nocnych a nawet dziennych
w ciągu krótkiego okresu czasu fale radjowe doznają od-
chyleń kierunkowych. Błąd z tego powstały może nawet
dojść do 90°. Zjawisko to, występujące zupełnie nieregu-
larnie nie zostało dotychczas dostatecznie zbadane. Dla-
tego też jeden pomiar czyniony na pokładzie statku po-
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wietrznego powinien być skontrolowany przez dalsze po-
miary kierunkowe do innych stacji nadawczych.

Urządzenia radj owe, służące do ścisłego określania
w danej chwili miejsca położenia samolotu w ciągu lotu
przy pomocy pomiaru kątów nazywać będziemy urządze-
niami radjogoniometrycznemi (frano. radiogoniometrie,
niem, Peilfunkeinrichtungen). Podzielić je można na dwa
rodzaje, a mianowicie:

a) urządzenia radjogoniometryczne znajdują się na
pokładzie samolotu, obsługa samolotu sama wykonuje po-
miary i określa sama swe położenie,

b) urządzenia radjogoniometryczne znajdują się na
ziemi, pomiary czynione są wspólnie przez dwie lub trzy
stacje naziemne, jedna z nich po otrzymaniu danych po-
miarowych oblicza położenie samolotu i zawiadamia go
0 wyniku pomiarów.

W pierwszym wypadku samolot leci normalnie przy
pomocy kompasu lub wzdłuż linji świetlnej, poprawia zaś
kurs, ewentualnie w razie zabłądzenia, określa miejsce
1 wielkość odchyłki od kursu przez pomiary kierunkowe
do dwu lub trzech radjostacyj nadawczych normalnych
przy pomocy odbiornika goniometrycznego. System ten
nadaje się specjalnie dla samolotów kursujących na dłu-
gich linjach, lub na trasach nie posiadających urządzeń
specjalnych do kierowania statkiem powietrznym. Do po-
miarów użytkowane być mogą stacje radj otelegraficzne
pocztowe, które posiadając wielki zasięg mogą być do-
wolnie wybierane tak, by otrzymane pomiary dawały jak
najdokładniejsze wyniki. Dokładność pomiaru wzrasta bo-
wiem wraz z odległością radjostaoji, do których „celuje"
dany aparat odbiorczy samolotu w locie. Dla uskutecznie-
nia trzech pomiarów do trzech różnych stacyj potrzeba
radjotelegrafiście conajmniej 2, zwykle 4-ch minut czasu
w ciągu których samolot zmienił swe położenie dość zna-
cznie, bo około 6 do 10 km. Im większa więc jest odle-
głość samolotu od stacji wziętej do pomiaru tem mniej-
szym będzie błąd pomiaru, wynikły z ruchu statku po-
wietrznego.

Stworzenie odpowiedniego radjoodbiornika do po-
wyższych pomiarów nie było łatwą rzeczą. Odbiornik ten
bowiem prócz czułego odbioru powinien posiadać jaknaj-
mniejszy ciężar, zajmować powinien możliwie jaknaj-
mniejszą przestrzeń, a przedewszystkiem powinien być jak-
najprostszy w manipulacji dla umożliwienia — z powodów
wyżej podanych — pomiarów w czasie jaknajkrótszym.

Jednym z bardzo dobrych odbiorników jest odbiornik
skonstruowany ostatnio w Niemczech po szeregu badań
i prób. Odbiornik ten zostaje systematycznie wprowadzany
do niemieckich samolotów, opiszemy więc pokrótce jego
konstrukoj ę.

Badjoodbiornik składa się: z ruchomej anteny ramo-
wej umieszczonej na zewnątrz nad siedzeniem radjotele-
grafisty, z kierownicy kołowej ruchomej (jak przy samo-
chodzie) z tarczą z podziałem stopniowym, umieszczonej
na suficie kabiny nad siedzeniem telegrafisty, z kabla do-
prowadzającego, z właściwego odbiornika, z baterji i an-
teny pomocniczej. Ciężar całego urządzenia wynosi 233kg.
Pomiar uskutecznia się w sposób następujący: radjotele-
grafista zawiadamia pilota (przez zapalenia specjalnej ża-
rówki) o zamierzonem rozpoczęciu pomiaru, pilot stara się
lecieć w czasie pomiaru poziomo i w prostym kierunku
aż do uskutecznienia pomiarów, telegrafista wyszukuje
stację nadawczą obraca kierownicę tak długo, aż ustanie
odbiór i robi odczyt na tarczy; po uskutecznieniu trzech
takich pomiarów do trzech różnych stacyj, oblicza (przy
pomocy odpowiednich tablic) położenie samolotu i zawia-
damia o wyniku pilota.

Zasadniczo przy pomocy opisanego powyżej odbior-
nika prócz ustalenia położenia płatowe a da się wyko-
nać lot:

1. do danej radjostacji (znajdującej się na lotnisku)
docelowem lub na trasie lotu, i

2. pomiędzy dwoma radjostacjami nadawczemi.
W obydwu wypadkach ustala się położenie anteny

ramowej prostopadle do osi podłużnej samolotu, a obraca
się samolot tak długo, aż ustanie zupełnie odbiór, — wtedy
samolot leci w prostym kierunku do stacji nadawczej lo-
tniskowej, a więc wprost do celu lotu. Radjoodbiornik
jest więc zaopatrzony w antenę stałą. W rzeczywistości
jednak ten lot do celu nie odbywa się po linji prostej,
lecz po linji krzywej, a to z powodu działania wiatru,
wywołującego zboczenie z kursu. Krzywa linja lotu po-
woduje oczywiście zwiększenie czasu przelotu, które przy
najniekorzystniejszych warunkach atmosferycznych w Eu-
ropie nie przekracza 17°/0. Gdy zostanie wynaleziony
przyrząd, przy pomocy którego można będzie wyznaczyć
dokładnie zboczenie z kursu, które to zboczenie da się
uwzględnić w kursie, wtedy samolot poruszać się będzie
dokładnie po linji prostej, a więc po danej trasie. Samolot
więc sam przy pomocy dwu normalnych radjostacji leżą-
cych na lotniskach końcowych danej trasy czy odcinka
tejże, sam sobie wyznaczać będzie trasę. W tym wypadku
powyższe urządzenia radj owe zaliczyćby należało nie do
urządzeń radjogoniometrycznych, lecz raczej do urządzeń
radj okierunko wych.

Przy drugim rodzaju radjogoniometrji urządzone być
muszą radjostacje kierunkowo - odbiorcze naziemne oraz
zwykłe radjostacje nadawczo-odbiorcze przy stacjach kie-
runkowych dla podawania wzajemnego pomiarów między
sobą oraz wyniku pomiarów obsłudze samolotu.

Daną trasę lotniczą obsługują conajmniej trzy stacje
goniometryczne, z których dwie znajdują sie na punktach
krańcowych (lotniskach) trasy (odcinka trasy), jedna na
prostopadłej do tej trasy w połowie mniej więcej tej trasy,
w odległości takiej, by te trzy punkty tworzyły wierz-
chołki trójkąta zbliżonego do trójkąta równobocznego.

Samolot wyposażony w normalny aparat nadawczo-
odbiorczy, po zażądaniu określenia swego położenia, wy-
syła we wszystkich kierunkach dany, a sobie właściwy
sygnał (litera alfabetu Morsego). Trzy stacje naziemne
w tym samym czasie robią pomiary (linje celowe do sa-
molotu), dwie stacje przekazują otrzymane dane trzeciej,
która na tej podstawie oblicza lub ustala na mapie poło-
żenie samolotu i za pośrednictwem zwykłego radjonadaj-
nika komunikuje wynik obsłudze samolotu.

System ten daje wprawdzie wyniki dokładniejsze od
pomiarów na pokładzie samolotu, przedstawia jednak tę
wadę, że w tym samym czasie nie może korzystać z po-
miarów kilka samolotów, dalej pomiary zależą, od perso-
nelu trzech stacyj naziemnych, a nie od obsługi statku,
wreszcie cały pomiar wymaga pewnego czasu.

Radjogoniometrja znalazła szersze zastosowanie w Eu-
ropie, a zwłaszcza w Niemczech, gdzie z powodu bardzo
gęstej sieci dróg powietrznych system ten okaaał się prost-
szym i tańszym od urządzeń radjokierunkowych. "W" Ame-
ryce natomiast rozwinął się system urządzeń radjokierun-
kowych, które „materjalizują" wprost w powietrzu trasę
lotniczą w ten sposób, że korzystać z niej mogą wszystkie
samoloty, znajdujące się w drodze na danej trasie.

W urządzeniach radjokierunkowych poszczególne
radjostaoje nadawcze spełniają to samo zadanie, jakie
spełniają latarnie morskie. Dlatego też stacje tego typu
nazywane są latarniami radjowemi (fr. Radiophare, niem.
Funkbake).

Radjolatarnie spełniają swe zadanie zależnie od sy-
stemu i rodzaju wysyłanych promieni.

W wypadku, gdy samoloty wyposażone są. w radjo-
odbiorniki kierunkowe, jak powyżej opisane, a załoga statku
powietrznego posługuje się niemi dla skierowania tegoż
statku w kierunku stacji nadawczej, to radjolatarnia jest
właściwie zwykłą radjostacją nadawczą, wysyłającą fale
elektryczne we wszystkich kierunkach.

Drugi typ urządzeń radjokierunkowych oparty jest
na wysyłaniu promieni przez radjolatarnie w określonych



kierunkach. Rozróżnić tu można trzy rodzaje radjostacyj,
a mianowicie:

1. radjostacja nadawcza, znajdująca się na lotnisku
krańcowym odcinka trasy wysyła w sposób ciągły możli-
wie wąską wiązkę promieni w kierunku trasy; normalny
radjoodbiornik pokładowy odbierać może dany znak tele-
graficzny jedynie tylko wtedy, gdy znajduje się na trasie,

2. radjostacja nadawcza wysyła w jednym kierunku
(jak pod 1) określony sygnał, przy równoczesnym jedno-
litym obrocie tej wąskiej wiązki promieni, tak że w ciągu
jednej minuty wiązka wykona całkowity obrót t. j . 360°,
jednocześnie w ułamku sekundy, w którym wiązka ta
mija kierunek północny, przez drugi nadajnik danej sta-
cji wysyłający fale elektryczne we wszystkich kierunkach,
nadany zostaje inny określony sygnał na tej samej fali
co i sygnał kierunkowy. Radjotelegrafista pokładowy liczy
tylko dokładnie, ile ubiegło sekund od drugiego sygnału,
wysłanego we wszystkich kierunkach do sygnału pierw-
szego przesłanego przez obracającą się wiązkę promieni,
aby w ten sposób oznaczyć kąt zawarty między kierun-
kiem północnym, a kierunkiem lotu samolotu,

3. radjolatarnia posiada dwie anteny ramowe, usta-
wione do siebie prostopadle, przez jedną antenę nadawany
jest znak Morsogo (n. p. A t. j . •—) przez drugą inny
znak odpowiedni (lit. N t. j . — •). Na granicy obydwa
znaki zlewają się w jeden znak t. j . literę T, (—). Radjo-
telegrafista pokładowy, zależnie od tego, jaki odbiera
znak przez normalny odbiornik, dowiaduje się, czy znaj-
duje się po prawej czy po lewej stronie trasy, czy też
na samej trasie. Dokładność tego systemu jest dość zna-
czną, szerokość właściwej trasy, t. j . przestrzeni gdzie
obydwa sygnały zlewają się w jeden, nie przekracza przy
dobrym odbiorniku kilkuset metrów,

4. radjolatarnia, jak wyżej, wysyła nie dwa, lecz je-
den sygnał ale na dwu falach różnej długości o równej
jednak sile. Aparat odbiorczy samolotu posiada wtedy spe-
cjalny przyrząd do pomiaru siły, który pozwala optycznie
porównać siły obydwu fal. G-dy siła odbioru jednej fali
jest równą sile odbioru drugiej fali, samolot znajduje się
na granicy t. j . na trasie. G-dy siły odbioru są różne, sa-
molot znajduje się po jednej lub drugiej stronie trasy, co
może określić z długości fal odbieranych. Przy tym sy-
stemie da się nawet określić jak daleko po jednej lub
drugiej stronie trasy znajduje się samolot. System ten
wynaleziony przez Amerykanów Engla i Dunmore'a znaj-
duje coraz szersze zastosowanie zwłaszcza do radjolatarń
znajdujących się na przecięciu więcej niż dwu dróg lo-
tniczych.

Ostatnie dwa rodzaje urządzeń radjokierunkowych
rozwinęły się specjalnie w Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej. Natomiast radjogoniometrja prawie że nie
jest używaną w Ameryce. Ponieważ urządzenia radjokie-
runkowe szlaków lotniczych trzeciej wyżej wymienionej
grupy zostały przy końcu 1929 r. znormalizowane, po-
święcimy sprawie tych urządzeń w Ameryce kilka słów.

Stacje nadawcze radjokierunkowe, o sile 2 kilowatt
rozmieszczone są na trasie w odległościach co 200—300 km.
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Każda radjolatarnia posia.da dwie anteny ramowe, przez
które nadawany jest znak Morse'go n. p. A i N. Doświad-
czenia poczynione na próbnych stacjach, w ciągu roku
1929 okazały, że te dwa znaki nadane 22 razy w minucie
dają najlepsze wyniki. Dla odróżnienia poszczególnych
stacyj, sygnały te nadawane, są zwykle w grupach. Usta-
lonem zostało, że sygnał N (— •) nadawany jest w ćwiartce
północnej lub północno-zachodniej powierzchni koła obję-
tego zasięgiem fal radj owych.

Radiotelegraficzne te stacje przystosowane są rów-
nież do radjofonicznego nadawania komunikatów meteo-
rologicznych. W ciągu 15 minut wysyła radjostacja ta
nieprzerwanie sygnały kierunkowe, po którym to czasie
przerywa nadawanie sygnałów telegraficznych i radjofo-
nicznie zawiadamia o stanie pogody. Radjotelegrafisfca
pokładowy odbiera bezpośrednio wiadomości meteorologi-
czne po znakach telegraficznych przez te same słuchawki
na tej samej fali bez jakichkolwiek manipulacyj przy od-
biorniku. Urządzenie to jest bardzo proste, tak że poz-
wala posługiwać się nim nawet jednomiejscowemu samo-
lotowi. Koszt aparatury stacji nadawczej do tego rodzaju
odbioru „słuchowego" znaków telegraficznych i dźwięków
fonicznych wynosi około 22.000 zł. Urządzenia te zdały
już swój egzamin i zostają z rokiem 1930 wprowadzone
powszechnie w użycie w Ameryce.

Czynione są również próby — nawet daleko posu-
nięte — odbioru „wzrokowego" sygnałów telegraficznych.
W tym celu dla dokonania ostatecznych prób zakupiono
7 specjalnych stacyj nadawczych za cenę około 450.000 zł.

W drugiej połowie 1929 r. zainstalowano 8 radjola-
tarni pierwszego typu (słuchowego) na trasie powietrznej
New-York-San Francisko. Zamówiono dalszych 10 sztuk
tych radjostacyj, które umieszczone zostaną na dalszych
głównych trasach lotniczych. Trzy radjolatarnie, umiesz-
czone próbnie na odcinku New-York - Cleveland trasy trans-
kontynentalnej, wzmogły sprawność przelotów nocnych
o około 30°/0.

Bardzo ważną była do rozwiązania sprawa budowy,
takiej radjostacji kierunkowej, któraby wytyczać mogła
więcej niż normalne cztery kierunki.

Zdawało się, że na lotnisku węzłowem, przez które
przebiega szereg tras, trzeba budować osobne radjostacje
kierunkowe dla każdej niemal trasy. Próby, które są w toku
od kilku miesięcy, okazały, że istnieje możliwość zainsta-
lowania „radjolatarni wielokierunkowej". Obecnie wypró-
bowywana jest radjolatarnia wyznaczająca 12 kierunków.

Prócz normalnych, wyżej opisanych radjostacyj kie-
runkowych rozmieszczonych w odległościach około 200 km,
instalowane s% również małe radjolatarnie na trasie lotu
o sile 7'5 watt, o zasięgu 5 do 8km. Zadaniem ich jest
skierowanie samolotu w razie potrzeby do leżącego w po-
bliżu lądowiska, oraz oznaczenie pewnych ważniejszych
dla lotniska punktów trasy. Zwykle są one rozmieszczone
w odległościach około bOkm, t. j . w odległościach, w ja-
kich rozmieszczone są lądowiska.

W ostatnich miesiącach zostało uruchomionych 8 ma-
łych radjolatarń tego rodzaju. (O. d. n.)

Inż. dypl. A. Humnicki,
prof. Państwowej Wyższej Szkoły Bud. Masz. i Elekrot. im.

H. Wawelberga i S. Rotwanda.

W sprawie wymiarów próbek wytrzymałościowych.
W Przeglądzie Technicznym z d. 4. grudnia 1929 r.

ogłoszone było przez prof. M. T. Hubera tłómaczenie arty-
kułu inż. GL Rabbeno o wzorze wyprowadzonym przez
inż. C. A. Bertella, który to wzór pozwala otrzymać
z jednostkowego wydłużenia przy rozrywaniu mierzonego
na próbce dowolnych wymiarów, to jednostkowe wydłu-

żenie, jakie otrzymalibyśmy na próbce normalnej z tego
samego materjału, przyczem chodzi tu o materjały jedno-
lite i sprężyste, zaś jako próbkę normalną uważamy próbkę
o długości pomiarowej l0 = 11,3 ^F.

Jak to słusznie zaznacza prof. M. T. Huber w swój ej
uwadze, wzór inź. O. A. Bertella „mógłby oddać cenne



150
usługi w tych wszystkich licznych przypadkach praktyki,
Medy zastosowanie próbki normalnej przy próbie rozry-
wania jest niemożliwe".

Należy jednakże stwierdzić, że potrzebę ustalenia
takiego wzoru, który nazwałbym wzorem redukcyjnym,
odczuwano oddawna i że historycznie wcześniejszy jest
wzór redukcyjny prof. v. Bacha (około 1915 r.), który
możemy napisać tak:

Br-A + ~ , CD
PO

gdzie oznaczają:
e,. — jednostkowe wydłużenie przy rozrywaniu,
Z„ — długość pomiarową próbki w »im,

A i B — liczby ustalane każdorazowo, które zależą od
właściwości materjału i od kształtu przekroju
próbki.

Dla obliczenia wartości A i B należy uskutecznić
pomiary er na 2 rozerwanych próbkach dowolnej długości
z badanego materjału, przez co otrzymamy 2 równania,
z których oblicza się niewiadome. "Wstawiając otrzymane
wartości A i B w równanie ogólne (1) znajdziemy jednost-
kowe wydłużenie przy rozerwaniu dla próbki normalnej.

Niech np. sH&0) = &4°/0, zaś er{m = 42°/0; szukamy
"Er (200) •

Mamy pg. wzoru redukcyjnego:

54=4 + B

Z równań tych:
yioo

296
J 9 = 2 9 6 ; 4 = 12,4; oraz s,.m =12,4+ - = = = 33,4% .

"W przeciwieństwie do powyższego, przy stosowaniu
wzoru redukcyjnego inż. 0. A. Bertella wystarcza jeden
pomiar zerwanej próbki np. długości 100 «w, a średnicy
20 mm, który powiedzmy wykazał 42°/0 wydłużenia jed-
nostkowego.

Mamy tutaj ogólnie:

a dla danego wypadku:

L y
tusW) > • • • •

° - 42.0,77=32,4% .

Bóżnica rezultatów, otrzymanych przy pomocy wzo-
rów redukcyjnych (1) i (2) wynosi 1%, co nie jest zbyt
wiele; natomiast trzeba przyznać, że wzór (2) jest ze wszech
miar dogodniejszy do użycia.

Trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że „Werkstoffhandbuch"

podaje doświadczalnie ustalony stosunek : ——-=1,22, my
Er (200)

zaś dla danego wypadku otrzymaliśmy:
pg. wzoru prof. v. Bacha: l(1Q0) = 1,26,

Ten sam współczynnik 0,77 znaleść można bezpo-
średnio z wykresu pomieszczonego w artykule inź. Gr
Rabbena.

inż. C. A. Bertella:
>• (200)

= 1 29.

Ale sprawa wymiarów próbek wytrzymałościowych
ma jeszcze inną stronę. Chodzi o to, że badanie wytrzy-
małościowe ma dać miarę stanu, czyli miarę przedniości
danego materjału, ta zaś musi być połączeniem cechy od-
kształceniowej z cechą naprężeniową, t. j . w danym wy-
padku połączeniem £,. oraz a, gdzie a jest to naprężenie
rozrywające (całkowita wytrzymałość). Tak np. stosownie
do przepisów urzędowych, żelazo na nity winno wykazy-
wać a od 35 do 44 /cgjmm'2; oraz ą. przynajmniej 25°/(n
przyczem suma a+ą. winna wynosić conajmniej 62.

Tak więc dochodzimy do pytania, czy cecha naprę-
żeniowa wymaga próbki normalnej, czy też nie.

Zrozumiałem jest, że dla próbek obrobionych, rysy
i skazy w materjale wywierają tem większy wpływ na
rezultaty, im przekrój jest mniejszy; wynikałoby z tego,
że należy brać próbki normalne, aby się, o ile możności,
uniezależnić od czynników przypadkowych.

Oo się tyczy próbek nieobrobionych, to oczywiście
trudno je normalizować; przytem wchodzi tu w grę wpływ
skórki, powstającej przy walcowaniu, która to skórka
zwiększa całkowitą wytrzymałość drutu <r. Zważywszy,
że stosunek obwodu drutu do jego pola przekroju jest:
nd 4: , . , . , .

—Tj- = - r i możemy z góry powiedzieć, że cienkie druty
7t CL CL

wykazują większe a.
Badania prof. O. Wawrzinioka, porównaj „Handbuch

des Materialprufungswesens" str. 52, całkowicie to po-
twierdzają i wyjaśniają metody badania uzbrojeń dla
żelazobetonu.

Natomiast wracając do próbek obrobionych, to zwa-
żywszy, że na jednej i tej samej próbce badamy a, oraz
e,., dochodzę do wniosku, że pożądane są próbki o możli-
wie dużem polu przekroju, czyli próbki normalne, jak-
kolwiek koszty przygotowania takich próbek są dosyć
znaczne.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Slizgość nawierzchni drogowych badaną była w Stacji
badawczej Berlin - Dahlem, a odnośne daty podaje Nr. 5 „Mit-
teilungen. der deutsohen Materialprufungsanstalten",

Ślizgośd nawierzchni ulic stanowi obecnie, szczególniej
przy uwzględnieniu ruchu motorowego, wielkie niebezpieczeń-
stwo dla jazdy. Jest ono wynikiem nie tyle gładkości samej
nawierzchni,, ile tej okoliczności, iż przy pewnej ilości wilgoci,
znajdujący się na nawierzchni brud uliczny, pokrywa całą
jezdnię w cienkiej warstwce oleistej. Brud ten gromadzi się na
każdej nawierzchni, najdokuczliwiej jednak daje się odczuwać
na jezdniach monolitowych, G. B e c k e r konstatuje, że mokra
lecz czysto wymyta nawierzchnia asfaltowa przedstawia dla
samochodów z gumowemi obręczami to samo bezpieczeństwo
co sucha. Według W. L o e w e n t h a l a wynosi współczynnik
tarcia pomiędzy gumą a nawierzchnią na suchej żwirowce 0"67,
na suchym asfalcie 0'715, podczas gdy przy zabrudzonej mo-

krej nawierzchni spada do 0*17, a nawet przy szczególnie złych
warunkach do 0-06.

Czyszczenie nawierzchni przez skrapianie ich z pomocą
beczkowozów nie daje należytych rezultatów z tego powodu,
że woda wyrzucona nawet pod ciśnieniem z sita nie pokrywa
należycie jezdni. Na podstawie badań przeprowadzonych przez
E. K i n d s c h e r a i O. S c h o n e b e r g a chemiczny skład
brudu ulicznego jest następujący: Ilość brudu w ulicach bez-
lińskich waha się na jezdniach z asfaltu ubijanego i bruku
drewnianego w granicach 1 — 3 gr na 1 w2 w zależności od
intenzywności ruchu. Na bruku kamiennym znaleziono wpraw-
dzie ilości większe, jednakże gromadzą się one przeważnie
w szwach. Około 20—35°/o hrudu stanowi starty asfalt ubi-
jany, który przez pojazdy zaciągnięty jest nawet na ulice
0 bruku drewnianym lub kamiennym. Około 20—25°/0 stanowi
piasek i ił. Następnie znaleziono małe ilości siarczanu wapna
1 magnezji, zaś resztę stanowią najrozmaitsze ciała organiczne,
w których najważniejszą rolę odgrywają oleje mineralne, po-
chodzące w małej części z samego asfaltu, w znacznej zaś



z przejeżdżających samochodów. Oprócz tego znajduje się tara
sadza, drzewo, słoma, części roślinne, wreszcie resztki tkanin
i skóry. Oiekawem jest, iź nie znaleziono tam kauczuku, który
właściwie znajdować się powinien jako produkt zużycia gum.
Zachodzi przypuszczenie, iż przypisać to należy tej okoliczności,
iź wulkanizowany kauczuk, szczególniej w stanie rozdrobnienia,
jest ciałem łatwo się utleniającem, szczególniej przy uwzględ-
nieniu światła i słońca.

Dalsze badania wykazały, iź woda dostarczana z wodo-
ciągu berlińskiego dlatego nie usuwa należycie brudu, ponie-
waż jest za twardą (11—15 stopni), nie posiada zatem nale-
żytych zdolności rozmiękczania, jak np. deszczówka. Odpo-
wiedni rezultat można osiągnąć dopiero wtedy, gdy użyje się
nadmiernych ilości wody, a nadto przeczyszcza się jezdnię
twardemi miotłami lub szczotkami. Ułatwienie i przyśpieszenie
oczyszczania osiąga się również przez dodanie do wody ciał
działających ałkalicznie, jak sody, wodorotlenku sodu lub szkła
wodnego. Wielką ulgę osiągnęłoby się również przez uniedo-
stępnienie nawierzchni dla oliwy wyciekającej z samochodów,
gdyż ta ostatnia niezmiernie szybko rozciąga się w cieniutkiej
warstewce na całą powierzchnię drogi. Rzecz ta należy już
prawdopodobnie do konstruktorów pojazdów mechanicznych.

E. B.

Lotnictwo.
— Lotnictwo polskie zajmuje mniej wybitne miejsce pośród

państw europejskich, a siec" linij lotniczych jest za mała w sto-
sunku do obszaru Państwa. Posiadamy tylko 4 wytwórnie samo-
lotów, gdy Francja np. ma ich 4B,

Rozwój lotnictwa polskiego zobrazowuje następujące ze-
stawienie :

1921 1922 1923 1924' 1925 1926 1927
Liczba lotów 260 616 800 1.466 2.715 2.883 5.747
Długość prze-

bytej drogi
w km . . . 66.000 185.000 265.000 466.000 906.000 918.000 1,134.000

Liczba prze-
wiezionych
pasażerów . 195 605 1.864 2.S26 5.558 6.427 7.469

Przewóz poczty
' i bagażu w kg 1.700 3.900 3.920 8.680 12.260 17.416 42.970

W każdym razie zaznaczyć należy, że rozwój naszego lot-
nictwa postępuje dość szybkim krokiem.

— Wzrost lotnictwa niemieckiego. Na ten temat pisze inź.
E, G o s s o w za Zeitschrift d. Yereines deutsch. Ingenieure (zeszyt
18, z 4. V. 1929).

Gdy w r. 1919 na linjach lotniczych Niemiec zrobiono
0-58 miljonów fcm, w r. 1924 liczba ta wzrosła do 1.583,
1927 do 9.208, a 1928 do 10.218 miljonów hm. Gdy w r. 1919
było tylko 2.042 pasażerów bez przewozu towarów, poczty
i pism, w r. 1924 mamy już 13.422 pasażerów, 71 ton towa-
rów, 22 ton poczty, w 1927 r. 102.681 pasażerów, 1.463 ton
towarów, 274 ton poczty i 206 ton gazet, a w r. 1928
111.115 pasażerów, 1.892 ton towarów, 318 ton poczty i 162
ton pism. Przewóz towarów i poczty rozpoczyna się i trwa
stale od r. 1922, a pism od 1926.

. Główne, linje lotnicze Niemiec prowadzą z Berlina do
Gdańska, Kopenhagi, Londynu, Paryża, Zurychu, Monachjum,
Wiednia i Gliwic, z tego nocne są z Berlina do Gdańska i Ha-
noweru. W projekcie jest, o ile na to pozwolą środki materjalne,
oświetlenie dróg Berlin, Wrocław, Gliwice i Berlin, Lipsk,
Monachjum,

Dnia 17 grudnia 1928 ubiegło 25 lat od chwili, kiedy
bracia Wilbur i Orville W r i g h t motorem porusznnym przy-
rządem przeprowadzili jazdę próbną w powietrzu. W r. 1919
5 lutego zaprowadzo na linji Berlin - Weimar regularny ruch
lotniczy aeroplanami.

Autor w dalszym ciągu opisuje najnowsze aparaty samo-
lotowe poszczególnych firm niemieckich.

— Wzrost żeglugi powietrznej w Ameryce Północnej
"w r. 1928. Rok ten zaznacza się w Stanach Zjednoczonych P.
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A. wybitnie występującym rozrostem lotnictwa i to na polu
gospodarczem.

Zajmują dne pod tym względem, wyjątkowe stanowisko
pośród wszystkich państw, a których lotnictwo rozwija się
przedewszystkiem dla celów militarnych.

Sumaryczna wytwórczość aparatów lotniczych Stanów
Zjednoczonych od r. 1919 do 1927 wzrosła 7*8 krotnie, przyczem
wzrost samolotów handlowych wynosił w 1926 r. 53-5°/o,
a w r. 1926 7O°/'O całej pradukcji.

Wytwórczość samolotów handlowych r, 1927 w stosunku
do roku 1926 wzrosła o 160°/8. W r. 1928 postęp ten po-
sunął się jeszcze dalej, a przypuszczalna wytwórczość wyniesie
4000 przyrządów.

O dalszym postępie w tym kierunku mówi i ta okolicz-
ność, źe w pierwszych ośmiu miesiącach r. 1928 sprzedano
118 aparatów do innych państw, gdy w r. 1927 tylko 63.

Wzrost lotnictwa w Ameryce Północnej postępował od-
iniennemi drogami, aniżeli w Europie. Gdy w tej ostatniej po-
czął się on rozwijać od ruchu pasażerskiego i to przy pomocy
państwowej, a dopiero później pomyślano o przewozie poczty
i towarów, w Ameryce stało się przeciwnie, o ruchu pasażer-
skim pomyślano dopiero później i to nie licząc na poparcie
władz. Mimo tego samoloty pasażerskie w Ameryce są lepiej
urządzone od europejskich, pierwotną szybkość lotu z 160 kmjg
podniesiono do 210 Tcntjg, a koszta za przelot są niższe od euro-
pejskich. W Europie powstawały najpierw krótsze linje. za
inicjatywą prywatną i potem dopiero zaopiekował się niemi
rząd; w Ameryce budował rząd długie linje, czasem sięgające
od oceanu do oceanu i później odstępował się stronom pry-
watnym do eksploatacji. Gdy w Europie poszczególne linje lot-
nicze nie przekraczają granic państw, w Stanach Zjednoczo-
nych jest tu ekspanzja znaczna, linje sięgają do Meksyku,
Santjago, Dayio i Oristobal, a na rok 1929 projektowane były
linje do południowej Ameryki. {Zeitschrift d. Ver. deut, Ing,
zeszyt 17 z 27. IV. 1929). Ini. A. W. Krtiger.

Statyka budowli.
— O wyboczeniu miał wykład prof. Boś na zjeździe moś-

ciarzy w Wiedniu w 1928 (Der Bauing. 1928, str. 847). Na
podstawie doświadczeń wykonanych w Zurychu dochodzi on do
wniosków, z których kilka podajemy. Mimośrod zmniejsza wy-

l
trzymałość na wyboczenie przy krótkich słupach — < 100 zna-

cznie więcej niż przy wysmukłych. Słupy niskie f — <; 100) przy

mimośrodzie równym promieniowi rdzennemu niosą 55°/0 cię-
żaru, który niosą słupy o mimośrodzie = 0. Przy zwiększającym
się mimośrodzie zmniejsza się nośność stosunkowo mniej niż
mimośrod. Jeśli punkt zaczepienia siły leży ekscentrycznie do
obu osi głównych, to nośność zmniejsza się znacznie, w pe-
wnym wypadku do 55% -wytrzymałości. Dr. M. Ihullie.

Mosty.
— Obliczenie naprfień przekrojów żelbetowych ciśnionych

mimośrodkowo podaje P. Boutry w Gśnie Civ. (1929, str. 165).
Obliczenie jest proste, autor zastosowuje je do przekrojów
prostokątnego, teowego, trójkątnego i kolistego.

— Wzmocnienie mostu sklepionego koleji niemieckiej
w Heidenaab opisuje Dyckerhoff i Widmann w Der Bauing.
(1928, str. 291). Ponieważ most ten okazał się za słaby dla
obecnego obciążenia, wzmocniono go w ten sposób, źe pogru-
biono ku przekrojowi wolnego przejazdu sklepienie o 50 cm
sklepieniem źelbetowem. Wzmocnienie to zastosowano i dla fi-
larów przedłużając warstwę wzmacniającą aż do fundamentu.

— Naprężenia dynamiczne mostów kolejowych omawia
P. Oaufonrier w Gen. CMI (1929, str. 571). Pociąg, porusza-
jący się przez most, wywołuje oprócz naprężeń statycznych
także i dynamiczne wywołane drganiami. Do niedawna przy
obliczaniu mostów nie uwzględniano wcale naprężeń dynami-
cznych, przyjmując tylko dla mostów kolejowych mniejsze na-
prężenie dopuszczalne. Stosunek naprężeń dynamicznych do sta-
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tycznych jest funkcją stosunku ciężaru pociągu do ciężaru
mostu, który rośnie z rozpiętością. Stosunek tych naprężeń
zmniejsza się z rozpiętością, dlatego mnożąc naprężenie sta-

tyczne czynnikiem 14- et przyjmują, a w kształcie —r^lub— 2 ri
U + I CC + 1

Wartość a zamienia się dla Z=6 O T między 0'34 i 1*10 a dla
1=9 między 0*05 i O50. Więcej uzasadniony jest wzór fran-
cuski (1927) wedle którego czynnik jest 1 + a + /3 przyczem

0-4 ' 0-6 ' , . . , y

a = . . „ ^ a p = , gdzie g oznacza ciężar własny a p1 + 0-21
1 + 4=I

Pruchomy. Zwiększenie ciężaru wedle tego wzoru wynosi dla
małych rozpiętości 1-0 a I = 100 m O14. Rozumie się, źe uw-
zględniając drgania przyjmuje się też większe naprężenie do-
puszczalne n. p. we Francji 1.300 kgjcm'2' i uzyskuje się przy
większych rozpiętościach znaczne zmniejszenie ciężaru własnego.
Wzory powyższe doświadczalne wymagały sprawdzenia doświad-
czeniami.. Doświadczenia takie wykonało w latach 1907 do 1909
„American Railway Engineering Association". Następnie w la-
tach 1917 do 1921 wykonała dalsze doświadczenia komisja

koleji indyjskich, która ustawiła wzór 1 + 7 ; • Zwiększenie

było 1 '45 dla I ~ 5 m a 0-18 dla I = 91 m. W Europie robią
także doświadczenia we Francji i Szwajcarji, ale wyników
jeszcze nie ogłoszono. W Anglji utworzono w r. 1923 komitet
naprężeń mostowych, który robił doświadczenia w mostach
o belkach 'prostych. Badano 52 mostów o rozpiętościach od 5
do 105 m. Przy moście jednotorowym o I = 80 m stwier-
dzono przy pewnej krytycznej chyżośei, która odpowiadała
czasowi wahnień mostu znaczne zwiększenie fal drgania, przy
większej i mniejszej chyżośei wysokość fal znacznie się zmniej-
sza. Przy mostach mniejszych stwierdzono dwa maxima drgań,
jedno odpowiada wahaniom własnym mostu, drugie leży znar
cznie wyżej. Przy mostach dwutorowych dźwigar obciążony
więcej wykazuje większe drgania od mniej obciążonego. Przy
małych chyżościach fazy drgań obu dźwigarów są jednakie,
przy większych przesuwają się. Autor podaje wreszcie oblicze-
nie zastępczego' obciążenia ciągłego, wywołującego te same na-
prężenia, co drgania.

— Naprężenia dynamiczne mostów drogowych. Wyniki
doświadczeń, robionych od 1922 komisji Towarzystwa amery-
kańskiego inżynierów cywilnych ogłaszają Próceedings of the
Amer. Soo. of dvii Bngin. z r. 1929. Przy mostach kolejowych
wywołują, drgania niezrównoważone przeciwwagi kół parowozu,
przy mostach drogowych to odpada, tu wstrząśnienia wywołują
nierówności jezdni. Aby je zmierzyć podkładano na drodze kliny,
na których koło się wznosiło i potem spadało z wysokości 25
do 50 mm. Siła tem wywołana dodatkowo może przy bandażach
zużytych dojść do 4-5 P zmniejsza się jednak znacznie ze
wzrostem P. Zwiększenie siły P zależne jest od stanu nawierz-
chni i jej rodzaju, jest ono w ogóle na moście mniejsze, niż na
drodze, z powodu sprężystości mostu o 5 do 2B°/0. Komisja
ułożyła wzór, który jest funkcją obciążenia, wysokością przesz-
kody, chyżośei i spłaszczenia bandaży. Komisja radzi obliczać
podłuźnice przyjmując ciężar ruchomy dla pokładu o 25°/0 dla
belek głównych o 25°/0 dla ? < 1 2 » t a dla rozpiętości więkr

Thullie.( 15 Y
1 - ) — I . Dr. M.

1+ 48/

Wytrzymałość materjałów.
— O stali krzemionkowej pisze Koppenberg w Der Bauing.

(1928, str. 313). W pewnej hucie otrzymano średnią granicę
ciastowatości 3.900 kgjcm*, wytrzymałość 5.500 hgjcm^, przedłużenie
23°/0, zwężenie 55°/0. Kolej państwowa niemiecka żąda grań.
ciast. 3.600 kgjcm,2 5.000 do 6.200 kg/cm2 wytrzymałości, 20%
zwężenia. Naprężenie dopuszczalne wynosi 50°/c więcej, więc
2.100 kg/cm2. Oszczędność ciężaru dla mostów średnich i wiel-
kich wynosi 3O°/0, za to materjał jest droższy. W Niemczech

zbudowano wiele mostów ze stali krzemionkowej i zrobiono
dobre doświadczenie. Dr. M. Thullie.

RECENZJE I KRYTYKI.
Mosty belkowe nap. Dr. W. G-ehler, VI tom podręcznika

żelbetnictwa Empergera, wyd. III, Berlin 1929.
Tom VI omawiający mosty belkowe ma wyjść w 5 ze-

szytach, z których obecnie wyszedł pierwszy. Rozdział I za-
wiera ogólne uwagi o mostach belkowych, układ ich i rodzaje.
II rozdział jeszcze nie skończony omawia mosty drogowe
i kładki. Wykład autora jest jasny, omawia, on najnowsze
ustroje, daje on jednak wedle mego zdania za mało rysunków
konstrukcyjnych a za wiele fotografji mostów. Szczegółowo
bardzo omawia pokrycie sklepień i belek głównych.

= = = = = Dr. M. Thullie.
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RÓŻNE SPRAWY.
III Międzynarodowy Kongres dla mechaniki technicznej

odbędzie się w dniach od 24 do 29 sierpnia b. r. w Sztok-
holmie. Wkładka uczestnictwa wynosi 10 Skr.

Pierwsze posiedzenie odbędzie się 24 sierpnia 1930 r.
o godz. 14 w sali rektorskiej Królewskiej Akademji Technicz-
nej w Sztokholmie. Po kongresie przewidziane są, wycieczki,
pierwsza na przestrzeni Stokholm-Falun-Śiljan-G-othenburg,
druga na przestrzeni Stokholm - Jamtland - Trondhjem.

II Światowa Konferencja Energetyczna odbędzie się
w dniach 16 do 30 czerwca 1930 w Berlinie. Bliższa wiado-
mość : Berlin NW. 7, Ingenieurhaus. Po konferencji szereg wy-
cieczek do najrozmaitszych przemysłowych zakładów niemieckich.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.



1930 Nr. 9. z dn. 10. V. CZASOPISMO TECHNICZNE — Organ Ministerstwa Robót Publicznych
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Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

1. „Dziennik Ustaw" Nr. 16, poz. 120: Rozporządzenie
Ministra Spraw Wojskowych z dn. 8 lutego 1930 r. wy-
dane w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych,
Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, w sprawie udzie-
lania przez władze wojskowe pozwoleń na wznowienie,
przebudowę lub zmianę budynku w pobliżu twierdz, lub
w rejonach fortyfikacyjnych (przedruk w Mon. P. Nr. 63).

2. „Dziennik Ustaw" Nr. 21, poz. 177—180: Kon-
wencje Międzynarodowe, dotyczące ruchu samochodowego
i ruchu drogowego.

3. „Dziennik Ustaw" Nr. 22, poz. 186: Rozporządze-
nie Rady Ministrów z dn. 8. III. 1930 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1. X. 1924 r. o opła-
tach za mieszkania zajmowane przez funkcjonarjuszów
państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach
państwowych przez Skarb Państwa wynajętych lub admi-
nistrowanych (przedruk w Mon. P. Nr. 90).

4. W „Monitorze Polskim" Nr. 42: Rozporządzenie
Ministra Robót Publicznych z dn. 20. stycznia 1930 r.,
zmieniające wykazy wybrzeży, oraz portów i zimowisk,
za których użytkowanie mają być pobierane opłaty. (Prze-
druk z Dz. U. R. P. z dnia 4 lutego 1930 r. Nr. 6,
poz, 53).

Zmiany personalne.
Mianowania .

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Warszawie:
inżynier powiatowy VI st. sł. Antoni Laguna — radcą
budownictwa w VI st. sł.; pracownik kontraktowy inż.
Jerzy Szaniawski — prowiz. referendarzem w VII st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Lublinie:
pracownik kontraktowy inż. Piotr Suszycki — prowiz. re-
ferendarzem w VII st. sł.

P r z e n i e s i e n i a .
Inź. Kiejstut Przewłocki, urzędnik prowiz. w VII st.

sł. z etatu Urzędu Wojewódzkiego (Dyr. Rob. Publ.)
w Wilnie — do służby w Dyrekcji Dróg Wodnych w Wil-
nie (na stanowisko kierownika Zarządu Dróg Wodnych
w Łucku).

P r z e n i e s i e n i a na e m e r y t u r ę .
Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ,) w Białymstoku:

Inżynier powiatowy VI st. sł. Władysław Herman — z dn.
1 kwietnia 1930 r.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Warszawie:
urzędnik VII st. sł Józef Jarecki — z dniem 1 kwietnia
1930 r.

Zwolnienia .
Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Warszawie:

Urzędnik prowizoryczny VII st. sł. inż. Bolesław Toma-
szewski.

Część nieurzędowa.

Prof. M. Matakiewicz.

Regulacja rzek na małą wodę i regulacja Renu między Bazyleą a Strasburgiem.
Regulacje rzek żeglownych przeprowadzano dawniej,

podobnie jak i rzek górskich, na średnią wodę, co miało
ten skutek, że ustalono położenie łożyska, jednak warun-
ków żeglugi nie poprawiono w większym stopniu. Głę-
bokości do jazdy były nadal przy stanach niskich małe,
a ruch statków o dużym ładunku i większem zanurzeniu,
albo nie był możliwy, alboteż był przerywany i niestały.
Stąd też dawniej we Francji wołano rzeki kanalizować,
lub budować w ich dolinach równoległe, sztuczne kanały
żeglugi, jak przeprowadzać regulację rzek. Jednak właśnie
we Francji, dzięki badaniom i pracom wybitnych i genjal-
nych inżynierów, jak Baumgartena, Fargue'a, Girardona
i i., powstał i rozwinął się system regulacji rzek żeglow-
nych, czyli system t. zw. regulacji rzek na małą wodę,
dążący, przy zatrzymaniu naturalnego łożyska rzeki jako
drogi wodnej, do uzyskania możliwie dużych głębokości.
Objektami doświadczalnymi były tu przedewszystkiem
Garonna i Rodan; regulacja tej ostatniej rzeki, przepro-
wadzona przez Girardona, była pierwowzorem przy wszyst-
kich późniejszych tego rodzaju robotach, a zasady usta-
lone przez tegoż inżyniera zyskały sobie powszechne
uznanieł). Rezultaty uzyskane na Rodanie były bardzo
korzystne, jakkolwiek Rodan nie był rzeką łatwą do re-
gulacji, gdyż pomimo znacznej zlewni (99.000 km'1) i du-

') VI Kongres żeglugi śródziemnej w Hadze: „
des rrrieres en basses eaux". 1894.

,Amślioration

źych objętości odpływu, posiada znaczne spadki, a mia-
nowicie przeciętny spad na 330-kilometrowej przestrzeni
od Lyonu do ujścia wynosi O,48°/0 i jest bardzo nieko-
rzystnie rozłożony. Między ujściem Isere i Ardeche wy-
nosi 0,775°/0, a na krótkich przestrzeniach i znacznie
więcej.

Nowszym objektem tego rodzaju jest we Francji re-
gulacja dolnej Loary, największej rzeki francuskiej (zle-
wnia 121.000 Jem'1)2), o której podaliśmy w swoim czasie
wzmiankę w Czasopiśmie z r. 1929, Jest to praca również
udała, jakkolwiek przeprowadzenie jej napotykało tru-
dności ze strony zorganizowanych właścicieli gruntów nad-
brzeżnych.

Trochę inaczej rozwijała się sprawa regulacji rzek
żeglownych w Niemczech. Rzeki niemieckie, jak Odra,
Łaba, Wezera, Ren i i. uregulowane najpierw na wodę
średnią wymagały „regulacji uzupełniającej" dla stanów
niskich. Następowało więc zwężanie dawnych, dla małej
wody zbyt szerokich normalnych szerokości, według no-
wego normalnego profilu. Stąd Francuzi odróżniają nie-
miecką metodę regulacji na małą wodę od swej własnej,
twierdząc, że we Francji starają się o stworzenie ciągłości
przejścia między poszczególnymi profilami rzeki, oraz
o uzyskanie ciągłości co do zmian prędkości, w celu uzy-

Tj Opisana przez inżyniera Kaufmanna w „Annales des ponta
et chaussees" 1915.
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skania uregulowania ruchu materjału i ustalenia korzyst-
nych, głębokości, podczas gdy w Niemczech normalizuje
się profile, przyjmując stałą, średnią prędkość.

W rzeczywistości jednak zdanie powyższe nie jest
całkiem słuszne i nowsze regulacje rzek żeglownych wy-
konane w Niemczech nie różnią się zasadniczo od fran-
cuskich.

W okresie przedwojennym opracowali również Niemcy
projekt regulacji na małą, wodę dolnej Wisły, w grani-
cach dawnego zaboru pruskiego uregulowanej już na
wodę średnią. Projekt ten nie został wykonany, ani na-
wet przekazany władzom polskim. Nie jest to jednak
jeszcze wielkie nieszczęście, gdyż opracowanie projektu
nie sprawia tyle trudności, ile wykonanie, a metodę wy-
konania można będzie ustalić dopiero w toku rozpoczęcia
robót, w miarę nabytych doświadczeń.

Regulacja Wisły dla żeglugi, szczególnie w partji
poniżej ujścia Sanu, gdzie jest ona już rzeką, dużą, nie
będzie rzeczą łatwą ani tanią, wobec wielkiego zdziczenia
łożyska, ruchomego dna i bardzo znacznych szerokości ło-
żyska średnich i małych wód, oraz zwykłej wielkiej wody.
Łożysko to nierzadko o szerokości ponad 1 km będzie
musiało być skoncentrowane dla małej wody na 142 m
(poniżej Sanu) do 270 m (powyżej rozdziału ramion). Ro-
boty, jakie tu trzeba będzie podjąć, celem ustalenia pro-
filu dla zwykłej wielkiej wody, oraz skupienia całej małej
wody w jednem łożysku będą bardzo rozległe i długo-
trwałe.

Regulacja Wisły na małą wodę będzie jednak nie-
porównanie trudniejsza i kosztowniejsza jak regulacja
dolnej Loary. Podczas gdy Loara ma profil dla zwykłej
wielkiej wody zwarty, o stosunkowo nieznacznej szero-
kości, to Wisła, jak już poprzednio zaznaczono, ma nie-
zmiernie rozległe łożysko zwykłej wielkiej wody. Tylko
w partji leżącej w granicach dawnego zaboru pruskiego
jest ono skoncentrowane, skutkiem przeprowadzonej już
regulacji na średnią wodę; tu znowu powstają trudności
z powodu zbytniego wyprostowania biegu i istnienia ławic
wędrujących.

Dla wyjaśnienia dodaje się, że przy regulacji Wisły
dla żeglugi uwzględniamy stan średni z najniższych, pod-
czas gdy we Francji stan t. zw. „etiage conventionellu,
t. j . średni z bardzo niskich stanów3). Sądzę, że pojęcie
stanu regulacyjnego jako średniego z najniższych jest
ściślejsze i wyraźniejsze 4).

Przechodząc do głównego tematu tego artykułu, t. j .
do regulacji Renu na małą wodę, muszę zaznaczyć, że
Ren jest największą śródlądową drogą wodną, świata, że
obrót towarów na nim wynosił przed wojną 67 miljonów
ton, a dziś dochodzi już do tej cyfry. To znaczenie zaw-
dzięcza niezwykle korzystnym warunkom przyrodzonym,
a przedewszystkiem wielkim objętościom odpływu (lodowce
w górnem dorzeczu, wyrównanie odpływu przez jeziora),
oraz małym spadkom na przestrzeni między Mannheimem
a ujściem. Jak wykazałem w jednej z prac 6), gdyby się
chciało cyfrowo przedstawić żeglownośó rzek, opartą na
głębokościach, jakie są możliwe do uzyskania przy stanie
średnim niskim na dolnych partjach bliżej nam znanych
rzek europejskich, to stosunek jest następujący:

Ren na granicy niemiecko - holenderskiej 1,00
Wisła poniżej Narwi 0,62
Łaba dolna poniżej Jetzel 0,56
Loara między Saumur a Nantes . . . 0,47
Odra poniżej Warty 0,47
Wezera dolna poniżej Allery . . . . 0,37
3) Dla Loary "był to stan, od którego stany niższe trwają

przeciętnie 18 dni w roku,
') Przegląd metod i wyników regulacji na małą wodę, wy-

konanej na szeregu rzek, podany jest w „Regulacji rzek" autora.
5) „Hydrologiczna miara żeglownośei". Lwów 1928.

» Jednak tak korzystne warunki dla wielkiej żeglugi
istniały tylko do Mannheimu, powyżej zaś spadek Renu
znacznie wzrasta, tak, że łożysko pomimo uregulowania
na średnią wodę nie tworzyło dobrej drogi wodnej. Pra-
gnienie przedłużenia wielkiej drogi wodnej Renu w górę,
aż do dwu wielkich portów, naprzeciw siebie leżących,
alzackiego Strasburga i badeńskiego Kehlu, wywołało po-
trzebę regulacji Renu na małą wodę między Strasburgiem
a Sondernheim, którą po długoletnich sfcudjach nad pro-
jektem, przeprowadził: rząd niemiecki w głównych zary-
sach w okresie lat 1907—1917; końcowe roboty trwały
z powodu wojny jeszcze do roku 1924. Z uwagi na to,
że regulacja ta poprzedziła regulację Renu między Ba-
zyleą a Strasburgiem i jest niejako dla niej pierwowzo-
rem, przedstawimy tu pokrótce jej przebieg i wyniki6).

P r z e s t r z e ń S t r a s b u r g - S o n d e r n h e i m ma
85 km długości; żegluga wielka odbywała się tu tylko
przy korzystnych, letnich stanach wody.

Projekt regulacji miał na celu uzyskanie drogi do
jazdy o głębokości przy stanie średnim niskim 2 m, na
szerokości w części górnej 88 w, w części dolnej 92 m,
usunięcie ławic żwirowych i umożliwienie powstawania
złoży materjału w polach między ostrogami, nadto zła-
godzenie zbyt ostrych załomów nurtu. Roboty regulacyjne
obej mywały włożenie w łożysko dla średnich i zwykłych
wielkich wód łożyska małej wody, przez wybudowanie
ostróg i progów. To łożysko jest trochę szersze od wy-
maganej szerokości pąsu do jazdy (j. w. 88 i 92 m); zo-
stawiając rzece pewną swobodę rozwoju, gdyż kształto-
wanie jej jako kanał sztuczny nie byłoby właściwe.

Budowle, t. j . ostrogi i progi, wykonano częściowo
z wałków faszynowych, 8—10 m długości i 0,9 m średnicy,
wypełnionych kamieniem lub żwirem (na jeden wałek 2 ms

wypełnienia). Pracę usunięcia ławic żwirowych pozosta-
wiono rzece samej, a bagrowania wykonywano tylko
w celu uzyskania żwiru do budowli. Złagodzenie ostrych
załomów nurtu uzyskano przez zmniejszenie liczby prze-
gięć nurtu; zmniejszenie to wyniosło aż 36% • Obawy
przesunięcia ławic żwirowych na przestrzeń poniżej Son-
dernheim okazały się płonne; zjawisk takich nie zauwa-
żono.

Rezultat regulacji jest zgodny z przewidywaniami7).
Pomijając wyjątkowe okoliczności, jak mgłę, wielką wodę
i wyjątkowo niskie stany, wielka żegluga odbywa się
przez cały rok. Okazało się przytem, że dzielność holowni-
cza statków parowych wzrosła o 26%, a wyzyskanie ła-
downości statków o 44%. Efekt poprawy drogi wodnej
wyraża się także i w tem, że w okresie lat od 1908 do
1913 wzrósł obrót w portach Strasburgu i Kehlu 2,5-krotnie.

Ale na tem nie skończyły się plany uźeglownienia
Renu. W czasie wojny opracowano plan uźeglownienia
Renu między jeziorem Bodeńskiem a Bazyleą, na gra-
nicy szwajcarsko-badeńskiej, oparty na konkursie publicz-
nym, uwzględniając możność ruchu statków 1200-tonowych.
Jakkolwiek nazywają zasady projektu tego „regulacją"
jednak jest to właściwie kanalizacja, z uwzględnieniem
racjonalnego wyzyskania siły wodnej, przyczem jednak
postawiono zasadę, aby nie budować długich kanałów
bocznych, lecz żeglugę pozostawić o ile możności w ło-
żysku rzeki. Ze uzyskanie drogi wodnej dostępnej dla
statków 1200-tonowych drogą regulacji nie było tu możli-

6) „Die Eegulierung des Eheins zwisohen Straflburg und Ba-
sel" von Oberbaurat K. Spiess. Separatabztige aus „Rb.ernquellen",
192B r.

') Wybitny znawca Renu inż. Kupferschmid stwierdza, źe
regulacja wprawdzie poprawiła warunki żeglugi, jednak .w zupeł-
ności zamierzonego celu nie osiągnęła. Głębokość przy stanie śre-
dnim z najniższych wynosi zamiast 2 m, tylko 1,60—1,70, a właści-
wie mniej, gdyż mierzono ją w nurcie, a tymczasem projekt za-
kładał głębokość na szerokości pasa 90-metrowego. (Żtschrift f.
BinneMSoliiffahrt Nr. 3/1926).



we wynika już choćby z tego, źe spadek rzeki między
jeziorem Bodeńskiem a Bazyleą wynosi aż 1,05 °/00.

Gdy zatem już i co do przyszłości tej przestrzeni
zapadła decyzja, skutkiem porozumienia Szwajcarji z Niem-
cami, należało pomyśleć i o przestrzeni pośredniej, a mia-
nowicie o partji Renu między Bazyleą a Strasburgiem.
Decyzja co do sposobu użeglownienia tej przestrzeni była
trudna, wobec trudności przeprowadzenia tak kanalizacji,
jak i regulacji; o ile chodzi o regulację to było wielu jej
przeciwników, którzy twierdzili, że rezultat regulacji na
małą wodę jest bardzo wątpliwy, wobec znacznego prze-
ciętnego spadku rzeki, który zmienia się między Bazyleą
a Strasburgiem od 1,03 do O,65°/00.

Co do samego obecnego stanu łożyska, to zauważyć
należy, że zostało ono w latach 1841—1876 uregulowane
na średnią wodę, (normalna szerokość wynosiła 200—25O»i),
przyczem zapomocą szeregu przekopów wyprostowano je
i skrócono o 14°/0. Regulacja ta ustaliła brzegi, lecz nie
wytworzyła drogi wodnej, gdy w roku 1901 zwiedzałem
tę przestrzeń, po przejechaniu partji Bazyleą - Alt-Breysach
łódź naszą, musiano załadować na wóz, który ją z po-
wrotem zawiózł drogą kołową do Bazylei.

Jednak pomimo wszelkich trudności drogę wodną
forsowało samo życie, domagające się niskich frachtów.
W latach 1903—1907 przedsiębrano jazdy próbne, które
okazały możliwość holowania pociągów statków aż do
Bazylei, zapomocą silnych parowców śrubowych przy ko-
rzystnych stanach wody. Okoliczność ta była powodem,
że Bazyleą wybudowała wielki port kosztem ośmnastu
miljonów fr. szw., a ruch w tym porcie stale się wzma-
gał. W roku 1927 cały obrót osiągnął 739.840 ton, z czego
na Ren przypada 613.242 ton, a na kanał Huningen-
(Hunique)- Bazyleą 226.598 ton. Prawie cała ta ilość prze-
wozu idzie do Bazylei w górę Renem i kanałem, prze-
wóz w dół jest nieznaczny. Że jednak Ren, z powodu
nieuregulowania na małą wodę, nie jest należytą drogą
wodną, stwierdza to rok 1928, bardzo suchy, w którym
cały obrót spadł do 472.077 ton, z czego przewóz na Re-
nie wyniósł tylko 23.196 ton.

Jednak przyszłość drogi wodnej Bazyleą - Strasburg
zdawała się już być przesądzona postanowieniem traktatu
wersalskiego, według którego przyznano Francji prawo
ujęcia całej średniej wody Renu tuż poniżej Bazylei, pod
Kembs i odprowadzenia lewobrzeżnym kanałem przez te-
ry torjum alzackie aż po Strasburg, w celu wyzyskania
siły wodnej i stworzenia drogi wodnej dla statków
1200-tonowych. Takie rozwiązanie sprawy można było
uważać za definitywne, tembardziej, że we Francji opra-
cowano projekt i w ostatnich czasach rozpoczęto budowę
pierwszego stanowiska tego kanału, zwanego „Wielkim
Kanałem Alzackim" (Grand Oanal cPAlsace)8), oraz jazu
na Renie pod Kembs.

Tymczasem rok 1929 przyniósł niespodziankę: oto
z pism fachowych dowiedzieliśmy się, źe 28 marca 1929
podpisano w Bern układ szwajcarsko-niemiecki, według
którego kosztem Szwajcarji (60°/0) i Niemiec (40°/0) ma
być przeprowadzona regulacja Renu. na przestrzeni od
wylotu kanału dolnego pierwszego stanowiska „Wielkiego
Kanału Alzackiego" pod Istein, aż do Strasburga, a ro-
boty bezzwłocznie rozpoczęte. Jak zatem pogodzić zamiary
francuskie z zamiarami szwajcarsko-niemieckimi ijakwy-
tłómaczyć tę ostatnią decyzję?

Znanem jest wielkie niezadowolenie Niemców z po-
danego powyżej postanowienia traktatu wersalskiego, po
wykonaniu którego cała woda średnia Renu przeszłaby
na „Wielki Kanał Alzacki" (z wyjątkiem 50 w3/se&, które
płynęłyby w łożysku rzeki). Równocześnie cała żegluga
Renu musiałaby się odbywać na tym kanale, leżącym

8) Opisany w Czasopiśmie w artykułach „Nowe prądy i dzia-
łanie w budownictwie wodnem", 1922 i „Wielki Kanał Alzacki",
1926 (sprawozdanie z dzieła Beliarda).
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w całości na terytorjum francuskiem. Również i Szwajcarji
takie rozwiązanie nie zadowalnia, gdyż pragnie ona roz-
winąć własną żeglugę na drodze wodnej dużego typu,
przyczem wolałaby, aby ta droga wodna nie była w takiej
zależności od Francji. W przedłożeniu Rady Związkowej
na Zgromadzenie Związkowe °) uzasadniono w następu-
jący sposób potrzebę podjęcia przez Szwajcarję, łącznie
z Niemcami, regulacji Renu między Bazyleą i Strasburgiem:

Według opracowanego projektu i kosztorysu wy-
niosą koszta budowy 61,1 miljonów franków szw. Doli-
czając do tego oprocentowanie kapitału budowy w sto-
sunku 5°/0 tylko przez lat 5, gdyż po tym okresie już
droga wodna będzie w dużym stopniu poprawiona i będą,
z niej korzyści, otrzymuje się łączny koszt 66 miljonów
fr. szw. Według porozumienia z Niemcami, z tej kwoty
przypadnie:

na Szwajcarję 60°/0, t. j . 39,6 milj. fr. szw.
„ Niemcy . 40% , 26,4 „ „ „

Wobec tego, że kanton Bazyleą-miasto deklarował
udział w wysokości 20°/0 kwoty przypadającej na Szwaj-
carję, na cały Związek przypadnie 31,68 milj. fr. szw.
i to o ile nie uda się skłonić Francji do udziału w kosz-
tach. W szczególności pragnieniem obu kontrahentów jest
skłonienie Francji: a) do udzielenia pomocy technicznej
i administracyjnej przy wykonaniu robót, b) do objęcia
utrzymania robót przy granicy francuskiej i e) do udziału
w kosztach budowy, jednak ewentualne odmowne stano-
wisko Francji nie będzie miało wpływu na wykonanie
budowy.

Kontrahenci przyjmują po 1-e: że wykonanie przez
Francję pierwszego stanowiska „Wielkiego Kanału Alzac-
kiego" z wlotem powyżej jazu pod Kembs, a wylotem
poniżej szypotów pod Istein jest potrzebne, gdyż sta-
nowi ono obejście trudnego dla żeglugi skupienia spadu,
zwiększającego się stale skutkiem erozji wstecznej dna,
a powtóre, źe czas budowy dalszej części tegoż kanału
będzie bardzo długi, a nawet gdyby jego budowa trwała
w całości choćby 35 lat, to i tak regulacja Renu się
opłaci, gdyż rachunek rentowności wykazuje możność od-
pisania całych jej kosztów w tym okresie. Jakkolwiek
rachunek rentowności, który podany będzie poniżej, po-
siada realne podstawy, to jednak prawdopodobnie kontra-
henci przyjmują także (o ozem głośno nie mówią), źe bu-
dowa dalszej części „Wielkiego Kanału Alzackiego" zo-
stanie zaniechana.

Dalsze motywy podnoszą, że łożysko obecne Renu
ulega niekorzystnym zmianom, tak, że wogóle żegluga
może w przyszłości na nim ustać; wprawdzie istnieje już
na terytorjum alzackiem kanał Htinningen - Strasburg,
jednak nie podlega on „Aktom Renu" i służy tylko dla
ruchu statków 300-tonowych.

Widzimy tu pragnienie Szwajcarji i Niemiec unie-
zależnienie za wszelką cenę żeglugi na Renie od bezpo-
średniego zwierzchnictwa Francji.

Dalej podnosi przedłożenie, że obywatele szwajcarscy
ponieśli już wielkie ofiary finansowe, licząc się z tem, że
regulacja Renu między Strasburgiem a Bazyleą dojdzie
do skutku. I tak, na port w Bazylei wydano 18 miljonów
fr. szw., z czego Związek dał 6 miljonów, a resztę kan-
ton miasta Bazylei, Firmy prywatne zainstalowały się
w porcie kapitałem 10 miljonów fr., a pozatem wyłożyły
do 30 miljonów fr. na urządzenia i statki. Te wszystkie
wkłady nie przyniosłyby owoców, w razie niedójścia do
skutku regulacji Renu. Przedłożenie żąda płynności pierw-
szej raty w kwocie 4,5 miljona fr. szw. już w roku 1930.

Projekt techniczny, opracowany przez władze bu-
downicze badeńskie, przedstawiony jest w bardzo zwięzłym

9J „Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammhing,
betreffend die Regulierung des Blieins zwiśchen Basel (Istein) und.
StraBburg v. 6/YIII. 1929.
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tekście publikacji Związkowego Urzędu gospodarstwa
wodnego 10), wyjaśnionym jednak licznymi planami.

Celem regulacji jest stworzenie na przestrzeni Istein-
Strasburg regularnej drogi żeglownej o głębokości do
jazdy 2w przy stanie wodoskazu w Bazylei —0,15 m.

osiągnięta trwają 47 dni. Minimalną szerokość pąsu że-
glownego, o głębokości 2 m, przyjmuje się 75 m. Długość
uregulowanej partji Renu wyniesie 117 km, do czego do-
dać należy 5 km „Wielkiego Kanału Alzackiego" (Istein-
Kembs), łącznie zatem 122 km. Przy podanym powyżej

REGULACJA RENU NA MAŁĄ NODĘ
STRASSBURGIEM A BAZyLEĄ.

Sytuacja.

granica fbtfska matę/ wody
(SWm^pod Bazy/eą).

gtowy ostróg

gtowy ostróg

granica toiysfta mu tej wody
l54Qir>*pod Bnylną).

ostrogi

c~-z.-z.-z. — r ^.C] progi (utrwalenie dna]

muMniiininiiinininiiim kierownice.

Sytuacja Renu
pod Kappel-Rheinau

Przekrój podłużny

£rt>»j»cąjnęwij sfr.

ponlłcj rm w. reguł.

ti budowle x prawej i lewej str. budowle z prawej lub lewej
slr.

kierownica t prawrj lub lewej sfr.

Rys. 1.

Stan ten wraz z wyższymi trwa przeciętnie 318 dni w roku,
stany zaś niższe, przy których ta głębokość nie będzie

i ") Mitteilnngen des Eidg. Amtes ftir Wasserwirtsclaaft: „Die
Regulier-ung des Bhems Kwisohen Basel und Strafiburg", Bern 1929;tekst niemiecki i francuski.

stanie regulacyjnym płynie łożyskiem 540m8/se&, z czego
przeznacza projekt 15 mslsek na zasilenie kanału Hunin-
gen - Strasburg, reszta zaś, t. j . 525 m3, płynąć będzie
w dalszym ciągu łożyskiem rzeki.

Projekt przewiduje ciągłość przejścia profilów na



przejściach i w łukach, przyczem profile te różnią się od
siebie, Profile na przejściach są symetryczne, w łukach
niesymetryczne, o największej głębokości przy brzegu
wklęsłym; profile te ustalono na podstawie starannego
studjowania naturalnych profilów rzeki, oraz doświadczeń
uzyskanych na przestrzeni Strasburg - Sondernheim. Rys.
1 i 2 podają element sytuacji i kształty przyjętych pro-
filów.

Przekrój w wierzchotku trasy matej wody-

Nurt po prawej stronie.

Przekrój na przegięciu nurtu.

Przekrój w wierzchotku Irasy matej wody.

Nurt po lewej stronie.

Rys. 2.

Co do t r a s y r e g u l a c y j n e j , to starano się o ile
możności zatrzymać obecną liczbę przegięć, a trasę małej
wody rozwinąć w obrębie łożyska średniej wody w ła-
godnych łukach. W rzeczywistości jednak liczbę przegięć
łożyska z roku. 1903 zmniejszono^ w projekcie ze 120 na
93, t. j . o 22,5°/0. Jako łuki trasy przyjmowano koło lub
lemniskatę, przyczem nową trasę dostosowano do dokładnie
przestudjowanej naturalnej trasy małej wody w miejscach,
gdzie przebieg jej był normalny.
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B u d o w l e r e g u l a c y j n e składają, się tu z krótkich
kierownic przy wierzchołku łuku, ostróg o koronach do-
sięgających małej wody i progów podwodnych, wykony-
wanych w łukach, celem zapobieżenia zbyt głębokim wy-
bojom. Budowle te przedstawione są, na rysunku 3; widać
tu wykonanie częściowe ze żwiru, częściowe z wałków
faszynowych zatapianych, wypełnionych żwirem, lub ka-
mieniem i przykrycie korony materacem faszynowym, lub
brukiem.

Przekroje budów U.

Ostroga-o szerokości korony 3,0m
z brukiem.

Ostroga - o szerokości korony 4,0m

pokrytej ptytą siatkową.

iw. w. rcaul.

Próg - Cufrwa/enienie dna).

Rys. 3.

Bliższego omówienia wymaga zastosowany tu nor-
malny profil regulacji; przypatrzmy się symetrycznemu
profilowi, przyjętemu dla przejść i przeprowadźmy dla
niego obliczenie przepływu.

Na rys, 4 wykreślono ten profil Hnją pełną i ozna-
czono jego dno i zwierciadło cyframi I — I — I, zaś
u spodu, po lewej stronie, podano obliczenie przepływu
w tym profilu, stosując formułę na średnią prędkość autora:

354T o 7 /°« 3 + 1 0 '
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Z obliczenia, tego wynikau), że profilem tym prze-
płynie nie założona objętość 525 m8/se/<;, lecz 730,7 m3jsek,
przyczem średnia prędkość, w środkowej części profilu,
poza obustronnymi płytkimi trój kącikami, wyniesie aż
1,96 m/sek.

To obrachowanie, jak również porównanie normal-
nych szerokości według obecnego projektu z dawną nor-
malną szerokością dla średniej wody, utwierdza mię w prze-
konaniu, że przyjęte w projekcie normalne szerokości są
przynajmniej dla górnej partji rzeki, zbyt duże i żekon-

Regulacja Renu na matą wodę
między Bazyleą a Sirassóorgiem.

-2,50

Normalny przekrój na przejściach.

Obrachowanie przepływu-

Projit 1

3' 0/10103
/r=„...ej6/>.

F • 372.10-
r« 0,125m
7" 2,250"

V- 0,25m/xkd -

y-t3S- 0-1293

Profil I.
3 " 0,00103

r~ 303,0m'

T - i8Sm

0.' 730,7m%ek V- 1,733m/ssk

Profil V

O'OJO0103

F- 295,7ml

T' 1,92m

V- 1,742 m/s*

Q- 515,1m'/aH

Rys. 4.

Skąd ta różnica? Zapewne z powodu zastosowania
zbyt dużego współczynnika szorstkości n do formuły
G-anguillet-Kuttera, którą tu zastosowano. Wskutek ta-
kiego obliczenia otrzymano mojem zdaniem profil zbyt
szeroki i zbyt głęboki. Szerokość normalna wynosi tu
w całości 205,5 m, a więc blisko tyle, co dla dotychcza-
sowego łożyska dla średniej wody, a nawet pomijając
obustronne trójkąciki i przedłużając skarpy profilu I — I
do przecięcia się ze zwierciadłem wody, otrzymuje się
jeszcze szerokość 173 m, według mego zdania zbyt dużą
dla ujęcia małej wody na przejściach.

Aby się przekonać, jak się przedstawi profil prze-
pływu przy zastosowauiu formuły autora, przeprowadzono
drugie obliczenie, przedstawione na rys. 4 u spodu po
stronie prawej. Według tego obliczenia, w profilu nor-
malnym ustalonym w projekcie (I — I —I), zwierciadło
wody wypada niżej o 42 cm, tak, że właściwy profil byłby
I ' — I ' — I ' , a średnia prędkość wynosiłaby 1,74OT. Ten
profil jest co do powierzchni znacznie mniejszy od profilu
według projektu (różnica powierzchni 378,66 — 295,7 =
= 83 w2), szerokość zwierciadła (normalna szerokość) by-
łaby 160 m, a szerokość pąsu do jazdy o głębokości 2JW,
byłaby mniejsza, ale wystarczająca (60 m).

"Wreszcie przeprowadzono .trzecie obliczenie, przyj-
mując jako kształt profilu parabolę drugiego stopnia, ob-
rachowanie średniej prędkości według formuły autora,
oraz położenie zwierciadła takie samo jak dla profilu
I — I — I. Profil ten oznaczono na rys. 4 cyframi II —
II — II. Według tego profilu wypada szerokość zwier-
ciadła 154 m.

• u) Spadek I przyjęto do obliczenia taki, jaki jest w górnej
części przestrzeni .7=0,00103; jak wiadomo., na progach spadki są
największe, przeto takie przyjęcie jest uzadniona.

centracja małej wody nie będzie wystarczająca. Z drugiej
strony zaś warunek koncentracji takiej, aby przy stanie
—0,15 wytworzyła dostatecznie szeroki pas do jazdy
o głębokości 2 m, wywołuje znaczne prędkości przepływu,
które będą uciążliwe dla żeglugi.

Zadanie regulacji jest tu trudne, a trudność po
większa jeszcze fakt, że mamy tu do czynienia z rzeką
o tak znacznym spadku, jaki jest właściwością rzek gór-
skich. Podobnego przykładu, przy którymby stawiano tak
duże wymagania pod względem żeglowności, dotychczas
w praktyce regulacji rzek nie było.

Eentowność przedsięwzięcia, względnie sposób jej
uzasadnienia jest najciekawszą częścią przedłożenia.

Za podstawę obliczenia opłacalności uregulowanej
drogi wodnej Renu między Bazyleą a Strasburgiem przyj-
mują Szwajcarzy następujący roczny obrót towarów:

I. Po 10 latach II. Po 20 latach
^ ' P r z y w ó z :

Węgiel 800.000 ton 800.000 ton
Zboże i pasza . . . . 260.000 „ 300.000
Żelazo i stal . . . . 50.000 „ 70.000 "
Nafta, benzyna, oleje palne 50.000 „ 70 000
Inne • 100.000 „ 12o'.000 "
B-azem 1,250.000 ton 1,360.000 ton

6J Wywóz:
Ruda żelazna . . . . 100.000 ton 200.000 ton
Cement . . . . . . 40.000 50000
Karbid , 30.000 „ 40.000 "
Inne 30.000 „ 50.000 „
Razem 200.000 ton ~34O000~tón
Razem przywóz i wywóz . 1,450.000 „ 1,700.000 „



Licząc, że cały „Wielki Kanał Alzacki" będzie go-
towy dopiero po 40 latach, oraz, że już po pięciu latach
regulacji droga wodna się poprawi i da zyski, przyjmuje
się 35-letni okres amortyzacji kapitału zakładowego, co
przy stopie procentowej 5°/„ wymaga na amortyzację l,l°/0.
Roczne zatem koszta kapitału zakładowego przypadają-
cego na Szwajcarję (40°/0 z 66 miljonów), t. j . 39,600.000
fr. szw. wyniosą:
a) oprocentowanie 5°/0 z 39,6 m. fr. szw. 1,980.000 fr. szw.
b) amortyzacja l,l°/0 „ „ „ „ „ 435.000 „ „

Eazem . . 2,416.000 fr. szw.
P o k r y c i e . Obecne frachty między Bazyleą a Stras-

burgiem wynoszą :
4,60 fr./* dla węgla] • . • A m f u
6,10 „ „ zboża ) P r z 6 C 1 9 t m e 4 > s & «•/*!

z czego przypada na koszta statku 0,50 fr./tf, a na koszta
holowania 4,35 fr./ż.

Skutkiem regulacji spodziewane jest znaczne obni-
żenie frachtów, a mianowicie przyjmuje się następujące
frachty po zrealizowaniu się drogi wodnej :

koszt statku . 0,36 fr.jt
„ holowania 2,40 „

razem . . . 2,76 fr./ż,
jednak z ostrożności przyjmuje się stawki wyższe, a mia-
nowicie : dla węgla 3 fr./tf, zboża 3,50 fr./tf, innych towa-
rów przywozu 3,50 fr./ź, dla przewozu w dół 2,00 fr./tf.

Taryfa kolejowa powojenna na kolejach alzacko-
badeńskich ulegała licznym wahaniom; z ostrożności
przyjmuje się taryfę niższą jak obecna powojenna, a mia-
nowicie :

4,60 fr. za 1 tonę węgla,
i 7,50 „ „ 1 „ zboża,

zakładając, że taryfy kolejowe, skutkiem utworzenia kon-
kurencyjnej drogi wodnej ulegną pewnej zniżce. Te stawki
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są tylko o 15%, względnie o 3% wyższe od przedwo-
jennych.

Podane powyżej frachty wodne uregulowanego przy-
szłego Renu, są dla węgla o 300/0, a dla zboża o 53%,
niższe od kolejowych. Oprócz tego skorzysta Szwajcarja
z obniżenia frachtów kolejowych na przewozie tych to-
warów, które przewozić będzie kolej.

O s z c z ę d n o ś ć na f r a c h t a c h z powodu ure-
g u l o w a n i a d r o g i wodne j B a z y l e a - S t r a s b u r g .

Według powyżej podanych stawek wodnych i kole-
jowych oszczędność na przewozie wodnym wyniesie
w okresie:
od 6 do 10 roku włącznie 5 X 1,690.000 - 8,450.000 fr. szw.
„11 „ 20 „ „ 10x3,645.000=36,450.000 „ „
„21 „ 40 „ „ 20x3,910.000=78,200.000 , »

razem . . 128,100.000 fr. szw.,
przyczem liczono ją dla ostrożności tylko dla przywozu.
Przeciętna roczna oszczędność wyniesie:

123,100.000
35

= 3,520.000 fr. szw.

Od tej kwoty odjąć należy
oszczędność na drodze wodnej
obecnej 327.000 „ „
właściwa zatem oszczędność wy-

niesie 3,193.000 fr. szw.
Kwota ta jest znacznie wyższa jak roczny koszt

drogi wodnej (2,415.000 fr. szw.). W rzeczywistości, jak
stwierdza przedłożenie, korzyści będą znacznie większe,
gdyż przyjęto tu tylko minimum przewozu, nadto ponie-
waż przez stworzenie dogodnej drogi wodnej, o niskich
frachtach, będzie można ze Szwajcarji esportować także
i towary, które dotychczas skutkiem konkurencji towarów
zagranicznych nie były wywożone.

W Warszawie, w marcu 1930 r.

Prof. Stefan Bryła.

Pomost współpracujący pod działaniem siły skupionej.
Połączenie podłużnie z poprzecznicami zapewnia

zawsze współpracę pomostu, tem samem zaś ciągłość po-
dłużnie. Współpraca ta występuje jednak w różnych kon-
strukcjach w różny sposób; w mostach nitowanych pole-
gać na niej nie można, ze względu na niezupełną bez-
pośredniość połączeń, (należy nadto pamiętać, że naj-
większe osłabienie podłużnie występuje tu na podporach).
Natomiast można i należy ją uwzględniać przy obliczeniu
mostów żelbetowych i żelaznych spawanych, których po-
most jest „współpracujący" w bezporównania większym
stopniu; dzięki rodzajowi połączeń system podłużnie i po-
przecznie, a nawet belek głównych, stanowi tu bowiem
całość monolitową, „współpracującą". Podłużnice są tu
belkami na podporach sprężystych, tak wskutek ugięcia
poprzecznie, jak i belek głównych. Podatność zatem pod-
pór podłużnicy jest zmienna i rośnie ku środkowi mostu.
Pozatem poprzecznice stawiają opór sprężysty obrotowi
podłużnie, który również jest zmienny, t. j . inny dla
każdej podłużnicy i maleje ku środkowi poprzecznicy.
Dokładne uwzględnienie wszystkich tych czynników by-
łoby bardzo żmudne, a nawet wręcz niewykonalne w prak-
tyce. O ile sprężysty opór obrotowy poprzecznie, jako ko-
rzystny, można zaniedbać, to poddawalność linjową (pio-
nową), jako niekorzystną dla podłużnicy, należy w jej
obliczeniu uwzględnić. Natomiast korzystnie wpływa cią-
głość podłużnie na poprzeoznice. Zmusza je bowiem do
współpracy tak, iż poprzecznica, nad którą pewien ciężar
się znajduje, dźwiga tylko część tego ciężaru, resztę dźwi-

gają poprzecznice sąsiednie i dalsze. To samo dotyczy
ciężaru, znajdującego się pomiędzy poprzecznicami.

Przy równoczesuem obciążeniu wszystkich, albo
choćby tylko kilku sąsiednich poprzecznie, ciągłość
i sztywność podłużnie nie daje żadnej korzyści, albo
tylko minimalną. Dana bowiem poprzeoznica dźwiga
wprawdzie tylko część ciężaru, znajdującego się nad niąi,
ale za to dźwiga też część ciężarów, znajdujących się
nad innemi poprzecznicami, jest więc obciążona tak samo,
jak gdyby współdziałania nie było. Odnosi się to prze-
dewszystkiem do ciężaru stałego (ciężar własny pomostu),
jednak w bardzo dużem przybliżeniu przypadek ten za-
chodzi również w mostach kolejowych (długi szereg cię-
żarów skupionych). Jeżeli jednak na moście znajdują się
jeden lub dwa duże ciężary, w stosunku do których inne
są znacznie mniejsze, to uwzględnienie współpracy po-
przecznie prowadzi do oszczędności w ich materjale.

Udział, jaki biorą poprzecznice w dźwiganiu pewnego
ciężaru, maleje szybko w miarę, jak ciężar przechodzi
kolejno na coraz to dalsze poprzecznice, oddalając się od
poprzecznicy badanej. Wpływ więc poprzecznie dalszych
aniżeli trzecia na obciążenie poprzecznicy bezpośrednio
obciążonej, względnie na obciążenie dwu sąsiednich po-
przecznie, pomiędzy któremi ciężar się znajduje, jest zni-
komo mały. Pomijając go, popełniamy bardzo nieznaczny
błąd na korzyść pewności. Wystarczy więc badać reakcje
środkowe belki ciągłej na sześciu podporach sprężystych,
czyli belki pięcioprzęsłowej. Na długości równej połowie
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tej belki, t. j . w obrębie 21/,, pól dźwigara głównego,
różnica jego ugięć w porównaniu z ugięciem poprzecznicy
jest niewielka. Jeżeli ją, (znowu na korzyść pewności) po-
miniemy, będziemy mieli belkę, ciągłą na 6 podporach,
o tym samym stopniu podatności sprężystej o 5 równych,
przęsłach...

Dla "wyznaczenia tego wpływu należy znaleźć re-
akcje A w zależności od stosunku sztywności poprzecz-
nicy do podłużnicy dla obciążenia siłę P~l w poszcze-
gólnych miejscach. Mając je łatwo znajdziemy i linje
wpływowe *),

Dla uproszczenia dalszych wywodów, nazwiemy cię-
żar skupiony 2P, zaś odstęp poprzecznie a=2e.

Uwzględniając każdy ciężar skupiony oddzielnie
sprowadzamy zagadnienie .do znalezienia reakcji A w belce
(rys. 1) obciążonej w dowolnem miejscu ciężarem sku-
pionym.

W zagadnieniu tera występuje 6 niewiadomych re-
akcyj, a że mamy tylko dwa równania równowagi, zatem
będziemy mieli układ hyperstatyczny 4-go stopnia, któ-
rego rozwiązanie byłoby bardzo żmudne. Układ ten jednak
można zastąpić dwoma układami, z których każdy za-
wiera tylko dwie niewiadome hyperstatyczne. Układ sił
niesymetryczny (rys. 1) da się mianowicie rozłożyć na
dwa układy, z których jeden jest symetryczny (rys. 2),
drugi zaś odwrotnie symetryczny (rys. 3). W układzie
symetrycznym reakcje symetryczne względem środka $

0 A

f f
a, »2 M2

Rys. 1-3.

BZ

są sobie równe, np. At= A. W układzie zaś odwrotnie
symetrycznym reakcje symetryczne są równe, lecz prze-
ciwnego znaku, np. A%= ~ A\. Przez superpozycję obu
układów otrzymamy:

A =

Znając At i A% w zależności od a; w granicach od
x = 0 do 2 = 5 e, możemy nakreślić linję wpływową dla
reakcji A. Dla ciężaru znajdującego się na prawej poło-
wie belki, t. j . na prawo od S, reakcja A przechodzi w A'.

Wogólności siła 2P może być przyłożona w do-
wolnem miejscu.

I. U k ł a d symetryczny.
Z powodu symetrji jest styczna linji ugięcia w środku

S pozioma, zatem lewą połowę belki CS można uważać

*) Zadanie to rozwiązane dla polskich obciążeń mostów dro-
gowych por. art. mój w Przeglądzie Technicznym^ 1929 „Obliczenie
pomostu współpracującego"^ z którego znaczną część wywodów tutaj
powtarzam,

za utwierdzoną w S. Ugięcia mierzone od tej stycznej
obliczymy przy pomocy wzorów (por. rys. 4):

3«—w),

QEIóv= Q.u{
Wprowadzimy wielkość niemianowaną:

«
wtedy otrzymamy :

1. dla x < e (rys. 5): ugięcia da, d6 i óc wyrażą się
równaniami:

) (2)

- P ^ 8 [2 £+8 (1—£)] = 14 C-h8 B+2 A—Pp (3-£).
Jeżeli ugięcie poprzeoznicy w miejscu połączenia

z podłużnicą wskutek działania w tem miejscu siły P—/
wynosi V (charakterystyka podatności sprężystej), to sprę-
żysta podatność podpór wyrazi się równaniami:

Va = A V i

Rys. 4.

Z rys. 6 wynika:

Vb=Vc+óc — db /"
Podstawiając (3) w (4) otrzymamy:

V{A-C) = óe-dĄ

(4)

(5)

Rys. 5.

Równanie równowagi sił pionowych brzmi:
A + B+ <7=P, *

zatem: C=P— A — B
(6)
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Dla skrócenia nazwij my :

ę. (7)

Mnożąc równanie (2) przez V i odpowiednio je odej-
mując, otrzymamy z uwagi na (5), (6) i (7), po uporząd-
kowaniu względem A i Z?, układ równań:

Stąd, z uwagi na znakowanie w systemi symetrycz-
nym (rys. 2), otrzymamy: A1 = ^ P , przyczem:

_ 364+141 ę+ę%~ (20+8 <p) 8 _ A,
1 304+176

2. Dla 3 e > x > e, czyli 3 > £ > I.
W ostatniem z pośród równań (2) ostatni wyraz pra-

wej strony przybierze postać:
P(8g-1),

wskutek czego w równ. (8) zamiast — 6 będzie :

więc licznik równania (9) zwiększy się o wyraz:

jeżeli nazwiemy (por. rys. 6):

Zamiast (9) będzie zatem:
364+141 <p+c>2— (20+3<p)3§2+(22 + a>)

1 . (9 o)404+176

>, 6 .

Dla | == I, zarówno rówanie (9), jak i (9 a), dają tę
samą wartość:

A =
1 • (9 6)

304+176
Dla ijp=O (podpory nie poddające się) jest oczywiście
P.
Dla x > 3e, czyli £ > 3 równania (2) przyjmą postać:

1
73

1

-zGEIdc= 250 C+108B + U A —

, = 108

2(1B—g)

B = 14 C+8 _ P ( 3 1 —

(2 a)

Zamiast równań (8) otrzymamy w ten sam sposób
układ równań (8 a ) :

(8 a)

(9 6)
Stąd:

i

przyczem mianownik ^ , jak wyżej :
/w1=304+176g)+3c)2,

zaś ^ " = 1260+-^ 307 p + p 2 —
gdzie: Z = (24-95)g(

Dla £ = 3 zarówno równanie (9a) jak i (9 6) dają
tę samą wartość:

A 68y+y»

która dla <p=0 (podpory nie poddające się) oczywiście
znika, gdyż A=0, gdy ciężar spoczywa nad podporą B.

Dla §=5, 4 / ' = — 24c)+(p2.
Tutaj również dla g>=0, ^ j = 0 .
Jeżeli belka jest nieskończenie sztywna, czyli jeżeli

cp = co, to dla dowolnej wartości §, otrzymujemy wedle 9,
9 a, albo 9b: Ai=^P = B1—O1, t. j . równomierny rozkład
ciężaru pomiędzy wszystkie podpory.

II. U k ł a d o d w r o t n i e s y m e t r y c z n y (rys. 7).

Punkt środkowy belki S jest punktem przegięcia.
Moment w S równa się zeru, zatem z uwagi na rys. 6:

Pi = A+3B+6C. (10)
Z rys. znajdziemy:

£
%s 7.

Stąd z uwagi na (3) i (10), otrzymamy:

5 <Jtt- y (26 i + 8 5 - P g ) . . (U)

(12)

Ugięcia <S„ i <5ł, mierzone od cięciwy CS1, znajdziemy
według wzorów poniższych (por. rys. 8).

6EIL5m =uu'

GEILdn =uu'

1. Dla z < e będzie zatem:

. (13)

-JJ.2.4.9-2[P|(21-gJ)-204-36J5]. . . (14)
Z uwagi na (7), otrzymamy z porównania (11) i (13):

-^ 2 )-164-20 P - ^ (26 ^ + 35-P^) . (16)

Podobnie z porównania (12) i (13) wynika:

P£(21-£ 2 )-2 GA-8Q P = y (34+34 P—3 Pg). (16)

Po uporządkowaniu (15) i (16) względem 4 i B,
otrzymamy :

4 (40+13?))2+JS (100+3y)-P(10)9-1 + 1 . . (17)
.4(100+3<p)+5.2(90+17<p)=Pg[5(21-§2)+3?)]. (18)

Zastępując 4 przez 4 2 , z uwagi na znakowanie
w systemie odwrotnie symetrycznym (rys. 3), otrzymamy:

AP
przyczem:

_ 228 + 105
176+2729J+35 9)2

Czasopismo Techniczne Kr. 9 z r. 1930.



162

2. Dla e < x < 3 e, czyli 1 <
prawej strony równ. (13) będzie:

[ ]
< 3 pierwszy wyraz

przyczem £ = i — 1.
Zatem wyraz wolny, t. j . prawa strona równania (17)

przyjmie postać:

"Wskutek tego zamiast (19) otrzymamy:
08+3,49>).[(5-D.(8£-

Jeżeli zaś belka jest nieskończenie sztywna, a po-
datność podpór skończona, czyli co = co, to zarówno (19),
(19a) jak i (19b) dają:

A^ — PL (20)

co jest zgodne z równaniem równowagi (10); wówczas
bowiem (rys. 9) jest Fj=3 Va, F 0 = 5 F a , zatem wedle (3)

zaś

.(21-|2+0,6<p)<

Dla | == 1;
samą wartość:

A—

176+272 cp + 35 q>'1

czyli £ = 0, równanie 19 i 19 a dają tę

176+92 g>+9>2

P _ n3 p__/ . (19 aa)

Jeżeli także c> = 0, t. j . podpory są nieskończenie
sztywne (nie poddające się), to oczywiście: A%= P.

Dla z > 3 6 czyli £ > 3, równanie (13) i (14) będą
odpowiednio brzmiały:

Ożyli:

przyczem:

\ 6 E I.bd^Pp*-40 A-72 B, . .

pa = r-15§2+51§-5,

-72 5.

. (13 a)

. (14 a)

Zamiast (15) i (16) otrzymamy odpowiednio:
Ppa- 32 A - 40B = %<p(26 A + 3B-PI), . (15o)

. (16a)

Rys. 8.

"Wreszcie zamiast (17) i (18):

Stąd: A=Aa = a" P--

przyczem mianownik jak wyżej :

. . . . . . (196)

zaś Xt" , \%p^^ę\
gdzie Fi = 2 1 0 - 1 4 2 1 + 3 0 | 1 - 2 | » ,

F%=42+231 £-75 £ 2 + 5 f8.
Dla £ = 3 , t. j . , gdy P stoi w B zarówno (19a) jak
6) dają:

Dla | = 5 , t. j . gdy P stoi w C:
V«—24 fy+5 ^2-

Jeżeli cp=O jest oczywiście zarówno dla £ = 3 jak

czyli:

(19 a)

P

Na podstawie powyższych wzorów na
żerny wykreślić linję wpływową reakcji:

mo-

(20)

przyczem znak + odnosi się do lewej, zaś znak — do
prawej połowy belki. Z uwagi na rys. 1—3 należałoby
we wzorach na At i A2 wstawić ^ P, co uwzglęoniono

t 2

współczynnikiem \ w powyższym wzorze.

Rys. 9.

We wzorach na a, a' i /?, zostaje A (równanie 20)
mamy wielkość, która zależna jest od F według równ, (7).
Jak wyżej wspomniano, F jest to ugięcie poprzecznicy
w miejscu zetknięcia się jej z badaną podłużnicą, jeżeli
ta ostatnia wywiera na poprzecznicę nacisk P = l . Dla
jednostajnego obciążenia (np. wedle polskich przepisów
M. R. P.) obciążenie podłużnie jest proporcjonalne do ich
odstępu c. Zwykle odstęp ten jest stały, zatem obciąże-
nia podłużnie są równe. Jednakże naciski, jakie. te
podłużnice wywierają na pewną poprzecznicę, są różne,
a to z powodu różnicy ugięcia F. Jak poniżej zobaczymy
naciski podłużnie na poprzecznicę A, nad którą stoi cięż-
sza oś walca, maleją (zresztą nieznacznie) ku środkowi
poprzecznicy. Tem samem naciski podłużnie na inne po-
przecznicę rosną ku środkowi poprzecznie. Jeżeli tedy dane
obciążenie pomnożymy przez pewną wielkość tak, aby na-
cisk badanej podłużnicy (niech to będzie podłużnicą środ-
kowa, znajdująca się w osi mostu; jak później zobaczymy,
wystarczy badać podłuźnicę środkową i skrajną) na pewną
poprzecznicę był równy jedności, to naciski innych po-
dłużnie na tę poprzecznicę będą wogóle różne od jedności,
mianowicie dla poprzecznicy A większe, zaś dla innych
mniejsze od jedności. Dla znalezienia V w poprzecznicy A,
należy ją obciążyć siłą P = l , umieszczoną tam, gdzie
spoczywa badana podłużnicą (środkowa), zaś w miejscach
zetknięcia innych podłużnie — siłami większemi od jed-
ności; ugięcie poprzecznioy w miejscu P = l jest war-
tością F. Dla innych poprzecznie, dla znalezienia V na-
leży również umieścić siłę P = l w środku poprzecznicy,
ale w miejscach zetknięcia innych podłużnie — siły P
mniejsze od jedności. Wartość F dla poprzecznie A będzie
tedy większa, niż dla innych poprzecznie. Wogóle po-
datność podpór podłużnioy środkowej jest zmienna, t. j .
inna dla każdej podpory. Zagadnienie rozwiążemy w spo-
sób przybliżony, gdyż ściśle zagadnienie rozwiązać się
nie da.

Równania (9) i (19) ustawiliśmy pod założeniem sta-
łej podatności podpór, F—const. Przyjmujemy tedy dla



V wartość średnią,, mianowicie strzałkę ugięcia poprzecz-
nicy, na którą każda podłuźnica wywiera nacisk P = l
(por. rys. 10). "Wartość ta będzie oczywiście mniejsza od
wartości odpowiadającej ściśle poprzecznicy A. Błąd przy-
jęcia wartości V na podporze A posiada większy wpływ
na wielkość otrzymanej reakcji A, niż błąd, popełniony
przy innych podporach. Ponieważ, im większa podatność
podpór, tem korzystniejsze jest współdziałanie poprzecznie,
przeto przyjmując V wedle powyższej definicji popełniamy
błąd na korzyść pewności; zresztą jest on bardzo nieznaczny.
Przyjmijmy mianowicie, że naciski podłużnie na poprzecz-
nice zmieniają się wedle prawa paraboli.

Niech będą dwie belki wolno podparte o tej samej
rozpiętości I, = 2 I i sztywności przekroju El, jedna ob-
ciążona ciężarem zupełnym jednostajnie rozłożonym p,,
druga zaś ponadto ciężarem rosnącym od środka ku pod-
porom według paraboli, której wierzchołek jest w śroćku
belki (gdzie rzędna = 0), zaś rzędne na podporach są p'.
Strzałka ugięcia belki pierwszej wynosi:

7 384' JEI 1 ' ±8EI '
zaś belki drugiej ,/ + Af. Różnicę Af znajdziemy przy po-
mocy linji wpływowej ugięcia środka belki. Jest to linja
ugięcia belki obciążonej w środku rozpiętości ciężarem
P=l. Największa jej rzędna wynosi:

y°~ 4:8El x ~6JH '
zaś rzędna w odległości a:=l£ od podpory (£ < 1) jest:

Równanie paraboli dodatkowego obciążenia jest:

Zatem:

przyczem:

czyli:

Stosunek zaś:
180' 6EI '

l ,

Po
W konkretnym obliczonym przezemnie przypadku2)

nacisk jednostkowy podłużnie na poprzecznicę A wynosił
o około 12°/0 więcej na jej końcach, niż w środku roz-
piętości, czyli p'=po= 0,12. .Tężelibyśmy jednak przyjęli
nawet p'— po=O.2O, to dodatkowe ugięcie w belce obcią-
żonej wedle paraboli wyniesie Af— 0,187.0,20/, czyli za-
ledwie 3,74°/0 wartości ugięcia belki obciążonej wedle
prostokąta. Tyleż więc wynosiłby w skrajnym przypadku
błąd przyjęcia wartości V wedle przyjętej definicji. Jeżeli
poprzecznica jest utwierdzona, to stosunek Af:f będzie
jeszcze mniejszy.

"W" ogólności jest poprzecznica na swoich końcach
sprężyście utwierdzona. Stopień utwierdzenia zależy od
rodzaju ramy, w której skład prócz poprzecznicy badanej
wchodzą słupy belek głównych i rozpory tężnika piono-
wego. Jeżeli momentowi utwierdzenia M' odpowiada obrót
stycznej podporowej o kąt, którego styczna wynosi e M'3),
wtenczas stopniem utwierdzenia można nazwać wartość
1: E. Dla belki wolno podpartej, t. j . gdy niema rozpory
(mosty otwarte) jest e = co.

Niechaj w miejscach zetknięcia podłużnie z po-
przecznica działają ciężary P = l (rys. 10a). W przypadku
znacznej ilośoi podłużnie, można ciężary skupione P = 1

J) Por. cyt. artykuł w Przeglądzie Technicznym.
3) Por. „Podręcznik Inżynierski". Oz. VI. „Statyka budowli".

Huber : „Sprężystość i wytrzymałość", str, 1181. B r y ł a : „Eamy",
str. 1306.
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zastąpić ciężarem jednostajnie rozłożonym p = l: c (rys.20 b).
Wedle zasady Mohra, reakcja powierzchni momentów
(rys. 10 c).

"3" "'8 -M'~. (m)

(21)
Stąd:

przyczem:

zaś ugięcie:

czyli z uwagi

przyczem:

M'

na (21):

y —

1
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r B

5
384'

62 1
\ o k '

• a 8 M b J '

bh ę
6 ' El' '

4
bk

(22)

»1 1 i 1 i

Bys. 10.

Wedle (7) będzie więc:
3EI _ MEIV (23)v~ c3 a3 ~~Wc'aW F '

I jest momentem bezwładności podłużnicy, I' zaś po-

przecznicy. Dzieląc równanie (m) przez M' -=• i podsta-

wiając \pbl=M\) otrzymamy k — \M\ : M'.
Równanie (23) odnosi się do środka poprzecznicy.

Licząc poprzecznicę na ciężary skupione, (co miałoby rację,
gdyby odstęp podłużnie był bardzo znaczny), należałoby

Bys. 11.

dla każdej podłużnicy znaleźć oddzielnie 'wartość <p, a na-
stępnie wartość A z równania (20); nacisk podłużnicy na
poprzecznicę wynosi A.c. Zwykle jednak długość c w po-
równaniu z b jest nieznaczna, wskutek czego można dzia-
łanie podłużnie uważać za obciążenie ciągłe. Wartość A
z rów. (20) i (23) będzie zatem obciążeniem jednostko-
wem p° (t. j . przypadającem na 1 TO b.) poprzecznicy
w środku jej rozpiętości. Na końcach poprzecznicy jest
F=0, zatem i 95=0. Odpowiednia wartość A niech będzie
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JDX . Krzywą- obciążenia poprzecznicy, której rzędne na
końcach są p, zaś w środku p0 (rys. 11), możemy bez
wielkiej ujmy dla dokładności zastąpić parabolą. Jeżeli
przytem poprzeoznica jest belką wolno podpartą, to mo-
ment w środku:

przyczem; 1

Siła poprzeczna na końcach poprzecznicy:
b

przyczem: 1

Jeżeli uwzględnimy, że obciążona jest tylko jezdnia
na długości b, zaś końce poprzecznicy o długości:

są nieobciąźone, to w przybliżeniu, na korzyść pewności

można od M0=-crp.ib
i odjąć:

o

W i ę c :
 Mo>-M0-AM0-±p,bjVb-bj).

Podobnie od TQ należy odjąć:

otrzymamy wtedy:

Współdziałanie poprzecznie wpływa również korzyst-
nie na dźwigary główne, powodując bardziej równomierny
rozkład ciężarów skupionych, niż przyjmuje się w obli-
czeniu. Ugięcie belek głównych posiada wartość pośrednią
pomiędzy wartością obliczoną dla ciężarów skupionych
a wartością odpowiadającą ciężarowi jednostajnie rozło-
żonemu na całej długości mostu.

Inż. Józef Pruchnlk.

Gospodarka wodna w Holandji. Roboty na Zuiderzee. Kultura torfów wysokich
w Niemczech.

Sprawozdanie z podróży.

(Ciąg dalszy).

Z A T O K A Z U I D E R Z E E .

Zatoka Zuiderzee o powierzchni 5.250 km'2 (rys. 1)
ma bardzo małą głębokość, naogół mniejszą niż 5 m. Z tego
powodu już od dawna proponowano zdobycie większej czę^
ści tego jeziora dla kultury rolnej przez obwałowanie i wy-
pompowanie wody. Projekt opracowany jeszcze w r. 1894
został w zasadzie przyjęty w r. 1915, przez Rząd zaś sank-
cjonowany ustawą z dnia 14 czerwca 1918 r. Wielkie zasługi
dla tej sprawy położył nieżyjący już Dr. Ir. G. Lely b. mini-
ster van Waterstaat.

Byo. 8.

Projekt obejmuje następujące roboty:
1. Zamknięcie Zuiderzee za pomocą krótkiej 2.5 hm

grobli ziemnej między wybrzeżem prowincji Noordholland
a wyspą Wieringen, dla zamknięcia dosyć głębokiej cie-
śniny zwanej Amsteldiep i długiej 30 km grobli między Wie-
ringen i brzegiem Fryzji na południe od miasta Harlingen.

2. Osuszenie znacznej części Zuiderzee przez wypompo-
wanie wody, pozostawiając w środku obszerne jezioro na-
zwane Yselmeer utworzone przez wody rzeki Ysel (ramię
Renu), które to wody będą mogły odpływać do morza pół-
nocnego (Noordzee) przy pomocy dwóch grup śluz umiesz-
czonych w wale zamykającym Zuiderzee, zaś żegluga bę-

dzie się mogła odbywać przy pomocy specjalnie urządzonych
•śluz komorowych.

3. Ciągłą obronę przed wielkiemi wodami, terenów
w ten sposób uzyskanych (polder) przez obwałowanie
i stałe utrzymywanie poziomu wody na głębokości, .jakiej
kultura rolna wymagać będzie.

W tym celu z Zuiderzee odcięto wałami cztery poldery
(rys. 1).:

A. Polder północno-zachodni koło Wieringen o po-
wierzchni około 20.000 ha.

B. Polder północno-wschodni koło Lemmer o pow.
około 55.000 ha.

G. Polder południowo - wschodni koło Harderwijk
0 pow. 95.000 ha.

T). Polder południowo-zachodni koło Hoorn o po-
wierzchni 55.000 ha.

Ogółem powierzchnia uzyskanych dla kultury rolnej
terenów wyniesie około 225.000 ha, zaś powierzchnia wszyst-
kich uprawnych gruntów w Holandji zwiększy się o lO°/o
Powstanie nowa prowincja dorównująca co do obszaru
istniejącym średnim, zaś większa od małych (Groningen ma
234.000 ha, Utrecht 138.000 ha, Fryzja 330.000 ha). Stwo-
rzy się przeszło 30.000 gospodarstw chłopskich, blisko 200
tysięcy ludzi znajdzie sposób do życia. W środku Zuiderzee
między 4-ma polderami powstanie, jak już wyżej wspom-
niano obszerny zbiornik wody — Yselmeer — który ma za
zadanie pomieścić bez szkody dla sąsiednich prowincyj
gruntów — wody rzek Yseł, Vecht oraz wody wypompowane
1 odpływające z polderów i przyległych obszarów. Średnia
woda tego zbiornika będzie utrzymywana 0.40 m poniżej
N. A. P. Wody będą odpływać dwa razy w ciągu 24 godzin
podczas odpływu morza, które w tym czasie opada poniżej
średnej wody w Yselmeer, przez śluzy odwadniające, umie-
szczone w wale zamykającym Zuiderzee. Mogą jednak zda-
rzyć się także takie per jody 3 lub 4-dniowe, podczas których
woda w morzu przez burze lub nacisk gwałtowny wiatrów
utrzymuje się tak wysoko, iż odpływ wolny przez śluzy sta-
nie się niemożliwy. Wówczas Yselmeer musi pomieścić wody
rzeki Ysel i innych, bez szkodliwego spiętrzenia. Obliczenia
wykazały, iż dla tego celu Yselmeer musi mieć powierzchnię
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co najmniej 100.000 ha, a w rzeczywistości powierzchnia ta
wyniesie 110.000 ha. Tak się szczęśliwie złożyło, iż właśnie
w środkowej partji,Zuiderzee ma dno piasczyste, mało przy-
datne dla kultury rolnej, podczas gdy po brzegach, gdzie
zaprojektowano poldery na dnie są urodzajne gliny.

Bajo. 9.

Yselmeer będzie miało w przyszłości duże znaczenie
dla Fryzji i półn. części prowincji Noordhołłand jako zbior-
nik słodkiej wody. Po ukończeniu grobli zamykającej Zui-
derzee będą wielkie masy słodkiej wody napływały rzeką
Yseł do Yselmeer zawierającego z początku wodę słoną,

NOOROZtE

Średnia wysokość korony grobli (rys. 10) zamykającej wy-
nosi około 7.25 + N". A. P., to jest około 8.5m ponad naj-
wyższe dotychczas znane spiętrzenie morza podczas burzy,
także nigdy nawet przy najgwałtowniejszych burzach nie
nastąpi przerzucanie fal morskich przez groble. Na we-
wnętrznej stronie urządzona jest 30 m szeroka berma, na
której umieszczona zostanie dwutorowa kolej, szosa auto-
mobilowa, tor dla cyklistów i t.d.; berma jest wzniesiona
3.5 + N. A. P.

Co do sposobu budowy wału to najpierw był zamiar
wykonać z jednej i z drugiej strony budowle faszynowe (aż
do pow. najniższego stanu wody) a następnie pod ochroną
tych budowli sypać lnaterjał ziemny. BudoAvrle faszynowe
miały chronić ten materjał przed rozmyciem przez fale
morskie. Okazało się jednak przy bliższych badaniach, iż
na dnie Ztiiderzee znajduje się bardzo twarda glina (,,Kei~
leem") morenowa z kamieniami, pochodząca z epoki dy~
luwjalnej, która falom, prądom morskim zdolna jest stawić
dostateczny opór. Ta glina morenowa bardzo wytrzymała
leży przeważnie przy brzegach fryzyjskich, podczas gdy
w kierunku zachodnim ku wyspie Wieringen przechodzi
w glinę znacznie miększą i poprzegradzaną torfem.

Z tej to gliny twardej wydobywanej z dna przy pomocy
olbrzymich bagrÓAY (ryc. 11) sypie się najpierw groble od
strony zewnętrznej (morza północnego) aż do wysokości
około 5 m + N. A. P., zaś.resztę profilu wykonuje się z pia-
sku sposobem hydraulicznym.

DJa^ zebrania doświadczeń wykonano jeszcze w r. 1920
zamknięcie głębokiego przesmyku Amsteldiep między Wie-
ringen a Noordhołłand zapomocą grobli podwodnej, której

YSELMEER

Profil poprzeczny grobli zamykającej Zmderz.ee pcw,' $Q0m*

bpuJc m m , faszyny ^ ^ qlina„
Rys. 10.

która przez śluzy odpłynie do morza. Po niedługim więc
czasie Yselmeer będzie zawierało tylko słodką wodę, gdyż
nieznaczne ilości wody słonej, jaka przy śluzowaniu statków
dostanie się, nie wchodzi w rachubę. Tę słodką wodę można
napuszczać do środka lądu kanałami podczas posuchy lub
nawet pompować do wyżej położonych polderów z wielką
korzyścią dla rolnictwa, tudzież dla podniesienia stanu wody
w śródlądowych kanałach żeglugi, Szczególnie zyska na tem
Fryzja, gdyż przy pomocy olbrzymiego zakładu pomp koło
Lemmer będzie można większą część tej prowincji w ten spo-
sób nawadniać. Obecnie tego czynić nie można, gdyż słona
woda szkodzi roślinom. Podczas naszej bytności we Fryzji
w jesieni 1929 r. panowała wyjątkowa posucha o mimo to
nie można było puszczać wody morskiej podczas przypływu
do środka lądu. Stworzenie więc zbiornika słodkiej wody
jest dodatkowym zyskiem robót na Zuiderzee, którego donio-
słość jest bardzo wielka, jakkolwiek trudno ją ująć cyframi.

Oprócz Yselmeer powstanie nadto przed Amsterdamem
jezioro o powierzchni 6.800 ha tak zwane Ymeer dla utrzy-
mania żeglugi przybrzeżnej, połączone z Yselmeer 15 m
szerokim kanałem. Do odwodnienia Yselmeer buduje się 25
śluz po 12 m w św. 15 tych śluz razem 180 m w św. stanie
koło Den Oever tuż koło wyspy Wieringen, zaś 10 razem
120 m w św. na Kornwerderzand około 4 km od brzegu
Fryzji. Przy każdej grupie śluz odwadniających będą także
wybudowane śluzy komorowe, jedna, koło Den Oever na
2000 ton i jedna na Kornwerderzand (ryc. 9) dla statków
600-tonowych dla utrzymania żeglugi z morzem północnem.

korona była 4.5 + N. A. P. i badano zachowanie się tej
grobli wobec fal i prądów morskich, tudzież zwiększenie chy-
żości fal morskich w miarę wykończania grobli.

Ryc. U.

Zebrane w ten sposób dane pozwoliły obliczyć w przy-
bliżeniu również zmianę chyżości i kierunku fal morskich
w miarę, jak się będzie budować główny wał zamykający
między Wieringen a Zurig, który przecina w kilku miej-
scach duże zagłębienia dna dochodzące w Middegronden
do 12 ni. Studja wykazały, iż najlepiej będzie zacząć bu-
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dowę grobli (ryc. 12) ze .środka, gdzie prądy są najmniejsze
i posuwać SIĘ równocześnie w kierunku wschodnim i za-
chodnim. Obliczono, iż podczas ostatnich perjodów przed
zamknięciem wału chyżość burzliwych fal morskich nie
przekroczy 4 misek i że owa ślina morenowa takie chyżości
wytrzyma.

Ryc. 12.

Wał będzie ubezpieczony przeciwko rozmyciu w czę-
ściach pod wodą materacami faszynowemi, obciążonemi ka-
mienia fryc. 13), zaś nad wodą, gdzie liczyć .się. należy
z codziennemu atakami fal morskich brukiem z bloków ba-
zaltowych lub belgijskiego wapienia (ryc. 14). Bruk ten od
strony zewnętrz, .sięga do 5.40 + N. A. P., zaś od strony

Myc. 13.

wewnętrznej + 3.5 ni. Reszta skarp i korona będzie wyło-
żona urodzajną gliną i obsiana trawami.

nak ze względu na gwałtowny głód ziemi zdecydowano się
już wcześniej przystąpić do obwałowania i oddania pod kul-
turę rolną poldera A. koło Wieringen o powierzchni 20.000
ha mimo, iż wymiary grobli od Wieringen do Medemblik

I

(ryc 17) i jej wzniesienie nad N. A. P. (+4.35) a zatem
i koszta wypadną znacznie większe, niżby to było po zamknię-
ciu Zuiderzee. Obwałowanie omawianego poldera rozpoczęto
w r. 1927, roboty prowadzi się tak intenzywnie, iż z końcem
1929 r. grobla jest prawie zupełnie gotoAva (2O7CJH).

Byo. 16.

Dla wypompowania wody buduje się obecnie dwa za-
kłady pomp, jeden elektryczny (3 pompy, każda o wydajno-
ści 10 ni^lsek przy wysokości pompowania 5 m. Prąd o .sile
5.000 V. dostarcza centrala prowincjonalna) koło Meclem-
blik i jeden z motorami Diesla koło Den Oever (jedna pompa).

Byo. 14.

Tymczasowo na krótki czas zabezpiecza się koronę
i skarpy nasypów przed rozmyciem matami słomianemi,
przytwierdzonymi drutem i kolkami do ziemi.

Początkowo był zamiar do obwałowania i osuszenia
polderów przystąpić dopiero po zamknięciu Zuiderzee. Jed-

Byo. 17.

Teren w polderze ma różne wzniesienia. Podzielono
go na podstawie dokładnych pomiarów na 4 rejony, każdy
rejon obsługiwać będzie jedna pompa. Przedewszystkiem
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wypadnie wypompować wodę z poldera, co potrwa kilka mie-
sięcy a następnie pompy mają zadanie utrzymywanie dla ce-
lów rolniczych stanu wody w polderze na jednym poziomie
1.40 m .poniżej powierzchni gruntu, przyczem wahania stanu
wody nie śmią przekraczać 1.0 cni. Prawdopodobnie z koń-
cem 1930 r. będzie cały polder odwodniony, poczerń 3 lata
potrwa wykończenie kanałów żeglugi rowów (głównie ka-

Ryc. 18.

nały wykonuje się już obecnie przy pomocy bagrów podwodą,
gdyż robota taniej wypada niż na sucho), dróg i t. d. Jeszcze
potem jakiś czas upłynie zanim ziemia, która zawiera dosyć
duży zasób soli będzie mogła być oddana pod normalną kul-

Ryo. 19.

turę rolną. Kanały żeglowne poldera będą połączone z Ysel-
meer śluzą komorową koło Medemblik. która również obe-
cnie jest w budowie. Śluza ma 40in dług., Im szerokości
(dla statków o 600 t.) wysokość stopnia i m. Budowę głów-

Ryo. 20.

nego wału zamykającego Zuiderzee miano rozpocząć zaraz
po uchwaleniu ustawy z r. 1918, jednak trudności finan-
sowe zmusiły Rząd holenderski do znacznego ograniczenia

robót w latach 1922—192(5. AV tym czasie wykonano zam-
knięcie cieśniny Amsteklieb (ryc. 18 i 39). Dopiero w roku
1927 wzięto się bardzo energicznie do dzieła budowy grobli
od strony Fryzji do Oornwcrderzand i Den ()ever. Wreszcie
w myśl wyżej wyłuszezonych powodów rozpoczęto budowę
wału od środka t. j . od Breezand ku wschodowi i zachodowi.
W tym celu wybudowano w Breezand .sztuczną wyspę, jako
punkt oparcia dla statków, maszyn roboczych, baraków,
.składu materjałów i t. d. Również w Cornwerderzand wypa-
dło stworzyć sztuczną wyspę otoczoną wałami o powierz.
34 hn dla fundacji i budowy wspomnianych wyżej śluz od-

Eyc. 21.

wadniających i komorowych, tudzież potrzebnych budynków,
warsztatów i magazynów. Wspomnieć jeszcze należy, iż
okazała się potrzeba podniesienia i wzmocnienia wałów
ochronnych nadmorskich między Harlingen a Zurig we
Fryzji, tudzież na północnym brzegu wyspy Wieringen,
gdyż po zamknięciu Ziiiderzee wysokość spiętrzenia fal mor-
skich podczas burzy zwiększy się.

Roboty te również są w pełnym toku.
Wał zamykający ma być ukończony w r. 1934; jeżeli

w równem tempie pójdą roboty z obwałowaniem i osusze-
niem pozostałych 3-ch polderów, to cały projekt będzie ukoń-
czony w r. 1952.

.. •

Ryc 22.

Równocześnie z rozpoczęciem robót zainicjowano
bardzo energicznie studja nad kwestją jaknajlepszego i naj-
szybszego przygotowania uzyskanych terenów przez osu-
szenie Zuiderzee gruntów dla kultury rolnej. Pracuje nad
tą sprawą specjalna komisja znawców, której sekretariat
jest w Hadze. Zajmuje się tem również Instytut glebo-
znawczy (Bodenkundig Institut) w Groningen, który dla
tego celu utworzył specjalny oddział. Wreszcie w r. 1926
rozpoczęto, zaś w sierpniu 1927 r. ukończono urządzenie
specjalnego poldera doświadczalnego koło Andijk (Proefpol-
der bij Andijk) 8 "km na południowy wschód od Medemblik.
Pole doświadczalne znajduje się między starą groblą a nową,
ma kształt trójkąta o powierzchni przeszło 40 ha i leży
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3.30 m N. A. P. Pompa centryfugalna odwadnia polder
i. utrzymuje stan. wody na głębokości umożliwiającej dre-
nowanie. Grunt tworzy ciężka glina morenowa, gdzieniegdzie
leżąca na pokładach torfu wydzielającego gazy (metan),
który ujęty w rury zużytkowuje się dla celów opałowych
w laboratoriach. Odwodnienie uskutecznione przy pomocy
rowów otwartych w odstępie 250 m, do których uchodzą
dreny oddalone od siebie 9 TO O średniej głębokości Im.
Gdzieniegdzie zamiast drenów zastosowano na próbę ścieki
otwarte.

Polder podzielony na szereg poletek, na których
uprawia się trawy pastewne, jarzyny i zboża.

Obok budynku administracyjnego istnieje labora-
torjuin z dwoma oddziałami: glebowy (filja Instytutu gle-
boznawczego w Groningen) i bakterjologiczny. Główną
troską jest odsolenie gleby, albowiem, sól przeszkadza rośli-
nom w pobieraniu wody, tudzież zaszczepienie bakteryj
potrzebnych do życia roślin. Na szczęście wody Zuiderzee
zawierają stosunkowo mało, bo tylko 5 gr soli w litrze, pod-
czas gdy na otwarłem morzu zawartość dochodzi do 16 gr.
Dotychczasowe doświadczenia wykazały, iż dla odsolenia
gleby nie trzeba żadnych specjalnych zabiegów, wystarczy
zwyczajny drenarz: odsolenie następuje tem szybciej, im
więcej opadów w ciągu roku. Wody deszczowe wypłukują
sól, która rozpuszcza się w wodzie i uchodzi drenami. Go
do bakteryj, to już w drugim roku, dzięki dobrej pogodzie
i słońcu stwierdzono prawie normalną ilość, z wyjątkiem
azotobaktera (bakterje wiążące azot), którego jest mało.

W roku 1929 był pierwszy zbiór produktów rolnych.
Strączkowe i jarzyny dosyć kiepskie z powodu niedostatku
bakteryj i niewyrobienia gleby, zato zboża udały się dobrze,
a nawet bardzo dobrze mimo, iż nawozów nigdzie nie
dawano.

Kierownikiem działu bakteriologicznego jest Ir. G. W.
Warmsen, uczony, znający stosunki w Polsce i interesujący
się Polesiem.

W każdym razie dotychczasowe badania zdają się
dowodzić, iż obawy co do trudności zagospodarowania osu-
szonych, partyj Zuiderzee z powodu zawartości soli i braku
bakteryj są mocno przesadzone i że prędzej, niż pierwotnie
przypuszczano, można będzie zaprowadzić normalną i ren-
towną kulturę rolną.

Jakie będą koszta osuszenia Zuiderzee dosyć trudno
się dowiedzieć. W publikacjach, dotyczących tej sprawy,
albo wcale nie podaje się kosztorysu, albo podaje się cyfry
znacznie różniące się od siebie. I nic w tem dziwnego, gdyż
przy tak olbrzymiej budowie i do tego rozłożonej na długi
szereg lat, możliwe są różne niespodzianki. Według infor-
macji zasiągniętej na miejscu u inżynierów prowadzących
roboty, całkowity kosztorys robót inżynierskich ma wynieść
600 miljonów guldenów holend. czyli 2.160 milj. zł. Wy-
padnie zatem na 1 ha uzyskanej ziemi (przy 225.000 ha)
2.666 Guld. czyli 9.600 zł. Do tego jeszcze dochodzą koszta
meljoracji (drenowania), odsolenia, zasilenia bakterjami,
dróg komunikacyjnych, uprawy, nawozów i t. d. Zdaje się
więc nie będzie przesadą przyjęcie, iż koszt osuszenia i przy-
gotowania pod. kulturę rolną 1 ha dosięgnie kwoty 12.000 zł.

Porównajmy to wszystko teraz z robotami na Polesiu.
Według przybliżonego kosztorysu opracowanego w Min.
Rob. Publ. przy pomocy ekspertów, Ayyniesie koszt wszyst-
kich robót na Polesiu wraz z regulacją rzek spławnych,
przebudową kanałów żeglownych i meljoracją gruntów
450 miljonów zł. Przyjąwszy obszar uzyskanych gruntów
tylko na 1.5 miljona ha, otrzymamy koszt meljoracji 1 ha
na 300 zł. W rzeczywistości koszt ten będzie znacznie
mniejszy, gdyż od kwoty 450 milj. należałoby odjąć koszt
regulacji wielkich rzek (Prypeci.) tudzież przebudowy ka-
nałów żeglownych, a z drugiej strony wpływ robót melio-
racyjnych rozciągnie się na znacznie większą, przestrzeń,
niż 1.5 milj. ha. Tereny, które uzyska się na Polesiu, to
albo bardzo urodzajne niskie torfy, albo mady rzeczne
przydatne natychmiast po meljoracji bez wielkich zabiegów
pod kulturę rolną.

Z tego widać, jakie olbrzymie ofiary ponosi mała Ho-
landja dla uzyskania 225.000 ha ziemi (Zuiderzee robi się
wyłącznie kosztem Rządu holend.), a z drugiej strony, jak
niezmiernie taniem i rentownem przedsięwzięciem jest meljo-
racją Polesia.

Roboty na Zuiderzee wykonuje specjalnie dla tego
celu zorganizowane Towarzystwo, złożone z najwybitniej-
szych holenderskich firm inżynierskich. Do tego Towa-
rzystwa wchodzi z udziałem Rząd. Poszczególne roboty od-
daje się temu Towarzystwu bez przetargu na podstawie
bardzo ściśle opracowanych kosztorysów. Zysk do 5°/o
idzie na rzecz Towarzystwa, o ile jest większy, połowę nad-
wyżki zabiera Skarb Państwa. Z początku urządzano na
każdy poszczególny odcinek robót przetargi. Sposób ten je-
dnak okazał się niedobry i Rząd miał duże kłopoty z przed-
siębiorcami. Na Zuiderzee potrzeba olbrzymiej ilości ma-
szyn, ekśkawatorów, statków i narzędzi, a na zakupienie
tak kosztownego taboru może pozwolić sobie tylko firma,
która ma zapewnioną ciągłość robót. (0 organizacji tego
Towarzystwa (Societe pour l'execution des travaux du Zu-
iderzee) można znaleść informacje w czasopiśmie „Le Genie
civil" z 8 stycznia 1927, str. 59).

Na każdym odcinku robót pracuje jako kierownik
inżynier rządowy wraz z bardzo nielicznym personelem po-
mocniczym. Wymienię kilku, z którymi zetknęliśmy się
i którzy z niezwykłą uprzejmością i gotowością udzielali
nam wyjaśnień. Są to pp. inż. Jansen w Cornwerderzand,
inż. I. A, Verhey i inż. Postrna w Medemblik, inż. Boosma
w Andijk a wreszcie p. Dyrektor Departamentu „van Wa-
terstaat" w Ministerstwie w Hadze, inż. Rosemwald. Z wy-
jątkiem tego ostatniego są to ludzie całkiem młodzi, pełni
energji i przejęcia się powierzonym zadaniem. Uderza
skromność i prostota w urządzeniu biur, wszelki brak sa-
mochwalstwa i hałaśliwej reklamy.

Inżynierowie rządowi są opłacani dosyć skromnie,
istnieje nadmiar sił technicznych, wielu wyjeżdża do ko-
lonij, głównie na wyspę Jawę.

Ewentualnie w razie potrzeby zaangażowania kilku
wybitnych fachowców do robót w Polsce (na Polesiu) nie
napotkałoby na trudności. (G. d. n.).

I. Czeszyk.

Obliczenie jazu walcowego.
A) P o p ę d o b u s t r o n n y (rys. I) 1 ) .

Przyjąwszy, że ciągnienia w linach są, na obydwu
końcach walca' równe, otrzymamy na obydwu końcach
(podporach) jednakowe układy trzech sił.

Znamy: 1. wielkość, punkt zaczepienia i kierunek

1) Mataluewicz: „Budowa jazów" (str. 128 i nast.).

wypadkowej —- ciężaru własnego walca i parcia wody 2),

2. punkt zaczepienia i kierunek ciągnienia w linie -=-, oraz
R

3. punkt zaczepienia i kierunek oddziaływania - p (dla rów-
J) Engels: „Handbuch. des Wasserbaues" (wyd. 2, str. G16

i nast,).



1C9

no wagi bowiem siła —- musi przejść przez punkt n prze-
cięcia się sił y i ~ j .

Z wykresu znajdziemy wielkości sił- ii —.

Rys.1
Dla obliczenia toru i zębów (względnie łańcucha

•nn

Galia) rozłożymy siłę ->- na składowe prostopadłą i równo-
ległą, do toru.

B) Popęd j e d n o s t r o n n y .
a) Koniec bez popędu (rys. 2).
Działają tu tylko 2 siły i J?x, które dla równo-

wagi powinne być równe, przeciwnie skierowane i po-
winne leżeć na jednej prostej. Ostatni warunek nie będzie

spełniony z tej przyczyny, że wypadkowa -JJ- nie prze-

chodzi przez punkt podparcia m, bo my właśnie tak jaz
konstruujemy, aby sam bez użycia wyciągu nie wypły-
nął t. j . tak, aby ta wypadkowa przeszła poniżej punktu m3).

Rys, 2
Dla spełnienia dwóch pierwszych warunków czyli

dla uniknięcia ruchu postępowego (ześlizgnięcia się) tego
końca walca wykreślimy siłę i?, równą i równoległą do

•ł D • • i •

siły -~- a przeciwnie skierowaną.
Składowa oddziaływania 7?j styczna do toru jest tu

skierowana do góry, zatem w tym kierunku będą cisnąć
powierzchnie boczne zębów toru na zęby walca.

otrzymamy parę sił o momencie (na-Z sił -g- i

3) Matakiewicz: „Budowa jazów" str. 12fi (w. 22—26) i str.
128 (w. 2—5), oraz Bryła: „Podręcznik inżynierski" str. 584 (w.
11-13).

zwijmy go ujemnym) — ^ . c (jeżeli przez c nazwiemy od-

stęp tych sił).
Pod wpływem tego momentu potoczyłby się walec

w dół, gdyby temu za pośrednictwem pobocznicy walca
nie przeciwdziałał równy a przeciwny moment wyłoniony
na drugim końcu walca z sił tam działających.

W stanie równowagi pozostaje więc walec pod dzia-
łaniem momentu skręcającego o wartości bezwzględnej

h) Koniec z popędem (rys. 3).

Przyłóżmy dla formalności na końcu walca z popę-

dem równocześnie moment (parę sił) + -n-o i moment
D ^~- c. (Ten ostatni w rys. 3 oznaczony linjami kresko-
a

wanemi). Wolno nam to uczynić, gdyż stan równowagi
sił zewnętrznych (ani wewnętrznych) przez to się nie zmieni.

Rys. 3

Wtedy moment Ą—^- o przyłożony na końcu z popę-
. Ddem zniesie się (zrównoważy się) z momentem — = - e dzisi-

a

łającym na końcu bez popędu, oprócz tego na końcu z po-

pędem zniosą się obydwie siły -„- leżące na jednej prostej'1)
D

(rys. 3), a pozostanie tylko siła -3- po lewej stronie (kresko-

wana), oraz siła S i oddziaływanie iJ2 (różne od R^).
Oddziaływanie R2 dla równowagi przejdzie przez

punkt n przecięcia się dwu pierwszych sił. Mamy zatem
warunki jak pod A) i z wykresu znajdziemy wielkości
sił S i R2.

Kierunek oddziaływania JR2 przechodzi dla danego
położenia walca nieco powyżej osi walca 6), więc składowa
równoległa do toru (b. mała) jest tu skierowana też do góry.

Praktycznie redukuje się zadanie przy popędzie
jednostronnym do następujących czynności:

1. Wyznaczenie wypadkowej -5- i jej odstępu c od
Ł

*) Jak wiadomo z mechaniki na określenie momentu składają
się trzy cechy: wielkość momentu, płaszczyzna, w której moment
dzieła i kierunek (sens) obrotu. Zachowując te trzy cechy niezmie-
nione, możemy pozatem dowolnie •wybierać na danej płaszczyźnie
miejsce i kierunek (a nawet wielkość względnie odstęp sił) pary
sił tworzącej dany moment.

W naszym wypadku ustawiamy parę sił przyłożonego mo-

mentu —K-o w ten sposób, aby się wspomniane dwie siły zniosły.
fi) Oddziaływanie Ą przejdzie (przy walcu o przekroju koło-

wym) przez środek koła, gdy punkt n wypadnie na obwodzie koła
cz.yli, gdy siła S (lina wyciągowa) będzie równoległa do toru •walca,
(do stycznej w punkcie ni). W tym więc wypadku zniknie skła-
dowa oddziaływania równoległa do toru, a zęby — teoretycznie
biorąc — będą na końcu z popędem zbyteczne. (W rzeczywistości
stosujemy je na obydwu końcach).
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punktu podparcia walca, skąd otrzymamy oddziaływanie
JRJ i moment skręcający Mt.

2. Przesunięcie siły -*- o odstęp c dalej od punktu

podparcia walca (tak, aby całkowity odstęp wynosił 2c),
skierowanie oddziaływania R.i do punktu przecięcia się

siły S i przesuniętej siły -g- i wyznaczenie wykreślne
Cl

-wielkości sił R% i S.
c) "Według znanych formuł otrzymamy dalej :
Moment zginający w środku długości walca.

JfeT=-Q-, przyozem.Z oznacza długość walca.

Moment bezwładności przekroju walca:

i = — 5 — , przyczem oznacza ó — grnbość blachy
o

pobocznicy, d — średnicę walca.
Natężenie skrajne na zginanie:

a I ji D.l
°~ I' 2 ~'

Moment skręcający (jak wyżej):

Przekrój walca : [F'= ndd.
Natężenie na skręcanie:

_Mt d _ D.c
%~ > : 2 " 7FO 1 '

Natężenie miarodajne 6 ) :
ę—l

Om=

10
Dla liczby Poisson' a ip= -»- otrzymamy :

Powyższe oddziaływania i momenty obliczymy dla
więcej położeń walca, a w każdym razie dla walca w po-
łożeniu najniższem (przy rozpoczęciu podnoszenia) i dla
walca wynurzonego całkowicie z wody.

6)BogucM: „Statyka budowli" (część I, str. 199), oraz Foerster,
„Taschenbuch fiir Bauingenieure" (wyd. 3, str. 216).

POLEMIKA.
Poniżej zamieszczamy następujące dwa pisma nadesłane

Redakcji:

Warszawa, dnia 7 kwietnia 1930 r.

Do
Redakcji „Czasopisma Technicznego"

we Lwowie.
W Nr. 3 Czasopisma Technicznego z dnia 10 lutego r. b.

ogłoszony został artykuł prof. M. T. Hubera, w którym zo-
stałem zaatakowany w imię łacińskiego przysłowia z powodu
pracy mojej p. t. „Wykresy do projektowania słupów obcią-
żonych osiowo" 1), a w szczególności z powodu zdania wygło-
szonego w tej pracy, źe wzór prof. Karasińskiego (L. K.) na
wyboczenie prętów ze stali miękkiej lepiej opowiada danym
doświadczalnym, niż wzór Tetmajera; prof. Huber zarzuca mi
„brak rozejrzenia się w nowej literaturze".

WZORY JXV.S.B."i EULERA IEI-
—WZÓR LK.
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WYKRES 1. SJal mięłiha.

W odpowiedzi na wstępie zaznaczam, źe przytyk co do
mego nieoczytania jest conajmniej niesłuszny, czytuję bowiem
nawet "takie artykuły, które wskutek popełnionych błędów dru-

') Przegląd Tećlmiozny Nr. 12 z 1928 r.

kowane są po raz wtóry przez tegoż autora w poprawionej
formie 2).

Po tej uwadze w imię bezstronności chcę jednak zasto-
sować się do wskazań prof. Hubera, zalecających kilka prac
do przeczytania 3 ) .

Otóż w jednej z nich: „Die Knickfestigkeit von an bei-
den Enden gelenkig gelagerten Staben aus Konstruktionsstal" 4)
M. E,oS'a znajdujemy wykres przytoczony poniżej 6).

Na wykresie tym linja, ciągła przedstawia wzór Eulera,
oraz wzór „T. K. V. S. B." (Technische Komission des Ver-
bandes Schweiz. Briicken und Eisenhochbaufabriken), podany
przez prof, RoS' a dla mimośrodu m — O, kółka oznaczają dane
z doświadczeń, otrzymane w Laboratorjum w Zurychu. W celu
porównania na tymże wykresie przedstawiłem w postaci linji

punktowanej wzór Tetmajera .2^=3100 —11,4—, oraz w po-
i

staci linji przerywanej wzór L. K.., który otrzymuję, biorąc
podane w powyższej pracy M. Roś' a dla badanego gatunku
stali spółczynnik sprężystości E = 2100000 hgjcm^ i granicę
sprężystości S, = 1900 hgjcm^, oraz uwzględniając według wska-
zań tego wzoru, źe granica sprężystości przy wyboesseniu jest
około 3°/0 wyższa od Sr:

Nw= 1900.1,03-f 0,385 i
2 1 0 ° Q ° 0

;

po zaokrągleniu jest to wzór identyczny ze wzorem zalecanym
przez prof. Karasińskiego dla stali miękkiej:

800000 6) L
Nw= 2000 -j j — , gdzie przez w= -7- oznaczono wiotkość.

Jak widzimy przytoczony wzór L. K. jest bardziej zbli-
żony do danych doświadczalnych, aniżeli wzór T. K. V. S. B.,
a tembardziej wzór Tetmajera.

W nowszem wydawnictwie z r. 1929 r. 7), niestety po-
miniętem milczeniem przez prof, Hubera (najnowsze dzieła,
które prof. Huber zalecił do przeczytania są z r. 1928) znaj-
dujemy artykuł prof. M. Roś1 a: „Die Bemessung zentrisch
und exzentrisch gedriickter Stabe auf Knickung". Na str 302
tej pracy znajdujemy znów podobny do poprzedniego wykres,

J) Np. w Przeglądzie Technicznym Nr. 3 i 8 z 1930 r.
3) Czasopismo Techniczne Nr. 3, str. 41, odsyłacze.
ł) 1. M. RoS: „Kniekfestigkeit von an beiden Enden gelenkig

gelagerten Staben aus Konstruktionsstahl". Ziirich 1927 r.
2, „Vevhandlungen des 2 internationalen Kongresses fiAr tech-

nische Mechanik". Ziirich 1927 r.
3. „Mitteilungen des staatlichen Prtifungsenit". Wien 1928 r.
6) Str. 377 wymienionych w poprzednich odsyłaczach „Ver-

handlungen".



tym razem dla stali krzemowej; wykres ten przytaczam po-
niżej z dodaniem krzywej wzoru L. K.:

* , - 2900 +

otrzymanego w sposób identyczny do poprzedniego opisanego
przez podstawienie podanej przez Roś' a dla danego tworzywa
granicy sprężystości £,.=2780 at. i spółczynnika sprężystości
i?= 2100000 k l *
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WYKRES 2. Stal krzemowa

Wykres 2 jeszcze raz potwierdza słuszność mego poglądu,
że wzór L. K. dokładniej odpowiada danym doświadczalnym
nii inne wzory (Tetmajer nie podaje wzoru dla stali krzemowej).

Jak widzimy z wykresów punkty danych doświadczal-
nych, leżą po obydwu stronach krzywej L. IŁ

Twierdzenie prof. Hubera8), że wszystkie punkty do-
świadczalne winny leżeć poniżej krzywej teoretycznej mogłoby
być słuszne tylko w idealnym wypadku tworzywa o idealnie
niezmiennych, cechach wytrzymałościowych i najzupełniej ści-
słych pomiarach sił wybaczających, co w badaniach praktycznie
nie jest osiągalne; odchylenia zależne są od sumy niedokład-
ności jednych i drugich.

Wobec powyższego bez obawy można polecić do użytku
praktycznego sporządzone przezemnie wykresy obliczania słu-
pów ściskanych, tembardziej, że na tych wykresach oprócz
krzywych L. K. są naniesione równorzędnie proste Tetmajera,
przyjęte w wielu przepisach państwowych.

Wacłaio Zenczykowski.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 1980 r.

Szanowna Eedakcja
„Czasopisma Technicznego"

we Lwowie.

(Odpowiedź na list do Redakcji inź. W. Zenczykowskiego).
Szanowny Autor powyższego listu jest w błędzie przypi-

sując mi „zaatakowanie" Gro z powodów przytoczonych na wstę-
pie listu. Pozatem przypisuje mi zarzut, którego bezstronny
Czytelnik też nie znajdzie w moim artykule, przy uważnem
porównaniu tekstu zakończenia pierwszego zdania listu z od-
nośnem zakończeniem mego artykułu.

Moje zakończenie było podyktowane żalem, źe Autor
włożył dużo pracy w sporządzenie wykresów na podstawie
wzoru, który n i e ma r a c j i b y t u a n i n a u k o w e j , an i
t e ż p r a k t y c z n e j . Wiadomo zaś, że nie jestem bynajmniej
odosobniony z tą moją opinją, ustaloną już od lat ośmiu.

6) L. Karasiński: „Wytrzymałość Tworzyw" 1930 r., str. 832.
') „Bericht liber die II internationale Tagung fttr Bruoken-

bau und Hochbau". Wiedeń 1929 r.
8) Czasopismo Techniczne Nr. 3 z 1930 r., str. 40,
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Wobec uporczywej, jak się zdaje, wiary Autora we wzór,
uważam powtarzanie przy tej sposobności argumentów rzeczo-
wych, ogłoszonych już w licznych pracach i artykułach, za
zbyteczne. Nie mogę jednakże pominąć milczeniem faktu, źe
Szan. Autor listu mija się nadto z prawdą pisząc, że „naj-
nowsze dzieła, które prof. Huber zalecił do przeczytania są
z r. 1928", albowiem bardzo łatwo przekonać się dowodnie, że
w odsyłaczach do zaatakowanego przez Autora zakończenia
mojego artykułu w Nr. 8 Czasop. Technicznego, przytoczyłem
także dwie prace z r. 1929, Jedne z -nich, prof. A. Ostenfelda
z Kopenhagi, pozwolę sobie raz jeszcze polecić każdemu inży-
nierowi studjującemu poważnie sprawę obliczenia prętów ściska-
nych podłużnie. M. T. Huber.

OD REDAKCJI.
W imię lojalnej bezstronności umieszczamy list P. Inż.

W. Zenczykowskiego w dosłownem brzmieniu, jakkolwiek forma
drugiego ustępu tego listu wzbudza poważne wątpliwości, czy
sposób odnoszenia sit; do tak poważnej osobistości w świecie
naukowym, jaką jest obecny Prezes Akademji Technicznej,
uważać należy za właściwy,

Na tem polemikę w powyższej sprawie zamykamy.

Wiadomości z literatury technicznej.
Tunele.

— Podwodny tunel w cieśninie Gibraltaru omawia Dr. O.
Syffert w Nr. Zentralblatt der Bamerwaltung.

Cieśnina Gibraltaru jest mało podatna do przeprowadze-
nia tunelu podwodnego. Okazuje ona dość znaczne głębokości
dochodzące w najwęższem miejscu do 1000 m; z tego też po-
wodu musi być z góry wykluczonem użycie metody pneuma-
tycznej. Ze względu na budowę geologiczną i tektonikę po-
kładów pod dnem morskiem należy oczekiwać również wielkich
trudności przy ewentualnem użyciu metody rurowania względnie
zwykłych sposobów górniczych. Trudności te będą szczególnie
wielkie na wschód od Tarify, a więc właśnie w tej partji cie-
śniny, któraby ze względu na odległość brzegu europejskiego
od afrykańskiego do tego celu najlepiej się nadawała. Cieśnina
Gibraltaru powstała wskutek zapadliska terenu, który ongiś
łączył Europę z Afryką, Na łączność tę wskazuje jeszcze dzisiaj
jednolita budowa geologiczna północnej części Marokka i po-
łudniowej części Hiszpanji; w tym kataklizmie dziejowym wy-

Bys. 1.

tworzyły się w pokładach dna morskiego uskoki, których szcze-
liny mogą się okazać nader niebezpieczne dla przyszłej budowy.
Wedle badań geologicznych D u p u y de L6me 'a nadaje się
już więcej zachodnia część cieśniny do przeprowadzenia tunelu,
w której pokłady dna należą do kredy i eocenu. W przeci-
wieństwie do wschodniej części spękanych i przepuszczalnych
wapieni, ma się tu do czynienia z iłem i marglem warunkują-
cym należyte uszczelnienie pojedynczych uskoków.
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Zaznaczyć jednakże odrazu należy, źe badań szczegóło-
wych w tej inaterji dotychczas wyczerpująco nie przeprowa-
dzono i ta niejasność warunków geologicznych tłumaczy fakt
najrozmaitszych tras dla wykonania tego tunelu. Pierwszym
projektodawcą był Francuz B er l i er, wedle którego tunel
miał się rozpoczynać w sąsiedztwie Tangeru i przy największej
głębokości 400 m i maksymalnym spadku 25°/00 miał posiadać
długość około 82 km. Następnie w r. 1908 zajął się tą sprawą
I b a n e z de I b e r o i zaprojektował dwa rozwiązania.

"Wedle pierwszego tunel rozpoczynałby się na zachód od
Tarify w zatoce Vaqueros, a kończył w Tangerze, mając cał-
kowitą długość 41-5 fo», podwodną część długości 32 km. Drugi
projekt rozpoczyna się na przylądku Trafalgar i prowadzi do
przylądka Malabata, mając całkowitą długość 75 hm, podwodną
część 52 km.

Następnie w r. 1918 wystąpił z projektem Don Ma-
r i a n o R u b i o y B e l l v e , podając również dwa rozwiązania;
pierwsze o łącznej długości 58 km ma swój początek na przy-
lądku Ciris, drugie o długości 36 km rozpoczynające się na
zachód od Tarify, a dochodzące na wschód od Tangeru.

W tym samym roku Anglik H. B r e s s l e r przedstawił
swój projekt w dwóch alternatywach. Początkowym punktem
wyjścia obu alternatyw jest najbardziej na południe wysu-
nięty punkt wybrzeża hiszpańskiego, zatem okolica Tarify,
przyczem w pierwszym projekcie osiąga wybrzeże afrykańskie
w najkrótszej drodze w poprzek cieśniny, w drugiem skiero-
wuje się bardziej na zachód w okolicę Tangeru.

Dwaj dalsi inżynierowie C. M e n d o z a (1918) i G a r c i a
F a r i a (1923) zarzucają w swoich projektach myśl wykonania
tunelu sposobem górniczym i podają rozwiązanie zapomocą za-
topionych rur stalowych.

Wedle projektu Mendozy rury mają być zawieszone do
głębokości 20—30 w pod zwierciadłem ' wody na pływakach,
średnica ich 10—12 OT, wolny przekrój 47 m\ grubość ścian
0-30 m. Wedle obliczeń projektanta wystarczy 13 pływaków
w odległościach co 1 hm celem utrzymania równowagi. Z uwagi
na prąd cieśninowy o chyżości 1-3 mjsek w kierunku wschodnim,
projektuje on odpowiednie zakotwienie rur.

Projekt Faria' ego przewiduje ułożenie rur bezpośrednio
na dnie morskiem.

Najbardziej realnym wydaje się być projekt Ibafiez de
Ibero. Przekrój podłużny tunelu wedle pierwszej alternatywy
Vaqueros - Tanger widoczny w rys. 2.

Rys. 2.

Przekrój poprzeczny projektowanego tunelu podaje rys. 3.
Robota ma się rozpocząć od pędzenia sztolni pomocniczej

o przekroju kołowym, średnicy wewnętrzuej 3 m. Sztolnia ta
umożliwi z jednej strony z pomocą stosownych sztolni poprzecz-
nych rozpoczęcie budowy głównego tunelu w szeregu punktów,
z drugiej zaś służyć będzie dla celów odwodnienia i usuwania
wyłamu. Główny tunel składa się z dwóch oddzielnych tuneli
jednotorowych o przekrojach kołowych, wewnętrznej średnicy
5 m usytuowanych w odstępie osiowym 15 m. Przewidziana
grubość ścian obudowy stałej 0-60 m. Tory o rozstawie nor-
malnym w przeciwieństwie do hiszpańskich, które mają rozstaw
1-67 OT. Zastosowano rozstaw normalny z uwagi na światowe
znaczenie tego tunelu.

Usuwanie wyłamu pomyślane jest w ten sposób, iż będzie
on w tunelu mielony i wraz z wodą wypompowywany. Czas
budowy projektowany na lat 5 — 6, koszt około 330 miljonów
pesetów. Projekt ten poparty jest nadto obliczeniami natury
gospodarczej, wykazującemi rentowność projektowanej budowy.

Rys. 8.

W związku z ewentualnem wykonaniem tunelu jest budowa
normalno-torowej linii kolejowej od granicy francuzkiej w Dax
przez Calahora, Pamplona, Madryt, która połączy z ' pomocą
tunelu, sieć koleji europejskich, z kolejami afrykańskiemi. Zna-
czenie tunelu wzrośnie po ukończeniu kolei transafrykańskiej,
umożliwiając ominięcie nie zawsze pewnej i bezpiecznej drogi
morskiej i złączonego z tem przeładunku towarów.

E. B.

Wytrzymałość materjałów.
— O wytrzymałości na ciśnienie granitu pisze w Nr. 7

Der Strassenbau prof. O. Greger.
Nawiązując do pewnego konkretnego wypadku, zajmuje

się autor sprawą wytrzymałości na ciśnienie granitu w za-
leżności od jego świeźyzny. Skonstatowaneni mianowicie zostało,
iż w zależności od tego, czy próbki granitu poddane zostały
badaniu natychmiast po wyłamaniu go w kamieniołomie, czy
też w czasie późniejszym, po kilkumiesięcznem przechowaniu,
przedstawiają się wyniki prób bardzo rozmaicie, mianowicie
w tym sensie, iż w pierwszym wypadku otrzymuje się daty
znacznie mniejsze niźli w drugim, •

W podanym wypadku badano 3 sorty granitu biotyto-
wego, a rezultaty badań były następujące:

Sorta
O i wykonania Wytrzymałość Ciężar prze-

próbki do badania naciśnienia strzenny
ł ł diupłynęło dni
14
105
150
14
105
150
14
105
150

w kg jem*
1065
1743
1544
1093
1614
1588
1505
1978
2188

w g/om1

2-59
2-62
2-61
2-60
2-62
2-62
2-62
2'61
2-64

II

III

Analizując obszerniej powyższy objaw dochodzi autor do
wniosku, iż nie odgrywała tu żadnej roli mniejsza lub większa
zawartość wody, co zresztą jest widoczne z dat odnoszących
się do ciężaru przestrzennego, który jest większy przy prób-
kach dłużej przetrzymanych. Jakkolwiek objawu tego dotych-
czas dostatecznie dokładnie nie zbadano, wyraża autor przy-
puszczenie, iż powodem są tutaj prawdopodobnie natężenia
wewnętrzne w materjale świeżym, które w miarę upływu czasu
zanikają, oraz i inne wpływy, jak np. pewna radjoaktywność
granitu.

Celem otrzymania dat możliwie najpewniejszych zaleca
autor przeprowadzanie prób mechanicznych dopiero po upływie
co najmniej 3-miesięcznego czasu od chwili wydobycia próbki
z kamieniołomu.



Byłoby bardzo interesującem przeprowadzenie analogicz-
nych badań w naszych stacjach mechanicznych z inaterjałami
krajowego pochodzenia, w szczególności granitów tatrzańskich
i wołyńskich, a nadto andezytu z Wiaru, z uwagi na ważność
tych materjałów dla gospodarki technicznej w kraju.

' E. B.

Drogi.
— Metody badania punktu rozpłyniania się materjałów

bitumicznych są przedmiotem artykułu Inż. K. Ziegsa w Nr. 50
Verkehrstechnik.

Na wstępie konieczną jest pewna uwaga. Nomenklatura
nasza nie posiada jeszcze ustalonego wyrażenia na tz. „Erwei-
chungspunkt", który w naszym języku identyfikuje się często
z punktem topliwości („Schmelzpunkt").

Wiemy jednakie dobrze, że oba pojęcia są dość różne,
albowiem przy tego rodzaju amorficznych ciałach jak bitumy,
przejście ze stanu stałego w płynny następuje w dość rozległej
skali temperatury, podczas gdy przy ciałach jednorodnych
istnieje pewna ścisła granica topliwości.

Z tego powodu proponuję dla ustalenia temperatury
w której bitumy przechodzą ze stanu ciągliwego (plastycznego)
w stan płynny, określenie „punktu rozpłyniania się" ').

Określenie tego punktu odbywa się dotychczas tak w Niem-
czech jak i u nas znaną metodą KriLnier-Sarnowa polegającą
na tem, iż rurkę szklaną 6 n średnicy wypełnia się na wy-
sokość 5 mm bitumem, zaś po wyrównaniu nanosi się na górną
powierzchnię 5 gr rtęci i całość wstawia się do kąpieli wodnej
powoli ogrzewanej. Temperatura przy której rtęć przebije
próbkę asfaltu oznaczaną jest jako punkt rozpłyniania się.

Jest to typowa próba umowna, albowiem porównawcze
rezultaty otrzymać można tylko w tych samych warunkach
próby. Tymczasem warunki jej wykonania nie są jednostajne,
a to w odniesieniu do rodzaju wzrostu temperatury podgrze-
wania wody. Gdy jedni badacze przepisują wzrost temperatury
o 1° co minutę, to inni 'zalecają podgrzewanie o 2° co minutę,
inni wreszcie określają ją na 1° do 2° na minutę. Okazało się
jednak, że dla jednego i tegosamego gatunku asfaltu, przy za-
chowaniu wszystkich przepisów co do zewnętrznej formy wy-
konania próby, różnice w oznaczeniu punktu rozpłyniania się
wynosiły około 4° w zależności od rodzaju wzrostu podgrze-
wania. Nadto zwrócić należy uwagę na niebezpieczeństwa za-
trucia się rtęcią tych osób, które stale zajęte są przeprowa-
dzaniem wspomnianych prób. Były nawet zamierzenia zastą-
pienia z powyższego powodu rtęci przez wodę lub aliaź czcion-
kowy, które jednakowoż z rozmaitych powodów nie przyjęły się.

Z wspomnianych powodów autor przemawia za przyjęciem
wniosku M a l l i s o n a zaniechania ustalania punktu rozpłynia-
nia się metodą Kriimer - Sarnowa a przejście do używanej pow-
szechnie w Ameryce próby „pierścienia i kuli".

Metoda ta polega na tein, iż pierścień mosiężny o sta-
łych wymiarach (śred. zew. 15-875 mm, wew. 10-63 mm, wys.
6'35 mm), wypełnia się na gorąco asfaltem, poczem po ostu-
dzeniu, umieszcza się go na uchwycie mosiężnym w zbiorniku
z wodą o objętości wody 400 cmd tak, by spod pierścienia znaj-
dował się 25 mm nad dnem zbiornika. Następnie obciąża się
wierzch asfaltu kuleczką stalową średnicy 9-53 mm o ciężarze
35 gr. Ogrzewanie wody następuje w ten sposób, iź przyrost
temperatury co minutę wynosi 5° C.

Jako punkt rozpłyniania się ustala się tę temperaturę,
przy której przebijająca się przez asfalt kulka uderzy o dno
zbiornika zwyczajnie szklanego.

Metoda ta ustalająca bardzo dokładnie wszelkie momenty
odnoszące się do próby nadaje się lepiej niźli poprzednia, przy-
czem nie od rzeczy będzie uwaga, iż otrzymane przez nią daty

') Notatka niniejsza napisaną została w grudniu 1929. W Nr. 33
„Wiadomości Stów. Członków Polskich Kongresów Dróg." ukazał
się artykuł Inż. W. Skalmowskiego pt.: „Z prac Drogowego Insty-
tutu Badawczego" w którym autor przyjmuje poraź pierwszy no-
menklaturę ,punktu zmieknienia". Jakkolwiek wyrażenie to odpo-
wiada ściśle niemieckiemu „Erweichungspunkt" mam wrażenie,
iż „punkt rozpłyniania się" charakteryzuje dokładniej istotę rzeczy.
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różnią się o 8 do 15° C in plus od tych jakie otrzymuje się
metodą, Kriimer - Saruowa. Wobec jednak potrzeby otrzymania
tylko dat porównawczych, rzecz ta jest zupełnie obojętną, o ile
naturalnie przyjmie się tylko jednostajność wszystkich prób
jedną i tąsarną metodą. Metoda „pierścienia i kuli" wolna od
trującej rtęci a zatem dla zdrowia pracujących nieszkodliwa,
zdobyła już świat anglo - saski i wprowadzenie jej powszechne
jest rzeczą niedalekiej przyszłości.

Nawiasem dodać należy, czego autor nie czyni, iź istnieje
jeszcze, na zupełnie innej zasadzie wykonywana próba badania
punktu rozpłyrtiania się, zapomocą. pływaka, z dośrubowanym
od spodu wałeczkiem metalowym wypełnionym asfaltem, przy
której ustalenie tego punktu, następuje przez podanie czasu
w jakim tonie pływak umieszczony w wodzie ogrzanej do pe-
wnej temperatury. Temperatura ta przyjmowaną jest dla nor-
malnych asfaltów na 50° C przy asfaltach twardych 100° O
zaś bardzo miękkich 32° C. E. B.

Statyka budowli.
— Doświadczenia Gehlera co do wytrzymałości kostkowej

i słupowej (Der Baiiing. 1928, str. 21j.
Profesor Gehler w Dreźnie wykonał liczne doświadczenia

nad wpływem tarcia przy hadaniu wytrzymałości kostek i słup-
ków betonowych. Przy badaniu kostek wielki wpływ na wy-
trzymałość ma tarcie na powierzchni. Gehler chcąc wyznaczyć
ten wpływ badał kostki, zmniejszając albo znosząc tarcie mię-
dzy kostką a stemplem wstawiając warstwę stearyny albo samą
albo z płytką cienką mosiężną, by zapobiec wsiąkaniu stearyny
do kostek. Doświadczenia okazały, źe przy usunięciu tarcia na
powierzchniach końcowych, wytrzymałość kostek spadła do po-
łowy, dla słupów ten ubytek stawał się mniejszym aż przy
Ji; d, == 7-5 znikał zupełnie, wpływ tarcia czołowego nie dał się
już stwierdzić. Otrzymał on dla:

h:d= 1:1 2 : 1 3 : 1 4 : 1 6 : 1 7-5:1
wytrzym. z uwzgl. tarcia 100% 89°/0 80% 76% 70°/0 68%

„ bez tarcia 50% 59% 60% 62% 65% 68%
Przy złamaniu kostek zwykłych występują jak wiadomo

graniastosłupy, przy usunięciu tarcia pęknięcia są pionowe.
Gehler stwierdził dalej, że wpływ wielkości kostek na

wytrzymałość jest spowodowany tylko tarciem. Jeżeli tarcie
stearyny usuniemy, to otrzymamy jednaką wytrzymałość dla
a =. 7 m i 30 cm. Wyznaczono też spółczynnik Poissona dla ci-
śnienia m = 6 i dla ciągnienia m — 10 do 12.

— Doświadczenia Probsta co do uzbrojenia przeciw ści-
naniu belek żelbetowych opisuje Der Bauiruj. (1928 str. 202).

Stwierdził on, źe pionowe strzemiona z początku wcale
nie działają aż do 30% obciążenia, powodującego złamanie.
Przy złamaniu z powodu przekroczenia granicy ciastowatości
uzbrojenia podłużnego było ciągnienie w strzemionach 1.350 kg/cm^
chociaż wedle obliczenia powinno było wynosić 3.260 kg/cm2.
Przy prętach odgiętych krótko przed złamaniem stwierdzono
ciągnienie w prętach odgiętych 2.000 kgjcm2 gdy bez uwzglę-
dnienia betonu byłoby 3.050 kglcm2. Przy złamaniu ciągnienie
mierzone wynosiło 3.150 hgjcm'1, gdy wedle obliczenia miało być
3.300 kglcm'*, Probst wnosi stąd, że należy wrócić przy obli-
czeniu do uwzględnienia 45 kgjcm2 naprężenia betonu, gdy ja
widzę właśnie w wyniku doświadczeń dowód, że chcąc mieć
odpowiednią pewność, nie możemy uwzględniać betonu, bo przy
złamaniu on już nie współdziała a od tego zależy właśnie pe-
wność.

Dla małych naprężeń ścinających 4 do 5 kgjcm^ nie po-
trzeba wcale żadnego uzbrojenia, bo złamanie następowało do-
piero przy 15 do 18 kg/cm*. Dr. M. Thullie.

Drogi żelazne.
— Drugi tor na odcinku Kalety-Herby Nowe na Śląsku

Grórnym, 21-5 km długi, został wykończony i oddany do użytku
publicznego.

Odcinek Kalety-Herby nowe, wybudowany przed kilku
laty dla obejścia niemieckiego węzła Kluczborka i uzyskania
bezpośredniego połączenia Górnego Śląska z Poznańskiem, jest
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początkowym odcinkiem linji Kalety - Podzamcze. Stanowi on
również ważne początkowe ogniwo magistrali węglowej Górny
Śląsk-Gdynia. (Inżynier Kolejowy, 12/1929).

— Światowy Kongres Komunikacyjny w Polsce „Union
International du Transport en Comrnun" odbędzie się poraź
pierwszy u nas w r. 1930 w Warszawie i Poznaniu. W Kon-
gresie biorą, udział przedstawiciele przeszło 1.000 wielkich
przedsiębiorstw : tramwajowych, autobusowych, kolejek podziem-
nych, koleji nawigacyjnych i lotniczych, pokrywających siecią
transportową 64 kraje na 5 kontynentach świata i przedsta-
wiających rynek zakupu o pojemności blisko 2 miljardów do-
larów rocznie.

Związek jako niewątpliwie jedno z najpoważniejszych na
świecie zrzeszeń gospodarczych, jest w całem tego słowa zna-
czeniu Ligą Narodów w dziedzinie konsumcji środków komu-
nikacji.

Kongres taki odbywa się co 2 lata i ściąga kilka tysięcy
przedstawicieli przedsiębiorstw, decydujących w światowych
zakupach,

Okazję tę wyzyskano w Poznaniu, by w ramach facho-
wej i poważnej W y s t a w y K o m u n i k a c j i dać możność
członkom światowego Kongresu przyjrzenia się z bliska polskiej
wytwórczości, wyrobom gotowym, półfabrykatom i surowcom.

Wystawa pod protektoratem Pana Prezydenta Państwa
będzie trwała od dnia 6 lipca do 10 sierpnia 1930.

Wystawa będzie podzielona na trzy Sekcje.
A) S e k c j a k o m u n i k a c j i o g ó l n e j : Koleje nor-

malne i wąskotorowe, komunikacja miejska i podmiejska; lo-
tnictwo, żegluga morska i rzeczna, powozy, wozy, i wózki,
drogi i mosty, telegraf, telefon, i poczta, radjo, urządzenia
transportowe.

B) S e k c j a T r a k c j i S p a l i n o w e j ; autobusy, samo-
chody ciężarowe, samochody specjalne, samochody osobowe,
traktory, cyklonetki, motocykle, rowery, karoserje, opony,
części składowe i zapasowe, materjały i półfabrykaty, akcesorja.

G) S e k c j a T u r y s t y k i : Propaganda indywidualnych
miejscowości, propaganda przedsiębiorstw transportowo-tury-
stycznych, prop. biur podróży, wydawnictwa poświęcone ko-
munikacji i podróży, film podróżniczy i fotografja, kartografja,
sport i artykuły sportowe, przybory podróżne.

Koszta udziału będą minimalne ze względu na wyzys-
kanie stoisk Wystawy Powszechnej. Wystawcy, Wycieczki
i osoby, przybywające na wystawę, będą korzystały ze wszel-
kich ulg.

Zgłoszenia na Wystawę przyjmuje i udziela wszelkich
informacyj Dyrekcja Międzynarodowej Wystawy Komunikacji
i Turystyki w Poznaniu, ul. Marszałka Focha 18, 2 piętro.
Telefon 71 — 50,71 — 58,71—60, adres telegraficzny: Konntur
Poznań. („Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicz-
nych" 2/1930).

— Żelazne podkłady kolejowe w Anglji. W przeważnej
części państw przeważa dotąd stosowanie do nawierzchni pod-
kładów z drewna niżli z żelaza. W państwach o wydatnej wy-
twórczości żelaza, jak w Niemczech i Belgji rozszerzyły się
znacznie podkłady z żelaza, a w Stanach Zjednoczonych P. A.
starają, się huty żelazne o wprowadzenie w używanie podkła-
dów ze stali.

W Anglji odrzucono dotąd używanie podkładów żelaznych
i przyznawano pierwszeństwo podkładom drewnianym, które
sprowadzano z zagranicy. Wzrost cen drzewa doprowadził do
tego, że ceny podkładów drewnianych i żelaznych są jednakowe.
Wchodzi tu jednak w grę okoliczność, że angielskie huty us-
karżają się na brak pracy i są skore do ustępstw w celach
daleko idących.

W Anglji są jednak przy przejściu z podkładów dre-
wnianych do żelaznych pewne szczególne trudności do pokona-
nia. Gdy na kontynencie panuje szyna szerokostopowa, którą
należy tylko przymocować do podkładu, w Anglji jest w uży-
ciu szyna dwugłowa, która musi być chwytana w szyji.

Jako pierwsza z czterech wielkich grup, w jakie obecnie
skonsolidowały się koleje angielskie, postanowiła kolej Połu-

dniowa przejść do podkładów żelaznych. Po ośmioletnich pró-
bach na linji Londyn - Portsmouth zamówiono w jednej an-
gielskiej stalowni 70.000 sztuk żelaznych podkładów o wadze
5.000 ton. Ma się je ułożyć na odcinku 56 km długim.

Angielski podkład . żelazny typu Sandberga w kształcie
odwróconej litery U przypomina podkład żelazny niemiecki
i austrjacld Hendla, tylko gdy pierwsze posługiwały s;ę tylko
podkładką, tu z powierzchni podkładu wystają jeszcze pazury,
między które wchodzi szyna, ułożona dolną głową w odpowie-
dnio urobionej podkładce, a usztywniona w pazurach klinami
drewnianemi. Jedno silne żeberko u wierzchu, a dna mniejsze
u spodu pokrywy podkładu, wzmacniają go,

Podkład jest 2-44»t długi, 28*6 cm szeroki, 6-3 cm wysoki,
waży 64'5 kg, do czego przybywają, jeszcze dwie podkładki
o wadze 7-3 kg.

Koleje angielskie spotrzebowują rocznie cztery miljony
podkładów, a już 10°/0 tej ilości dałoby roczne spotrzebowanie
•30.000 ton.

Przy wyrobie podkładów żelaznych w Anglji sposobem
Bessemera i Siemens - Martina dodaje się 0-2 silicium, które
ma chronić stal przed rdzewieniem.

Przy długości żywotu podkładów drewnianych i żelaznych
20 lat są koszta zakupu, ułożenia, utrzymania i wymiany obu
jednakowe. Podniesie się cena podkładu drewnianego tylko
o 0-5 marki, to zwycięży podkład żelazny — gdyż do tego
niektóre statystyki przyznają mu żywot 30 letni. {Organ f. d-
Fortschriite d. Eiseribahnwesens 15/7 1929).

Ini. A. W. Krilger.

RECENZJE I KRYTYKI.
Ini. Waferjan Marzec: „Administracja i organizacja ro-

bót budowlanych". Nakładem autora. Warszawa, ul. Mazo-
wiecka 5. 1930.

Pod powyższym, dość obszernym tytułem, zamieścił autor
bardzo rzeczowo i starannie opracowany fragment administracji
i organizacji robót budowniczych, odnoszący się do zakresu
działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności ustanowionego
przez przedsiębiorstwo kierownika robót.

Z całości opracowanego tematu, wynika wielka znajomość
poruszonego zakresu działania, a szereg wskazówek autora odda
prawdziwie cenne usługi tym wszystkim, którzy tej dziedzinie
pracy technicznej poświęcić się zamierzają. Dodać należy, iź
jest to właściwie pierwsza praca w tym. zakresie w języku
polskim. Całość czynności związanych z wykonaniem budowy
inżynierskiej dzieli autor na pojedyncze grupy, mianowicie:
finansową, administracyjną, handlową, rachunkową, ubezpiecze-
niową i techniczną, podając przy każdej nietylko ogólny jej
zarys, ale również szereg praktycznych wskazówek i wzorów,
których dochowanie na budowie zapobiegnie ewentualnemu
szkodliwemu chaosowi i przyczyni się z jednej strony do po-
większenia dobroci wykonania, z drugiej zaś zapewni dla przod-
siębiorstwa zabezpieczenie godziwego zysku.

Szczególniej cennymi dla młodych techników będą wska-
zania autora odnoszące się do rachunkowości i książkowości
budowlanej tak pieniężnej jakoteź materjałowej, gdyż doświad-
czenie wykazuje, iż na tem polu spotykamy się często z wiel-
kimi błędami ze strony kierowników robót, błędami, których
rezultatem jest z reguły uszczerbek materjalny przedsiębior-
stwa. Żałować należy, że autor nie rozszerzył tego działu pracy
również na zaznajomienie ogółu techników polskich z wprowa-
dzaną obecnie na zachodzie podwójną ksiąźkowością materja-
łową; nie wątpię, iż przy wydaniu następnem, którego auto-
rowi życzyć należy jak najszybciej; rzecz ta również będzie
uwzględnioną.

Zwrócę uwagę na jedno jeszcze. Z doświadczenia szeregu
lat spędzonych w służbie budownictwa państwowego, zrobiłem
to smutne spostrzeżenie, iź przedsiębiorstwa budowlane nasze,
przystępując do oferowania, kalkulują przeważnie bardzo nie-
realnie. Jedne z nich idą często na nadmierny zysk, inne zaś
pragnąc robotę otrzymać do wykonania za każdą cenę, obni-
żają wartość swych świadczeń do granic, które z góry dają



przeświadczenie straty. To ostatnie odbija się naturalnie na
stronie materjalnej przedsiębiorstwa, jest również szkodliwe dla
samej budowy. Analizując ten stan, doszedłem do wniosku, iż
główną przyczyną niedomagań jest tutaj brak t. zw. kalku-
lacji wykonawczej, tego, co Niemiec nazywa „Nachkalkułieren".
Słusznie zatem autor podnosi na. str. 250 i następnych, ko-
nieczność prowadzenia dokładnej statystyki wykonywanych ro-
bót i zaznajomienia się z realną ich. wartością, poźądanemby
jednak było w dalszych wydaniach szersze opracowanie tego
niezmiernie ważnego tematu z podaniem praktycznych przy-
kładów. Z uwagi na ważność poruszonych przez autora za-
gadnień, praca jego powinna się znaleźć w ręku wszystkich
techników pracujących w dziale budowlanym, gdyż zaznajo-
mienie się z nią, przyniesie im prawdziwą i rzetelną korzyść.

Prof. K Bratro.

BIBLJOGRAFJA.
Książki nadesłane. J a n K w i a t k o w s k i : „Kiedy spodzie-

wać się należy wezbrań Wisły". Sandomierz 1920. Bibljoteha San-
domierslca Nr. 4.

Inź. Bohdan Nowakowski ; „Tablice samochodowe do
szybkiego odnajdywania i usuwania uszkodzeń". Warszawa 1930.

Wanda Karp o wiczówna: „Badania nad rozwojem przed-
rośli, oraz pierwszych liści sporofltu paproci krajowych". Nakładem
Poi. Akademji Umiejętności. Kraków 1929.

Sprawozdanie z odczytów.
Dnia 16. kwietnia br. odbyło się w lokalu Polskiego To-

warzystwa Politechnicznego przy ul. Zimorowicza 9 zwyczajne
środowe (odczytowe) zebranie członków P. T. P. w obecności
przybyłych licznie zaproszonych gości, których powitał prze-
wodniczący Prof. Dr. Inż. Borowicz, oddając następnie głos
prelegentowi, Inż. Adamowi Ebenbergerowi, dyrektorowi lwow-
skiego oddziału firmy „Siemens". Prelegent wygłosił przeszło
dwugodzinny, ilustrowany 64-ma przeźroczami, odczyt: „O no-
woczesnem oświetlaniu sceny". Po wstępie, omawiającym kar-
dynalne zasady techniki oświetlenia scenicznego, dał prelegent
retrospektywny obraz bogatego dorobku technicznego w tym
kierunku firmy „Siemens", porównując niektóre urządzenia w jej
wykonaniu z pomysłami obcenii. Przeszedłszy kolejno opisy
rozwoju konstrukcyj tak armatur, lamp i latarń, służących do
naświetlania sceny, jej dekoracyj i horyzontu, oraz urządzeń
do wyczarowywania przed okiem widza chmur na horyzoncie
i t, p. efektów świetlnych, — jakoteż zapoznawszy słuchaczy
z rozmaitemi systemami sterujących tamtemi urządzeniami
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i lampami stawideł i rozdzielnic, mieszczących się w loży tea-
tralnego światłomistrza, zakończył prelegent swój wysoce po-
uczający odczyt naprowadzeniem z niemieckiej praktyki szeregu
przykładów urządzeń tej miary, co projektowane nowe urzą-
dzenia sceniczne we Lwowie, konsumujące tyle pra,du, ile wy-
starcza do zaopatrzenia przeciętnego miasteczka prowincjo-
nalnego.

Po przyjętym żywemi oklaskami odczycie, zabrał głos
w dyskusji Prof. Dr. Inż. Fryze, poddając rzeczowej krytyce
niektóre z urządzeń scenicznych firmy „Siemens" i motywując
przekonywująco, dlaczego — jako doradca techniczny Magi-
stratu ni, Lwowa •— zalecił nie stosować tych urządzeń we
Lwowie. Najwymowniej przeciwstawił się Prof. Fryze zaistnia-
łemu zamiarowi wyposażenia lwowskiego teatru w wynaleziony
przez włoskiego inżyniera Bordoniego, a proponowany przez
firmę „Siemens", autotransformator z 24 kontaktami, ślizgają-
cemi się po gołem jego uzwojeniu, w miejsce powszechnie uży-
wanych do dtawienia napięcia opornic, które rzekomo mają być
droższe w eksploatacji. Prof, Fryze wyjaśnił przytem, że wy-
nalazek Bordoniego, nie mający za sobą jeszcze referencyjnej
przeszłości, nie daje gwarancji pewności ruchu, ani nie może
w lwowskich warunkach przynieść pokaźnej oszczędności na
kosztach ruchu, a przytem droższy jest w założeniu. Do opi-
sanego i pokazanego na ekranie przez prelegenta urządzenia
doprowadzeń prądu do ruchomych koszów z lampami przed
horyzontem sceny — wiedeńskiego systemu Haucka — odniósł
się Prof. Fryze również z nieufnością, podnosząc wielkie praw-
dopodobieństwo pękania przewodów zaszytych w płaską taśmę
skórzaną i z nią razem stale zginanych, przez co przy silnych
prądach, jakie tu w grę wchodzą, mogą powstawać wewnątrz
taśm łuki elektryczne i wywołać groźny w skutkach pożar.
Wreszcie Prof. Fryze obiecał zaprosić zebranych we wrześniu b. r.
na wycieczkę do Miejskiego Wielkiego Teatru lwowskiego,
w którym do tego czasu zainstalowane zostaną pod jego okiem
nowe urządzenia fototechniczne, pobierające maksymalnie 312
kilowatów mocy.

W końcn Prof. Dr, Inź. Witkiewicz zaapelował do oby-
dwu przedmówców, aby zaopiekowali się również zracjonalizo-
waniem oświetlenia sali odczytowej Pols. Tow. Politechnicznego.

"Wszystkie przemówienia nagrodzili zebrani, pośród któ-
rych było wiele powag naukowych i wybitnych osobistości
z lwowskich sfer przemysłowych, huczneini oklaskami, a prze-
wodniczący imieniem zebranych podziękował prelegentowi ser-
decznie za jego odczyt, który wzbudził tak wielkie zaintere-
sowanie. W. F. SiepratusM.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Posiedzenie Wydziału Głównego z dnia 17. III, 1930 r.

Obecni: Prezes Eybicki, Wiceprezes Błum, Koledzy : Dr. Aulich,
Prof. Bratro, Bronarski, Bessaga, Kozłowski, Prof. Krzycz-
kowski, Łazoryk, Łodziński, Tomaszewski, Prof. Zipser.

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedze-
nia. W sprawie protokołu wyjaśnia Prezes Eybicki, iż: 1. Mi-
nisterstwo Poczt i Telegrafów cofnęło na telegraficzną inter-
wencję. P. T. P. nowy sposób ekspedycji Czasopisma Technicz-
nego, ale tylko do pierwszego kwietnia br., zapowiadając, że
się porozumie co do nowego sposobu wysyłki z Towarzystwem.
2. Co do budowy mieszkań z funduszów Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych interwencja delegatów P. T. P. nie odniosła przy-
najmniej na rok bieżący skutku, z powodu sprzeciwu Ministra
Prystora.

2. Przyjęto balotem jednogłośnie nowych członków: Ba-
bak Tadeusz, Franczuk Marjan, Goldman Sylwester, Gunther
Mieczysław, Htigiel Bronisław, Laskowski Zygmnnt, Lebda
Edward, Meisner Jakób, Nawrocki Jan, Nedey Marjan, Ostrow-
ski Władysław, Paliszewski Wacław, Richter August, Rosz-
kowski Witold, Wyspiański Tadeusz.

3. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie skarbnika i pre-

liminarz budżetowy na r. 1930, wyrażając mu uznanie za jego
gorliwą pracę.

4 Prof. Bratro referuje sprawę subwencjonowania Czaso-
pisma Technicznego przez Ministerstwo Robót Publicznych. Po
dłuższej dyskusji postanowiono na wniosek Prof. Zipsera odło-
żyć załatwienie sprawy do następnego posiedzenia.

5. Przyjęto do wiadomości podziękowanie Koła Pań Poli-
techniki Lwowskiej za przyznanie udziału w dochodzie z za-
bawy tanecznej dnia 3. marca br. w kwocie 300 zł,

6. Na wniosek Prezesa Rybickiego uchwalono po dłuż-
szej dyskusji, w której zabierali głos Prof. Bratro, Dr. Aulich,
"Wiceprezes Blum, Inż. Łodziński, podjąć inicjatywę w zwoła-
niu komisji, któraby się zajęła zbadaniem przyczyn upadku
przemysłu we Lwowie.

7. Prezes Rybicki komunikuje, iż na konferencji w Mini-
sterstwie Rolnictwa d. 8. marca br. w sprawie utworzenia biur
neljoracyjnych przy Województwach zasięgano Jego opinji.

Postanowiono na wniosek Wiceprezesa Bluma zasięgnąć
opinji Sekcji inżynierów meljoracyjnych P. T. P.

8. Na wniosek Prof. Bratry uchwalono podwyższyć ho-
norarjum autorskie w Czasopiśmie Technicsnem na 14 gr, za
wiersz garmondu i 15 gr, za wiersz petitu i borgisu.

9. Prof, Zipser zreferował sprawę regulaminu Sekcji
P. T. P. i związane z tein zmiany statutu Towarzystwa. Wnio-
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ski referenta uchwalono* i uproszono Prof. Zipsera o postawie-
nie wniosku o zmianę statutu na Walnem Zgromadzeniu.

Ze względu na spóźnioną, porę postanowiono dalsze sprawy
odłożyć do przyszłego posiedzenia.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Posiedzenie Wydziału Głównego z dnia 7. IV. 1930 r.
Obecni: Prezes Rybicki, Wiceprezesi Blum i Prof. Dr. Boro-
wicz, Koledzy: Dr. Aulioh, Prof. Bratro, Bronarski, Jarosz,
Kalityński, Kozłowski, Prof, Krzyczkowski, Laśkiewicz, Łazo-
ryk, Nechay, Prof. Zipser. Nieobecność usprawiedliwił Prof.
Dr. Weigel.

Przed przystąpieniem do obrad Pan Prezes Rybicki wita
nowoobranych członków Wydziału, wyrażając radość z powodu
możności współpracy z nimi i apeluje by pracowali dla dobra
Towarzystwa.

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posie-
dzenia.

2. Przyjęto balotem jednogłośnie nowych członków: Jan
Borowski, Alfred Krischke i Józef Noworytko.

3. Prezes przedstawia prośbę Lwowskiego Chóru Tech-
nickiego o udzielenie subwencji na wycieczkę propagandową
na Wschód, Po dłuższej dyskusji postanowiono odmówić ze
względu na to, ie wycieczka nie ma charakteru naukowego.

Ł Prezes przedstawia sprawę subwencjonowania Czaso-
pisma Technicznego przez Ministerstwo Robót Publicznych. Po
dłuższej dyskusji postanowiono w tej sprawie na wniosek Prof.
Bratry wystosować do Ministerstwa pismo, proponujące doda-
tek do umowy, które Prezes Rybicki wręczy osobiście Panu
Ministrowi Dr. Matakiewiczo.wi.

5. Postanowiono zgodzić się na wymianę Czasopisma Tech-
nicznego z Górnośląskiemi Wiadomościami Gospodarczemi, odinó-
miono zaś wymianę pismu Studia Mathematica- Prośbę Czytelni
Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej o bez-
płatną prenumeratę Czasopisma Technicznego załatwiono przy-
chylnie.

6. Prof. Zipser referuje statut Polskiego Towarzystwa
Technicznego. Postanowiono, celem dokładnego rozpatrzenia tej
sprawy, wybrać komisję w składzie: Prof. Bratro, Prof. Zip-
ser, Prof. Krzyczkowski, Inż. Nechay.

7. Prezes Rybicki referuje sprawę reaktywowania Od-
działu P. T. P. w Nowym Sączu i stworzenia Oddziału P. T. P.
vt Tarnopolu. Postanowiono odroczyć sprawę do czasu wpły-
nięcia propozycji od zainteresowanych w tej sprawie członków.

8. Sprawę funduszu na budowę pomnika ś. p. Prof. Ski-
bińskiego postanowiono oddać Komitetowi złożonemu praez
Poi. To"w. Politechnicznego oraz trzech delegatów Związku
Studentów Inżynierji, który się dotychczas tą sprawa zajmo-
wał. Na członków Komitetu wybrano Prof. Krzyczkowskiego,
Inż, Wróbla i Inż. Nechay'a.

9. Prezes Rybicki referuje tematy, przedstawione przez
Komisję konkursową Fundacji im. Barona Gostkowskiego. Na
wniosek Dra Aulicha postanowiono rozpisać konkurs na temat
„dowolny", a tematy polecone przez Komisję konkursową wy-
mienić jako szczególnie polecone. Po dłuższej dyskusji usta-
nowiono wysokość kwoty konkursowej na 800 zł., z tem, że
mogą, być udzielone z tej sumy ewentualnie i dwie nagrody.

10. Postanowiono zaprosić Polskie Zrzeszenia Techniczne
na Zjazd delegatów Zrzeszeń Technicznyoh do Lwowa na
31. maja i 1. czerwca br.

11. Prezes Rybicki przedstawia prośbę Związku Techii-
ków w sprawie pozwolenia brania udziału w odczytach P. T. P.
Po długiej dyskusji postanowiono na wniosek Dr. Aulicha wy-
dawać dla członków tego Zrzeszenia, którzy posiadają pełie
prawa do tytułu „Technika", sezonowe legitymacje na podsk-
wie polecenia członka P. T. P., z zastrzeżeniem, że legitymacje
te są ważne tylko na odczyty, które są ogłoszone w prasie
z dodatkiem: „goście mile widziaui".

12. Ze względu na spóźnioną porę postanowiono sprawę
memorjału w sprawie biur meljoracyjnych przy urzędach woje-
wódzkich oddać Komisji, któraby .memorjał ten dokładnie roz-
patrzyła i przedstawiła na następnem posiedzeniu Wydziału
Głównego, które odbędzie się dnia 15. bm. Do Komisji tej wy-
brano Wiceprezesa Bluina, Prof. Mtłldnera i Inż. Bronarskiego.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Konkurs Fundacji im. ś. p. Barona Romana Gostkow-
skiego. Polskie Towarzystwo Politechniczne rozpisuje konkurs
na pracę naukową pod następującemi warunkami :

1. O nagrodę mogą się ubiegać autorowie, którzy są
członkami Polskiego Towarzystwa Politechnicznego. '

2. Prace przedstawione na konkursie muszą być pracami
oryginalnemi, nie wydanemi w druku.

3. Temat pracy może być d o w o l n y , lecz szczególnie
pożądanym byłby jeden z tematów niżej wymienionych:

a) Znaczenie instytutów badawczych dla rozwoju prze-
mysłu.

b) Polityka terenowa zarządu miast a kwestja miesz-
kaniowa.

c) Gospodarcze znaczenie stosowania mieszanek spirytu-
sowych dla napędu motoru.

d) Racjonalne systemy budowy nawierzchni dróg dla
warunków istniejących w Polsce.

e) Znaczenie meljoracji nieużytków dla gospodarki rolnej.
f) Korzyści akcji scaleniowej gruntów budowlanych

w miastach.
4. Prace konkursowe bez nazwiska autora winne być

zaopatrzone godłem, z kopertą zawierającą imię, nazwisko
i adres autora.

5. Termin wręczenia prac konkursowych upływa w dniu
30. grudnia 1930 r. o godz. 10-tej. (Sekretarjat Polskiego'To-
warzystwa Politechnicznego, Lwów, ul. Zimorowicza 9).

6. Nagroda wyznaczona w wysokości 800 zł. może być
przyznaną za jedną pracę lub rozdzieloną na dwie nagrody,
o ileby żadna z prac wręczonych nie przedstawiała pełnej war-
tości naukowej, względnie gdyby dwie z wręczonych prac
przedstawiały się jako' równowartościowe.

7. Nagrodę przyznaje Wydział Główny Polskiego Towa-
rzystwa Politechnicznego na podstawie wniosku Komisji kon-
kursowej, złożonej z J. M. Rektora Politechniki Lwowskiej,
Prezesa Polskiego Towarzystwa Politechnicznego i członków
Sądu Konkursowego fpp. Prof. Inż. E. T. Geisler, Prof. Inź.
Witold Minkiewicz i Prof. • Dr, Maksymiljan Matakiewicz,
(względnie zastępców) pp. Prof. Inż. Zygmunt Ciechanowski,
Prof. Inż. Djonizy Krzyczkowski i Prof. Inź. Kazimierz Zipser.

Sekretarz:
lnz. Stanisław Kozłowski mp.

Prezes:
Inż. Stanisław Rybicki mp.

Wydział Główny Polskiego Towarzystwa Politechnicz-
nego zawiadamia, że czyniąc zadość życzeniom wielu członków
Towarzystwa, zaprenumerował począwszy od 1. stycznia 1930
dwa czasopisma radjotechniczne, a mianowicie:

1. wiedeńskie Radio - Amateur i
2. polskie Radjo-Amator Polshi.

Oba wspomniane pisma będą wyłożone wraz z innemi
w czytelni Towarzystwa do dyspozycji członków.

Uwaga: W części inseratowej numeru umieszczono
ogłoszenie kon/cursu architektonicznego na wykonanie wię-
zienia karno-śledczego w Łodzi.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie,
Pierwsza Związkowa Drikarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T E E Ś ó : Inż. A. Eiger : Konieczność rewizji norm dla, cementu portlandzkiego. — Prof. E. Hauswald : IV Międzynarodowy Kon-

gres Racjonalnej Organizacji. — Inż. J. P r u c h n i k : Gospodarka wodna w Holandji. Eoboty na Zuiderzee. Kultura torfów
wysokich w Niemczech. (Ciąg dalszy). — Wiadomości z literatury technicznej. — Recenzje i krytyki. — Bibljografja. —
Sprawy Towarzystwa.

Inż. Antoni Eiger.

Konieczność rewizji norm d[la cementu portlandzkiego.
Polskie normy dla cementu portlandzkiego powstały

w latach 1922—1924, w okresie, kiedy po wojnie i inflacji
przemysł cementowy dopiero się dźwigał. Ta okoliczność'
w pierwszym rzędzie, jak również brak ruchu w kierunku
rewizji norm w krajach innych spowodowały to, że w nor-
mach polskich P. B. Nr. 201 —204 mamy dużo przepisów bądź
teoretycznie zbędnych, bądź też cyfrowo niewystarczają-
cych. Wzorując się na normach szeregu państw, zapomniano
o tem, że normy cementowe wogóle stanowią zlepek czysto
empirycznych przepisów. Łączy się to z bardzo powolnym roz-
wój em świadomości o istocie cementu wogóle. W latach ostat-
nich na skutek pojawienia się cementów wysokowartościo-
wych, pod wpływem badań nad istotą betonu (prof. Abrams,
Graf i t. p.) i wreszcie wskutek coraz szerszego zastoso-
wania cementu (co wyklucza możność ujęcia w jeden zbiór
wszystkich przepisów, dotyczących właściwości wymaga-
nych od cementu we wszystkich jego zastosowaniach, co
kilkanaście lat temu jeszcze wydawało się możliwe), cały
szereg państw przystąpił do rewizji swoich norm, przy-
czem rewizja ta, jak to dalej podamy, wyrażała się
głównie w podniesieniu cyfrowem poszczególnych wy-
trzymałości.

Rewizja norm polskich winna iść w trzech kierun-
kach, a mianowicie:

1. Odrzucenia z norm wszystkich tych prób i prze-
pisów, które bądź nie dają możności jednoznacznego
określenia danej cechy cementu, bądź też ze względów
na niemożność osiągnięcia właściwej dokładności w wy-
konaniu mogą stać się powodem nieuzasadnionego brako-
wania cementu.

2. Podwyższenia pozostałych norm do poziomu od-
powiadającemu z jednej strony postępom dokonanym
w cementownictwie krajowein, z drugiej zaś strony zrówny-
waj ącym normy polskie z podwyższonemi normami państw
sąsiednich.

3. Przerewidowania samych metod badania cementu,
które w kilku wypadkach nie dają rezultatów zezwalają-
cych na dokładne przewidywanie zachowania się cementu
użytego potem w praktyce.

Przystąpimy do rozpatrzenia pierwszej grupy, mia-
nowicie przepisów, które, naszem zdaniem, należy przy
rewizji norm całkowicie odrzucić.

: A. Ciężar gatunkowy.
Znaczenie ciężaru gatunkowego przypisywano mylnie

temu, że z c. g. można jakoby wnioskować bądź o stopniu
wypalania cementu, bądź też o tem, czy produkt nie zo-
stał zanieczyszczony domieszkami szlaki i t. p. "Wielo-
krotne badania, z których najbardziej wyczerpujące zo-
stały przeprowadzone przez uczonych amerykańskich R.
K. Meade i L. C. Hauk w r. 1907, dowiodły, że ten po-
gląd jest zupełnie fałszywy. Okazało się, że o. g. ce-
mentu słabo palonego jest przeważnie wyższy, niż ce-
mentu wypalonego należycie. Zafałszowanie cementem
romańskim i szlaką wielkopiecową, które to substancje
posiadają wysoki c. g. również tą drogą nie może być
wykryte. Leżenie, które w zasadzie polepsza cement,
zmniejsza c. g. Wreszcie, jeśli przeprowadzić próbę c. g.
po wyprażeniu, to również i takie próby nie będą miaro-
dajne, gdyż przy prażeniu jednakowo prawie zmienia się
c. g. cementu portlandzkiego czystego jak i fałszowanego.

Na podstawie powyższego, badacze ci dochodzą do
wniosku, że próbę c. g. należy wogóle skreślić z norm.

Stanowisko to jest tem słuszniejsze, że jeżeli zakła-
dano, iż dzięki tej próbie uda się stwierdzić obecność
w cemencie niedopału, a więc czynnika powodującego nie-
stałość objętości, to przecież posiadamy specjalną próbę,
stwierdzającą bezpośrednio tę ostatnią cechę, próbę nota
bene bardzo ostrą. Reprezentowany bardzo często przez
praktyków pogląd, że świadomość c. g. danego cementu
ma znaczenie przy normowaniu ilości cementu w danej zapra-
wie, polega oczywiście na pomieszaniu pojęć c. g. i ciężaru
objętościowego, t. j . wagi danej objętości cementu. Po-
mijając fakt, że ciężar objętościowy jest zależny od ca-
łego szeregu czynników przypadkowych, np. cienkości
miewa, sposobu nasypywania i t. p., wszystkie obecnie
obowiązujące przepisy przepisują nie objętościowe, lecz
ilośoiowe (w kg) normowanie cementu zużywanego na m3

danej zaprawy.
Jeśli na zakończenie powiemy, że wahania c. g. po-

szczególnych cementów zależą w pierwszej linji od za-
wartości żelaza, który to składnik sam w sobie nie jest
żadnym sprawdzianem jego jakości, to mamy wrażenie,
że zbędność tego przepisu w nowych normach polskich
będzie dostatecznie umotywowana1).

B. Koniec mazania.

Próba wiązania cementu ma za zadanie stwierdzenie,
w jakim momencie działanie wody na cement zaczyna się
uwidoczniać przez zmiany fizyczne zaprawy. Stwierdzenie
tego ma na celu określenie czasu, w ciągu którego, licząc
od chwili zadania zaprawy wodą, przygotowanie zaprawy
winno być ukończone i zaprawa ta wyrobiona. Metoda
oznaczania początku wiązania polega na stwierdzeniu, że
igła (t. zw. igła Vicat'a) nie przechodzi swobodnie przez
krążek napełniony zaczynem. W równie empiryczny spo-
sób ustalono dowolnie pojęcie końca wiązania, mówiąc,
że koniec wiązania zachodzi wtedy, jeśli igła żadnych
widomych znaków na powierzchni wspomnianego zaczynu
nie pozostawia. Przepis ten jest historyczną pozostałością •
z czasów, gdy koniec wiązania stwierdzano przy pomocy
paznogcia, mianowicie mówiono, że cement związał w mo-
mencie, kiedy paznogieć nie pozostawia na jego po-
wierzchni żadnych śladów.

Pojęcia te utrzymywały się dość długo dzięki obecnie
powszechnie uznanemu za mylny, poglądowi na istotę
twardnienia cementu pod wpływem wody. W myśl tej
teorji cement zadany wodą rozczepiał się — powstawał
gel, z którego potem wykrystalizowywały w stałym roz-
tworze związki stanowiące właściwy cement. Temu po-
glądowi odpowiadało twierdzenie, że procesowi hydrolizy
odpowiada proces wiązania, okresowi krystalizacji zaś —
proces właściwego twardnienia cementu, względnie za-
prawy. Dzisiaj pogląd ten jest prawie całkowicie zarzu*
cony i zastąpiony przez jedną z pierwszych teoryj, która
w tej dziedzinie powstała — teorji Miohaelisa. Teorja ta

') W normach amerykańskich jest przewidziana oddzielna,
niższa cyfra dla c. g. cementu t. zw. białego, t. j . cementu nie za-
wierającego żelaza, a który we wszystkich innych, swoich właści-
wościach dorównywuje najlepszym znanym cementom.
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powiada, że twardnienie cementu jest spowodowane kur-
czeniem się masy — gelu, który powstaje wskutek dzia-
łania wody na cement. Działanie to zaczyna się; w chwili
zadania zaprawy wodą, i trwa, oczywiście z róźnemi na-
tężeniami, do kilkunastu lat. Jeśli przy normalnym ce-
mencie pierwszą zmianę fizyczną, — zmianę konsystencji
zaprawy — obserwujemy dopiero po pewnym czasie, to
jedynie dlatego, że reakcja ta przebiega w pierwszej
chwili względnie wolno, podobnie jak to ma miejsce np.
po okresie czasu kilku tygodni.

Z powyższego wynika, że niema dwóch procesów,
a odbywa się jeden jedyny i dlatego próba wiązania
winna sprowadzać się wyłącznie do określenia, ile czasu
w danych warunkach posiada odbiorca danego cementu,
by spokojnie mógł zaprawę swoją przygotować. 0 samej
próbie wiązania dla praktyki mówić będziemy przy innej
okazji. W tem miej scu przy pomocy powyższego chciałem
uzasadnić zbędność określenia końca wiązania, jako prze-
pisu opartego na przesłankach dzisiaj przez naukę od-
rzuconych.

G. Próba zaczynu.
Próba ta, polegająca na zrywaniu próbki z czystego

cementu, jest najstarszą z właściwych prób wytrzyma-
łościowych. Jest ona dzisiaj pozbawiona znaczenia w pierw-
szej linji dlatego, że cement w czystej formie nie znaj-
duje praktycznego zastosowania. W tych wypadkach,
kiedy używa się on pomieszany z innemi materjałami
niż piasek, żwir i t. p., co ma miejsce np. przy fabry-
kacji płytek azbestowych, wówczas gotowy produkt musi
być próbowany i tak pod specjalnym kątem widzenia,
przez co wprowadzenie tej próby do ogólnych przepisów
nie ma znaczenia.

Jest jeszcze i drugi wzgląd, który przemawia za
odrzuceniem tej próby — mała jej dokładność. Jak wiemy,
wytrzymałość zaprawy, a w pewnym stopniu i zaczynu,
zależy między innemi od ilości wody, oraz od ubicia
próbki. Oba te czynniki w próbie zaczynu są sformuło-
wane w sposób, dający pole do daleko idącej dowolności
w zarobieniu samych prób. Dowodem tego są duże błędy
doświadczalne, które w zestawieniu z wynikami prób na
zgniatanie, robionych, sposobem mechanicznym, podaję
poniżej (tabl, 1). Odchylenia te są tak wielkie, że często
paczą wynik próby. Na dowód tego przytoczę fakt, który
miał miejsce "W jednej z większych cementowni. Przy
przeprowadzaniu pewnych! zmian w składzie mieszaniny
surowej, badano również i zaczyn na rozciąganie. Ze
względu na dużą. dokładność prób zaprawy ograniczono
się i w tym wypadku do 4 próbek. Zaraz na wstępie wy-
stąpiło zj awisko cofania się wytrzymałości zaczynu, t. zn,
że wytrzymałości po 7 dniach były mniejsze niż wytrzy-
małości 3-dniowe. Ponieważ zjawisko to występuje z wy kle
wówczas, gdy cement jest tak wysoki w wapnie, że jest
na granicy stałej objętości, mieszanina surowa zaś była
jeszcze od tej granicy daleko, cement był dobrze wypa-
lony i wykazywał doskonałe wytrzymałości zaprawy, za-
istniało przypuszczenie, że błąd polega na niedokładności
prób zaczynu. Od chwili, gdy zamiast 4 próbek zarobiono
po 6 i skrajne dwa rezultaty odrzucono, biorąc do prze-
ciętnej jedynie 4 pozostałe, próby zaczynu wykazały nor-!
malne zachowanie się cementu, stwierdzone już przez
wszystkie pozostałe próby. ]?akt ten rzuca pewne światło
również na zbędność następnego przepisu. •

D. Wzrost wytrzymałości..
Z angielskich norm zapożyczono -przepis czysto empi-

ryczny i bardzo stary, normujący w określony sposób
wysokość wytrzymałości 28 dniowej na podstawie 7-dniowej
próby. Pomijając fakt, że same normy ograniczają dzia-
łanie .tego przepisu do cementów,, które nie osiągają

• .pewnej wytrzymałości, błąd tego, przepisu , wykaże nastę-
pujący przykład : Jeśli przyjmiemy, że dokładność bada-

nia cementu przy próbie na rozciągnięcie wynosi 3°/o,, to
wyniki rzeczywiste prób leżeć będą, w tych granicach po-
wyżej i poniżej cyfr wykazanych. W tych warunkach
wyobraźmy sobie, że cement wykazuje po 7 dniach
25 kg I cm2, po 28 dniach zaś — 28 kg/cm2, Ten sam cement
badany ponownie może wykazać np. po 7 dniach: 25+2% =
=25,5 fc^/cm2, po 28 zaś 28—2,2u/0 =27,4 kg\cm%.

Z wzoru winno wypaść na podstawie wytrzymałości

7-dniowej 25,5, 25,5+-^-^=27,9 kg/cm2, a więc na pod-

stawie tej próby cement winien zostać zabrakowany.

i

i
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Niedopuszczalność przepisu, normującego wielkości
rzędu błędu doświadczalnego, jest zupełnie jasiia, nadto,
jak to wyjaśnimy później, wzrost wytrzymałości w za-
prawie praktycznej podlega zupełnie innym czynnikom,
niż w próbie normalnej.

T a b l i c a 1.

Rozerwanie prót
zaczynu * wg

7dn.

940
990
930
910
920
945
939

. norm.
y 1 &/cal. kw.

% ±
0,1
5,4
1,0
2,6
2,0
0,6

7dn.

990
945
930

1000
940
985
965

ang.

7o +

2,6
2,1
3,5
3,6
2,5
2,1

zaprawa*) 1

7dn.

395
398
398
395
395
396

7o±

0,3
0,5
0,5
0,3
0,3

Zgniatanie
-. 3 wg. norm niemieckich

w hglcm%

7 dn.

505
505
508
511
508
507

% +

0,5
0,5
0,2
0,8
0,2

28 dn.

643
643
643
650
650
646

% ±
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6

Przechodząc teraz do drugiej części — podniesienia
obowiązujących norm do wysokości bardziej odpowiada-
jącej poziomowi krajowego przemysłu, podamy w tabl. 2
zestawienie zmian norm kilku państw, oraz proponowaną
przez nas zmianę norm P B 201—204.

Przy propozycji tej kierowałem się zasadą,, że obecne
normy polskie powinny w miarę możności w każdej po-
zycji dorównywać odnośnym najwyższym normom zagra-
nicznym. Pozorna niższość normy niemieckiej — ISOkgjcm1

tłómaczy się jedynie różnicą w ubijaniu tych prób, w rze-
czywistości zaś są tą cyfry sobie mniej więcej odpowia-
dające.

*) Próby zaczynu wykonane przez H. Faija & Oo w Londy-
nie, próby zaprawy przez Państwowy Niemiecki Zakład Badania
Materjałów w Berlin -Dahlern.
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T a b ł i e a %

Anglja dawn.
„ 1925

Niemcy dawn.
„ 1927

Austrja dawn.
„ 1925

P N B 201—204
wniosek autora

Kozciąganie

zaczyn
7dn.

31,5
42,0

—

—

30

zaprawa
7dn.

14
22,8

12
18

12
18

15
22

zaprawa
28 dn.

17,6
25,0

—

18

21
25

Zgniatanie

zaprawa
7 dni

—

120
180

220

150
220

zaprawa
28 dn.

250
380

180

250
330

M l e w o

sito
900

1

5
5

2
1,5

sito
4900

14
10

—

20
15

W normie zgniatania 28 dni kierowałem się nominalną
cyfrą norm niemieckich, różnica młotka kompensuje się
tem, źe nasze normy przewidują wyłącznie przechowy-
wanie prób w wodzie, niemiecka zaś cyfra 330 stosuje
się do prób t. zw. kombinowanych, dających wyższe
wyniki.

Rozciąganie. 7 dn. odpowiada angielskiej nowej nor-
mie — 325 funtów na cal kwadr,, chociaż próby robione
naszemi metodami dają wyniki wyższe. Próba 28 dn. wy-
nika z średniego wzrostu wytrzymałości od 7 do 28 dni
i odiDOwiada wytrzymałości 28-dniowej angielskiej otrzy-

700
manej po podstawieniu 22 we wzór 6=22-1—an~-

Dla zobrazowania, czy i jak dalsze proponowane
, nowe normy pokrywają się z wynikami badań naszych
| cementów, przytaczamy poniżej tablicę wyników średnich
Iz lat 1924—26, osiągniętych w Laboratorjum Tworzyw

Politechniki Warszawskiej, podaną przez p. prof. Kara-
sińskiego w Przeglądzie Technicznym z dn. 19. I. 1927 r.

Tablica 3.

s

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Rozciąganie

zaczyn

7 dni

54,6
57,8
61,4
56,7
48,1
57,7
57,6
61,6
47,6
48,8
44,8
46,8
41,2
35,4

zaprawa 1:8

7 dni

35,1
36,7
35,4
34,5
83,5
35,1
31,3
29,6
29,6
29,8
26,5
25,4
23,4
21,9

28 dni

42,4
40,9
39,8
40,2
39,4
4.1,2
39,5
37,6
86,8
85,1
87,4
88,7
30,7
27,5

Zgniatanie

zaprawa 1:8

7 dni

441
480
411
407
380
368
360
357
327
312
298
271
248
200

28 dni

606
B58
527
557
570
504
444
458
458
462
446
437
379
279

Stopień
zmielenia

900

0,2
0,2
0,7
0,5
0,1
0.5
0,1
0,1
0,2
1,0
0,8
0,2
0,1
0,2

4900

11,6
7,8
6,0

15,8
10,3
18,5
9,5

13,2
11,6
16,5
13,9
15,5
9,1

13,1

Spółcz.
hydr.

2,14
2,09
2,04
1,95
2,06
2,04
2,14
1,98

1,96
2,20
2,07
1,91

myślę cemetowym w latach 1922—26, a który od tych
lat znowu poszedł dalej.

Nie posiadam zestawienia wyników badań cementu
w ostatnim okresie, sądzę jednak, na podstawie własnego
badania kilku cementów, że są one o wiele wyższe, niż
podane w tabl. 3.

Przejdziemy teraz do krytyki niektórych metod ba-
dania.

a) P r ó b a z a p r a w y na z g n i a t a n i e .
Cement w praktyce jest stosowany do zapraw w naj-

różnorodniejszym stosunku do wody, piasku i żwiru,
przyczem te ostatnie składniki występują pod niezmiernie
róźnorodnemi postaciami. Dlatego też dla badania starano
się stworzyć model-kostkę, w której wszystkie czynniki, ma-
jące wpływ na wytrzymałość, a więc odsetek wody, stopień
ubicia, ilość i charakter piasku, były jednoznacznie usta-
lone. Na tej podstawie wprowadzono do norm badanie
zaprawy z jednej części cementu i trzech części piasku
normalnego o przepisanem zgóry pochodzeniu, ubijanej
ściśle określoną ilością, uderzeń młotka znanej wagi, spa-
dającego z przepisanej również wysokości. Co się tyczy
dokładnego ustalenia odsetka wody, to w tym punkcie
istnieje pewna dowolność, której wagi w momencie ukła-
dania tej normy nie doceniano. 0 sprawie tej mówić bę-
dziemy później.

Próba zaprawy na zgniatanie była tem ważniejsza,
źe pierwotnie cement w zaprawie był używany w ele-
mentach budowli narażonych wyłącznie na ciśnienie; do-
piero rozwój żelbetnictwa otworzył pole dla stosowania
cementu w inaczej pracujących konstrukcjach. Niemniej
jednak próby te i dzisiaj uważamy za najważniejsze.
Przytoczę tutaj, że szereg innych właściwości, jak np.
wytrzymałość na ścieranie, wzrasta z wzrostem wytrzy-
małości na zgniatanie. Zależność tę widzimy na rys. 2
zapożyczonym z prac prof. Abramsa.

Jak widać, tylko jeden z badanych cementów „14"
wykazuje wytrzymałości na zgniatanie nieco_ niższe od
proponowanych norm. Przyczyną tego wydaje się_ być
wyjątkowo niski moduł hydrauliczny, którego podniesie-
nie chociażby o kilka setnych, co daje się zawsze bez
specjalnego trudu uskutecznić, już wystarczyłoby, by i ten
cement normy proponowane przekroczył.

Grubszy stopień zmielenia, wykazywany przez ce-
menty 4, 6, 10 i 12,: również z łatwością daje się spro-
wadzić (o ile to już nie nastąpiło) do proponowanych
granic. ,

Z powyższego wynika, że nowe normy będą jedy-
nie usankcjonowaniem postępu, który dokonał się w prze-

0 9
0.8
0.7
0.6

0,3

0.2

a/

\
\

ł
*

\

/
f

«•." '

Jt
— -

703
Ć33

i
422.

28/

2//

70 I
/fi 10 30

Ays.J.

Zaletą tej próby jest wielka jej dokładność, co wi-
dać z wyników przytoczonych w tabl. 1.

Postaramy się przeanalizować analogje, występujące-
między wynikami prób z kostką „normalną", a kostką
betonową, dla zobrazowania przydatności kostki normal-
nej jako modelu.

Wytrzymałości zaprawy przy jednakowem uziarnie-
niu żwiru i piasku i jednakowej wytrzymałości używa-
nego cementu zależą od dwóch następujących czynników:

o) stosunku wody do cementu (niem. Wasserzement-
faktor) ;• , .

b) ilości cementu (ń, Zementfaktor).
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Dla stwierdzenia wpływu tych czynników autor za-
robił szereg kostek, używając piasku normalnego nie-
mieckiego i cementu o różnym przemiale (różnych wy-
trzymałościach — patrz niżej) w stosunku 1:3, 1: 5 i 1: 7.
Wyniki (rys. 3 i 4) porównane z wynikami prób betono-
wych., wziętych z prac prof. Grrafa, wykazują analogiczny
kształt i przebieg krzywych.

$ 200.

Przejdźmy do drugiego czynnika.
W każdej zaprawie ziarnka piasku i żwiru są oto-

czone i powiązane powłoką, ze " stwardniałego cementu.
Oczywistą jest rzeczą, że im więcej stosunkowo cementu
użyj emy, tem większą pewność mieć będziemy, że wszyst-
kie ziarnka piasku i żwiru są powiązane i tem grubsza
będzie powłoka cementu naokoło ziaren, a więc innemi
słowy i tem większa wytrzymałość zaprawy. Aby prze-
nieść to na nasze wyniki, założymy — ponieważ do za-
prawy używamy normalnego piasku, że powierzchnia
ziarnek zawartych w 100 gr piasku wynosi a. Wówczas
przyjąć możemy, że w 200 gr powierzchnia wyniesie 2 o,
w 300 gr — 3 a i t. d. i możemy przej śó do nowego spół-
czynnika, który nazwiemy spółczynnikiem cementu (Ze-
mentfaktor), wyrażonego w graniach cementu na jednostkę
powierzchni piasku.

T a b l i c a 4.
Zaprawa piasku gr powierzcłin. cement, gr spółcz. a

1:3 1,275 12,75 a 425 33,3 a
1:5 1,360 13,5 a 270 30 a
1:7 1,400 14 a 260 14,3 a
Rysunek 5 wykazuje i w tym wypadku bardzo zbli-

żony charakter krzywych.
Chciałbym tu odrazu zapobiec pomieszaniu pojęć,

które te analogje mogą wprowadzić, wobec tego, że do-
wodzimy tezy, iż z wytrzymałości normalnych nie można
snuć wniosków o wytrzymałośoi praktycznej np. betonu.
Podkreślani, źe stały stosunek tych wielkości (wytrz. nor-
malnej i betonu) zachodzi tak długo, jak długo mówimy
o jednym i tym samym cemencie. Jeżeli natomiast roz-
patrujemy jednakowe wyniki normalne 2 cementów, to
ich wytrzymałości w betonie mogą być zupełnie różne.
Prof. Graf podaje, że spotkał 2 oementy o jednakowych
wytrzymałościach normalnych, a które dały w betonach
jednakowego składu i konsystencji wytrzymałości w stos.
2 do 3.

Istnieje również kilka dalszych punktów, w których
kostka normalna nie może dziś być uważana za właściwy
model zapraw, wykonywanych z danego cementu. Pocho-
dzi to stąd, że z jednej strony wytrzymałości cementu od
wojny gwałtownie wzrosły, zwłaszcza o ile chodzi o wy-
trzymałości na zgniatanie, z drugiej zaś strony wskutek
podrożenia robocizny praktyka przeszła na zaprawy o coraz
bardziej płynnej konsystencji, (coraz mniej ubijane).

W tych warunkach okazało się, że cały szereg cech da-
nego cementu wykazywany przez kostkę próbną nie daje
się przenieść na zaprawę normalną — beton. W pierwszej

linji dotyczy to wpływu przemiału cementu. Jak wia-
domo, podniesienie miałkości cementu skutkuje znacznem
podniesieniem wytrzymałości kostki normalnej, t. zn., że
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jeden i ten sam, cement w zależności od stopnia prze-
miału da większą lub mniejszą wytrzymałość.

Dla stwierdzenia powyższego autor przeprowadził
szereg następujących doświadczeń, przyczem, nie mogąc
przeprowadzić prób z szeregiem zapraw betonowych,
ograniczyliśmy się narazie do badania sześcianów z ce-
mentu i piasku normalnego, ubitych według polskich
norm, przyczem badano zaprawy 1:3, 1: B i 1:7.

Próby były dokonane w sposób następujący: Kilka
beczek normalnego klinkru zmielono na młynku kulowym
laboratoryjnym. Z otrzymanych w ten sposób przemiałów
(15, 12, 9, 6 i 3,0"/,, na sicie 4900) zostały zrobione we-
dług polskich norm dla cementu portlandzkiego sześciany
i ósemki z zapraw z 1 cz. cementu i trzech, pięciu i siedmiu
części piasku normalnego niemieckiego. Przy normowaniu
ilości wody kierowano się polskiemi normami.
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2. wpływ miewa maleje z biegiem czasu;
3. wpływ miewa jest tem mniejszy, im bardziej

ubogą w cement jest zaprawa.
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Xys. 6
Wszystkie próby były przechowywane również wg.

P. N. Z rys. 6 i 7 przedstawiających wyniki tych prób,
płyną następujące wnioski:

1. wytrzymałości rosną odwrotnie proporcjonalnie do
pozostałości na sicie 4900;
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Ostatni punkt jest właśnie dlatego najważniejszy,
że potwierdza powyżej wyrażone twierdzenie. Wyniki te
zgadzają się z rezultatami otrzymanemi przez badaczy
„Bureau of Standards" w Waszyngtonie — pp. Temin
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i Sligh, którzy badali zachowanie się kostek betonowych,
zarobionych z cementu jednakowego, lecz o różnym prze-
miale. Na rys. 8 i 9 widzimy, że wpływ miewa jest z bie-

3S0

/ /

fys. 9.
giem czasu coraz mniejszy, nadto — zupełnie wyraźnie
brak stałej analogji między wytrzymałościami kostki nor-
malnej i wytrz. kostki betonowej.

600

. /O.

Podobnie sprawa przedstawia się, jeśli na podstawie
wytrzymałości kostki chcemy zdać sobie sprawę z prze-

biegu procesu twardnienia danej zaprawy betonowej, co
ma w szeregu wypadków, zwłaszcza tam, gdzie wchodzi
w grę cement wysoko wartościowy, znaczenie decydujące.
W tym wypadku obraz również będzie jednostronny, to
znaczy, że kostka wykaże znacznie gwałtowniej szy wzrost
wytrzymałości w pierwszym okresie, niż zaprawa, o którą
chodzi, przyczem rozbieżności będą, tem większe, im za-
prawa będzie bardziej uboga w cement i im procentowa
zawartość wody w niej będzie większa. Widać to z rys.
10, przedstawiającego wzrost wytrzymałości kostek z cz.
cementu i 3, 5 i 7 cz. piasku. Nie podobna zatem twier-
dzić, że wzrost wytrzymałości betonu będzie się odby-
wał tak, jak nam wykazuje normalna kostka z tegoż ce-
mentu, innemi słowami nie wiadomo, jaka będzie wy-
trzymałość zaprawy po przepisanym czasie, nawet jeżeli
znane nam są wytrzymałości normalne danego cementu
w tym terminie. •

Znaleźć metodę, która usuwałaby te braki, a jedno-
cześnie posiadała dokładność próby normalnej, jest tem
trudniej, że jak mówiliśmy wyżej, dopiero od niewielu
lat stwierdziliśmy jakie czynniki warunkują wytrzymałość
betonu. Wyobrażam sobie jednak, że należałoby zastąpić
kostkę normalną przez kostkę betonową wymiaru 20 X
x20x20c«i.

Mówiliśmy, że wytrzymałość betonu zależy od
dwóch czynników: 1. stosunku wagowego wody do ce-
mentu, 2. ilości cementu. Pewną rolę grają również — ubi-
cie zaprawy, oraz uziarnienie i charakter piasku i żwiru,
przyczem pod charakterem należy rozumieć chropowatość
powierzchni i kształt ziarnek. Dominują bezwzględnie
pierwsze dwie cechy, zwłaszcza przy betonach o konsy-
stencji bardziej płynnej — obecnie coraz szerzej stoso-
wanych. Wprowadzam dwie pozostałe dlatego, aby wyeli-
minować wszelkiego rodzaju przypadkowość i dowolność,
na które w normie nie powinno być miejsca. Beton próbny
winien mieć konsystencję dość płynną, t. zn., że stosu-
nek wody do cementu wynosić winien od 0,5 do 0,7.
Jeśli przepisalibyśmy pochodzenie żwiru i piasku, n. p.
wyłącznie rzeczne, to wykluczylibyśmy zupełnie dowol-
ność wypływającą z porównania np. betonu żwirowego
z betonem zrobionym z odpadków kamienia, jak granit,
porfir i t. p. Żwir i piasek winny być przesiewane przez
szereg sit, poszczególne frakcje w odpowiednim stosunku
znowu zmieszane, tak, by skład mieszaniny był również
zgóry ustalony2). Kostka taka, przy której stosunek ce-
mentu do piasku i do żwiru (oczywiście uwzględniając
wspomnianą krzywą) odpowiadałby mniej więcej stosun-
kowi 1:2:4, charakteryzowałaby już znacznie lepiej za-
chowanie się cementu w zaprawie betonowej, niż obecna
kostka normalna. O ile chodzi o ustalenie sposobu ubicia
tej próbki, to proponowałbym, by formy napełnione be-
tonem były stawiane na specjalnym stoliku, który Jpo na-
pełnieniu byłby poddany pewnej oznaczonej ilości me-
chanicznie uskutecznianych wstrząsów. Urządzenie takie
jest znane w Niemczech pod nazwą Butteltisch i stoso-
wane jest do oznaczania konsystencji betonu. Ilość po-
trząsań winna być tak dobrana, by beton ułożył się
w kostce we właściwy sposób, t. zn. bez obejmowania
pęcherzyków powietrza, z drugiej jednak strony wstrząsy
winny być niezbyt silne, by nie nastąpiło wskutek nich
oddzielenie się grubszych ziarnek żwiru od mniejszych
wewnątrz samego betonu. Beton próbny powinienby być
przyrządzany w znormalizowanej małej betoniarce, przy-
czem ilość obrotów i szybkość obrotów tej betoniarki mu-
siałyby być również ściśle przepisane.

Pragnę zaznaczyć, że szereg ostatnio uskutecznio-
nych przez polski przemysł cementowy tranzakcji ekspor-
towych, miał za podstawę gwarancje oparte na próbach

2) Odkładając na jednej z osi wymiar ziaren, na drugiej pro-
centową zawartość ziaren tej wielkości w żwirze, otrzymujemy
krzywą, która daje obraz uziarnienia zaprawy. Krzywa ta, właśnie
w tym wypadku winna być przepisaną (Feret).
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dokonanych z kostkami betonowemi. Poniżej dla zobra-
zowania dokładności wyników, które dadzą, się osiągnąć,
podaję wynik prób jednego z cementów polskich w labo-
ratorjum związku wytwórców cementowych niemieckich
w Karlshorst pod Berlinem.

7dn.
117
119
118

średnio 118

I
28 dni. .

233
228
228
230

T a b l

7dn.
95
94
93
94

loa 6.
II

28 dn.
200
199
207
202

7 d n
98
81
87
89

III
. 28 dn.

206
188
208
201

Spółczynnik wody (Wasserzementfaktor) wynosił 0,8,
co odpowiada betonowi lanemu. Wysokością tej cyfry
tłumaczą się względnie duże odchylenia od średniej i jest
rzeczą niewątpliwą, że przy konsystencji niższej, t. zn.
mniej płynnej, wyniki będą jeszcze dokładniejsze. Ujemną
stroną proponowanej próby byłoby to, że wymagałaby

L. p.
1.
2.
3.
4.
5.

Km

602
629
630
652
665

T a b l i c a
K

doświadcz.
201
208
202
230
221

7.
w

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

K
oblicz.
200,6
209,7
210,0
217,3
221,6

Ponieważ konsystencja będzie dla normy przepisana,
przeto wystarczy, jeśli dana fabryka próby betonowe ro-
bić będzie np. 2 lub 3 razy na miesiąc, kontentując się
robieniem codziennych prób według starej metody. Jest
to tem łatwiejsze, że na ogół wytrzymałości cementu da-
nej fabryki w ciągu miesiąca mało się zmieniają, czego
dowodem służy rys. 11, wykazujący wyniki codziennych
prób produkcji jednej z fabryk krajowych. Wreszcie cel
prób wytrzymałościowych, dokonywanych w laboratorjum
fabrycznem, jest nieco odmienny niż prób, wykonywanych
w miarodajnych zakładach badawczych. Pierwsze mają
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ona kosztowniejszych urządzeń i większej pracy w labo-
ratorjach fabryk cementowych, niż obecna normalna kostka.
Daje się łatwo temu minusowi zapobiec, ponieważ dla
każdego cementu istnieje zależność pomiędzy wytrzy-
małością kostki normalnej a wytrzymałością betonu w za-
leżności od konsystencji tego betonu. Zależność ta wy-
raża się wzorem:

( + c\
gdzie K oznacza poszukiwaną wytrzymałość betonu
0 spółczynniku wody w, Kn wytrzymałość normalną, A, b
1 C są to stałe dla danego cementu.

Kilka cyfr porównawczych dla tego wzoru, wyka-
zujących naogół dobrą zgodność, podaje tablica 7, odno-
sząca się do prób wykonanych w laboratorjum niemiec-
kiego Związku Fabrykantów Cementu w Berlinie — Karls-
horst z cementem jednej z fabryk.

za zadanie kontrolę wytworu, drugie natomiast przezna-
czone w lwiej części dla konsumenta, winny dawać tego
rodzaju cyfry, według których odbiorca-budowniczy czy
betoniarz — może się orjentówa.ć nietylkó w jakości ce-
mentu, lecz już bardziej bezpośrednio w wytrzyinałościach
stosowanej zaprawy.

Rozumiem, że nie można próby, posiadającej tyle
cech dodatnich, jak dotychczasowa normalna próba za-
prawy, zastąpić metodą dotychczas jeszcze nie wypróbo-
waną. Dlatego proponowałbym możliwie niezwłoczne roz-
poczęcie wszechstronnych doświadczeń, które dałyby do-
stateczny podstawowy materjał dla oceny badania jednostki
betonowej. W tym celu możliwie wszystkie cementy kra-
jowe winny zostać zbadane w kostkach betonowych,
przyczem kolejno zmieniać się będzie: a) pochodzenie
i uziarnienie żwiru; b) konsystencja betonu, t. zn., że
próby będą dokonywane np. przy spółczynniku wody 0,5,
0,55, 0,6, 0,65, 0,7. i 0,75; e) w zależności od konsystencji
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danej próby będzie normowany skok i ilość potrząsań
stołu (Rutteltisch). Nadmieniam, źe temperatura wody,
w której próby będą. przechowywane, winna również być
niŹBzą od przewidzianej obecnie i z uwagi na nasze wa-
runki atmosferyczne powinna leżeć najwyżej w grani-
cach 12 do 14". Przeprowadzona w ten sposób serja do-
świadczeń da możność ustalenia, czy wyniki otrzymane
tą, drogą są dość niezależne od przypadkowych wpływów
i dość dokładne, by mogły zostać przyjęte do norm ce-
mentowych.

b) P r ó b a z a p r a w y na z e r w a n i e .
Zdania co do znaczenia tej próby są, bardzo podzie-

lone. Głosy ostatnie, np. Komisji powołanej dla rewizji
norm niemieckich, wypowiadają się za jej utrzymaniem8).

Próba na rozciąganie jest mniej wrażliwa od próby
na zgniatanie, na wpływ np. cienkości miewa (patrz rys. 7).
Nie posiada ona jednakże dokładności, którą znamionuje
próba zgniatania.

Komisja normalizacyjna szwajcarska przeprowadziła
cały szereg prób zmierzających do zastąpienia próby ro-
zerwania przez próbę gięcia, używając do tego celu próbnej
belki - pryzmy betonowej, Wyniki tych prób nie są jeszcze
dostatecznie wyjaśnione i dlatego też należałoby, mojem
zdaniem, może jednocześnie z proponowaną przezemnie
zmianą metody badania wytrzymałości na zgniatanie,
przeprowadzić szereg prób z beleczką, np. 20x10x5 lub
20x10x10 przy zachowaniu sposobu przygotowania jak
wyżej. Trzeci i ostatni punkt, który, zdaniem mojem, wy-
maga odmiennego oświetlenia, to stopień przemiału.

c) S t o p i e ń p r z e m i a ł u .
Z treści powyższego widzieliśmy, jak wielki wpływ

na własności cementu, względnie zaprawy, zwłaszcza
w pierwszym okresie, posiada stopień przemiału. Tłuma-
czy się to bardzo łatwo teorją twardnienia, o której wy-
żej wzmiankowałem. Jeśli bowiem cement zmielony jest
miałko, wówczas powierzchnia styku poszczególnych
cząstek z wodą jest bardzo duża i reakcja zachodzi szybko
i względnie równomiernie. "W przeciwnym wypadku tylko
część ziarnek cementu jest odrazu atakowana — ziarnka
grubsze ulegają działaniu wody bardzo wolno, przez co
ogólny proces twardnienia bardzo się opóźnia.

Tablica 8.

II

Mlewo

Z er w an ie

3 dn.

A B

5,7-6,0
8,2

10,3

21Ą

20,7

6
10
14

25
20,5

28,7

24,5

24,5
22
20

22,4

18,7

20
20,5
19

7 dn.

A B

26,8

27,0

29
28,5

30,0
27,0
25,0

28,5
27
25,5

27,8
26,8
24,4

26
26
24,5

Z g n i a t a n i e

3 dn.

A B O

261

202

280
218

337 252
268 242
242

211

181

274 222
235 228

207

7 dn.

A

421480
401 415 378
382 868 338

446429
418 398 864

885
864

365 355

Dotychczasowy sposób oznaczania stopnia przemiału
polega na określaniu pozostałości na dwóch sitach — jednego

s) Prof. Spannenberg: „Beton u. Eisen", 1927.

900, drugiego zaś o 4900 otworach na cm2. Jednakże
cyfry te nie charakteryzuj ą dostateoznie stopnia przemiału,
s;dyż jeżeli chodzi o wytrzymałości oementn, to rolę gra
całe jego uziarnienie, to jest stosunek wzajemny zawar-
tych w nim cząstek o różnych wymiarach, a które to
cząstki wszystkie przechodzą przez oba wspomniane sita.
Dla unaocznienia tego faktu autor jeden i ten sam klin-
kier przepuścił przez dwa młyny różnych systemów i mły-
nek laboratoryjny. Z tabeli 8 widać, jak wielkie różnice
otrzymano.

Jak widać, cement z tego samego klinkru, przemie-
lony na młynach A i B, odpowiadałby wymaganiom sta-
wianym cem. wysokowartościowym, wówczas gdy przez
fakt zmielenia w młynie G ten sam właściwie cement
uległby zbrakowaniu.

Powyższe może być uważane za jeszcze jeden do-
wód, źe cały szereg czyników niewłaściwie odbija się na
kostce normalnej. Należy bowiem z pewnością przy-
puszczać, źe w zaprawie płynniejszej i mniej bogatej
w cement różnorodność uziarnienia nie wywoła tak wiel-
kich różnic.

Istnieje szereg metod 4), pozwalających określić za-
równo wymiar poszczególnych ziarenek cementu, jak i pro-
centową zawartość każdego wymiaru w całości. Nie uwa-
żam jednak ani za konieczne, ani też za wskazane znor-
malizowanie którejkolwiek z tych metod, dopóki nie będzie
należycie wyjaśniony wpływ uziarnienia na wytrzymałości
betonu, gdyż tego staraliśmy się dowieść wyżej — wy-
niki z próbami „normalnemi" nie mogą i tu być miaro-
dajne.

Natomiast w interesie odbiorcy leży bezwzględnie
otrzymywanie cementu o dość cienkim przemiale i w myśl
tego, jak to powyżej zaznaczyłem, normy 2 i 20% winny
być obniżone do 1,5 i 15°/0 •

Wprowadzenie w życie proponowanej przezemnie re-
wizji winno się odbyć inaczej, o ile chodzi o pierwsze
dwa punkty wyłuszczonego programu, niż w stosunku do
punktu trzeciego. W pierwszym wypadku akcja została
wszczęta przez zgłoszenie odpowiedniego wniosku na pod-
komisji cementowej P. K. N. Wniosek ten uzyskał apro-
batę komisji i wejdzie w drodze normalnej pod obrady
P. K. N. Inaczej się rzecz przedstawia w stosunku do
wypróbowania nowych metod, które wymagają wielkiego
cyklu różnorodnych badań i doświadczeń. Czynności te
obejmują długi okres czasu, prawdopodobnia więcej, niż
rok. Dla tego celu proponowałbym wyłonienie z P. K. N.
specjalnej pokomisji, która ułożyłaby program prac do-
świadczalnych, czuwała nad jego wykonaniem i wyniki
swoich badań przedstawiłaby P. K. N. Sądzę, źe prze-
prowadzenie tych badań w Zakładzie badania wytrzy-
małości w jednej z Politechnik krajowych nie przedsta-
wiałoby specjalnych trudności — fundusze na ten cel nie-
zbędne mogłyby być pokryte bądź z budżetu P. K. N,,
bądź też częściowo przez jednorazową subwencję zainte-
resowanego przemysłu. Przeprowadzenie tych prób, uwień-
czone, jak przypuszczam, pomyślnym skutkiem, dałoby
niezmiernie cenny materjał do określenia' zachowania się
zapraw cementowych, wprowadziłoby do norm próby do-
stępne i zrozumiałe dla praktyki i stanowiłoby poważny
krok na drodze do wprowadzenia jednolitych międzynaro-
dowych norm dla cementu.

*) Ostatnio aparat działający przez sedymentację w alkoholu
skonstruował prof. Ktih.1. Aparat ten podobno daje b. dobre wyniki.

Prof. Edwln Hauswald.

IV Międzynarodowy Kongres Racjonalnej Organizacji.
Czwarty z rzędu międzynarodowy Zjazd racjonalnej

Organizacji zwołano w roku 1929 do Paryża, na podstawie
programu ułożonego już w roku 1928 przez międzynaro-
dowy komitet naukowej organizacji.
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Ponieważ już w czasie p o d r ó ż y na zjazd zauważy-
łem zarówno w N i e m c z e c h , jak we F r a n c j i kilka
zajmujących urządzeń technicznych i organizacyjnych, więc
rozpocznę swe sprawozdanie od krótkiego ich przedsta-
wienia.

Berlin. Po 18-letniej nieobecności w znanym mi do-
brze z czasów studjów i praktyki B e r l i n i e zauważyłem,
że ogólny obraz śródmieścia niewiele się zmienił. Nastąpiła
tylko elektryfikacja znanej kolei miejskiej (Stadtbahn) i ro-
zbudowanie sieci dwu innych , również elektrycznie pędzo-
nych urządzeń kolejowych, dzięki którym znaczna część
wielkomiejskiego ruchu odbywa się bądźto, jak przy S t a d t -
b a h n p o n a d u l i c a m i , bądź też pod niemi, w p o d -
z i e m i a c h . Wagony tych kolei są obszerne, bardzo pię-
knie wyposażone, opatrzone w silne motory i hamulce. Za-
stosowanie zaś na szlakach samoczynnie nastawianych sy-
gnałów blokowych i innych zabezpieczeń, umożliwia pod-
trzymywanie bardzo nawet gęstego ruchu bez większego nie-
bezpieczeństwa.

Śródmiejski dworzec przy ulicy F r y d e r y k a pozo-
stał mimo pewnych rozszerzeń i ulepszeń dworcem skrom-
nym i ciasnym, ale przecież zdolnym do przepuszczania
dziennie zgórą 700 pociągów przy czterech torach przejaz-
dowych. Dzięki szybkiemu kontrolowaniu. biletów ruch ol-
brzymich nieraz mas jadących odbywa się mimo ciasnych
lokalności stosunkowo gładko.

Ruch automobilowy nie czyni tam tak wielkich trud-
ności jak w Paryżu, gdzie stan jest już nie do zniesienia.
Wyjaśnia się nietylko mniejszą liczbą samojazdów, ale też
dobrem założeniem i szerokością ulic, po których auta mogą
szybko i gładko jeździć, bez zajmowania innym miejsca
przez częste wyczekiwanie. W kilku bardziej ożywionych
miejscach widziałem a u t o m a t y c z n e s y g n a l i z o -
w a n i e i sterowanie ruchu pojazdów za pomocą kolorowych
l a m p , zawieszonych w środku jezdni a połączonych z sy-
gnałami dzwonkowymi. Światła te można sterować perjo-
dycznie za pomocą elektrycznie pędzonych automatów w ten
sposób, że np. zatrzymuje się ruch w z d ł u ż u l i c y na
15 lub 20 sekund, aby przepuścić ruch p o p r z e c z n y ,
poczem następuje zmiana przez zatrzymanie ruchu poprze-
cznego a otworzenie jazdy wzdłuż ulicy. Najlepiej odbywa
się to regulowanie w s t a ł y m r y t m i e , stanowiąc zara-
zem popularny przykład ruchu k o l e j n o - r y t m i c z -
n e g o, który dał tak doskonałe wyniki w dziedzinie pro-
dukcji automobili, w kolejnictwie i w innych działach prze-
mysłu.

Największe postępy w r o z b u d o w i e uczyniono
w części zachodniej miasta, tam gdzie był dawniej w zary-
sie tylko widoczny Kurfiirstendamm, zwany obecnie Buda-
pesterstrasse.

Pozatem nastąpiła olbrzymia rozbudowa d z i e l n i c
p r z e m y s ł o w y c h w dalszych częściach Berlina, którą
uważam za nieracjonalną, gdyż zakładów przemysłowych
nie powinno się skupiać w miljonowych miastach admini-
stracyjnych.

Po przypadkowo wygodnej podróży nocnej przez
Niemcy wypoczęliśmy trochę w K o l o n j i i oglądnęli wspa-
niałą katedrę gotycką, poczem przejechaliśmy stację Buir,
znaną później ze strasznej katastrofy kolejowej.

W spiesznem tempie przebyliśmy malownicze wąwozy
B e 1 g j i, widząc po drodze znane miasta Liege, Namur
i wielkie stalownie w Gharleroi. Potem odbyła się dość przy-
kra bieganina celna na dworcu granicznym i gładka jazda
szybkim pociągiem francuskim. Pociągi pospieszne we Fran-
cji słyną obecnie z wysokiej prędkości przejazdu, wynoszą-
cej zwykle ponad 80 kilometrów na godzinę. Dzieje się to
w ten sposób, że pociągi te zatrzymują się rzadko, czasem
jadą przeszło 3 godziny bez przerwy, z prędkością 100 kilo-
metrów, bez zwalniania i hamowania w czasie przejazdów
przez stacje !

Paryż. Wkrótce przebyło się podjazd w dawnych wa-
łach miejskich i zajechało na dość ponury dworzec północny,

na którym odbyła się ceremonja rewizji celnej. Kufry prze-
znaczone do cła ładuje się nawózki i tworzy z nich mały
pociąg, ciągniony przez elektrowóz. Służba odznacza się
zręcznością w przenoszeniu bagaży.

Wjazd do Paryża z tej strony nie jest piękny, ale cha-
rakterystyczny, gdyż pokazuje, jak wiele ludzi i pojazdów
zmieścić się może w długich a wąskich ulicach. Zarazem wi-
dzieć można, że szoferzy tamtejsi mają wiele cierpliwości,
gdyż często muszą czekać, nie mogąc swobodnie jechać. Dzi-
wnym wydaje się nam, widocznie tradycją ustalony sposób
wykładania wszelkich towarów na chodniki miejskie, co
oczywiście ułatwia sprzedaż ale zarazem utrudnia ruch pie-
szy i poważnie szpeci wygląd i czystość ulic miasta.

Ruch i hałas na ulicach Paryża jest istotnie olbrzymi,
dowodząc, że skupienie ludzi jest tam już za wielkie a urzą-
dzenia techniczne nie odpowiadają obecnym potrzebom.

Regulowanie bowiem ruchu pojazdów tylko przez po-
licję jest sposobem zastarzałym i nieodpowiednim, zwłasz-
cza, że sieć ulic tego miasta, złożonego z jakień 20 mniej-
szych miast jest bardzo niekorzystna.

Wielokrotne krzyżoAvanie się ruchu nietylko pod ką-
tem prostym ale nawet w kilku naraz linjach na licznych
placach, z gwiaździsto się schodzącemi ulicami, sprawia
wielkie trudności. W kilku ważniejszych punktach, jak koło
opery, na bulwarze Hausmanna i w innych miejscach znaj-
dują się podobne urządzenia sygnałowe jak w Berlinie, ale
zadanie jest tu o wiele trudniejsze, gdyż widzi się długie
szeregi aut jadących w 6 rzędach obok siebie, t. zn. po trzy
w każdym kierunku.

Zdaje mi się, że w tego rodzaju węzłach wielkiego ru-
chu trzeba bez wahania przejść do p r o w a d z e n i a j e z-
d n i w r ó ż n y c h w y s o k o ś c i a c h , bez przecinania się
kierunków jazdy w poziomie. Sposób ten jest dzisiaj pod-
stawą racjonalnego urządzenia wielkich dworców (Frank-
furt, Lipsk, Berlin) oraz paryskiej kolei podziemnej, zwanej
poplamię „ M e t r o " (Metropolitam).. Na razie trzebaby
urządzić betonowe pomosty z pochylonemi rampami, w przy-
szłości zaś p r o w a d z i ć p o z i o m y k r z y ż u j ą c y c h
s i ę u l i c w r ó ż n y c h w y s o k o ś c i a c h . Urządzenia
takie w kilkunastu miejscach Paryża usunęłyby w sposób
prawie magiczny nieznośne zatory automobilowe obecnych
dni, ponieważ auta, mogące jechać w swoim kierunku ze
stałą prędkością, nie zabierają tyle czasu co pojazdy tło-
czące się na rogach ulic. Miarą zajęcia powierzchni ulicznej
jest bowiem i l o c z y n z dwu długości auta, razem z prze-
strzenią przez nie zagrożoną, oraz czasu zajęcie tej prze-
strzeni. Np. 100 aut jadących w jednym szeregu zajmuje
długość 1000 metrów, w czasie zaś postojów, 500 metrów
przez 40 sekund, czyli 20.000 sekundometrów. Te same zaś
auta, jadące gładko z prędkością 10 metrów na sekundę,
czyli 36 hm na godzinę, zajmują w danym punkcie tylko
100X100 min.Xl"=1000 jednostek a więc zaledwie 72o
część tego co przedtem !

Dlaczego nie wykonano tam jeszcze lepszych urządzeń?
Wyjaśnienie tego zagadnienia będzie może zajmujące. Oto
najpierw z powodu s p a d k u w a l u t y francuskiej, z któ-
rym się Francuzi jeszcze nie oswoili, zapominając o tem,
że dzisiejszy frank papierowy to tylko 20 centimów „złotych"
a pod względem wartości realnej zaledwie 12 centimów przed-
wojennych. Ludności tamtejszej wydaje się, że towary i urzą-
dzenia są niesłychanie drogie, podczas gdy ludzie mający
już poza sobą gorzkie doświadczenia co do z ł u d n e j w a r -
t o ś c i znaków pieniężnych, ich w a l o r y z a c j i i ponow-
nej d e w a l u a c j i wiedzą, jak błędnem jest ocenianie war-
tości towarów i świadczeń na podstawę podupadłej waluty
i że racjonalną podstawą oceny mogą być tylko tego rodzaju
pieniądze, co frank szwajcarski albo dolar, chociaż i one
przez ogólne podrożenie kosztu masowo używanej p r a c o-
g o d z i n y straciły również znaczną część swej dawniej-
szej wartości nabywczej (około 40 do 50 /o).

We Francji przyczynia się do zaostrzenia 'sprawy
jeszcze zwyczaj d r o b i a z g o w e g o o s z c z ę d z a n i a ,
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utrudniający wybrnięcie z dosyć dziwnej sytuacji kraju tak
bogatego, korzystającego nadto co roku z ogromnych do-
chodów pobieranych z zagranicy.

Drugą trudność stanowią w z g l ę d y e s t e t y c z n e ,
przemawiające przeciw przejazdom górnym, oraz t e c h-
n i c z n e, przemawiające znowu przeciw podjazdom w prze-
pełnionych już wszelkiego rodzaju tunelami, chodnikami,
kanałami, przewodami itd, podziemiach miaistja.

Uznając te szczególne względy, sądzę, jednak, że za-
rząd miasta tej wielkości i .sławy nie powinien zwlekać z te-
chnicznie racjonalnem rozwiązaniem kwestji ruchu ulicz-
nego. Przykłady rozwiązań tu wspomnianych znajdują się
zresztą prawie w każdem mieście Europy. W samym P a-
r y ż u w kilku wielkich przejazdach mostowych nad to-
rami kolei i przy ul. Baudina; w L o n d y n i e w znanym
Holborn Viaduct, w B e r l i n i e w postaci wielkich kolei
górnych (Hochbahn)), w R z y m i e w pobliżu zamku kró-
lewskiego, .w G e n u i przy ul. XX Settembre itd.

Co do piękności Paryża nie mogę się śmiało wypowie-
dzieć, bo byłem tum tylko 9 dni i to zajęty przeważnie pra-
cami kongresowemi. Ograniczę się na razie tylko do humo-
rystycznego iijęcia kwestji, oświadczając, że Paryż jest praw-
dziwie piękny tam, g d z i e go n i e w i d a ć ! Mam na
myśli takie miejsca i perspektywy, z placu Etoile, z Espla-
nady, domu inwalidów, lasku bulońskiego, gdzie gęsto za-
budowane ulice ukryte są za drzewami parków i aleji.

Niajpiękniejszemi są więc olbrzymie swemi rozmia-
rami place i ogrody, pochodzące z czasów królów, potem no-
wsze części tak zwanych bulwarów i avenues; mniej ko-
rzystne wrażenie robią starsze ulice, uczczone nazwą bulwa-
rów, chociaż nie stanowią ani fortyfikacji, ani umocnień
nadbrzeżnych czyli właściwych bulwarów.

W nowszych dzielnicach istnieją także szeregi pięk-
nych ulic t y p u o g r o d o w e g o, w starszych natomiast
panuje wszechwładnie kamień domów i bruku oraz prze-
pełnienie masami ludzi, szukających tam dosyć ciężkiego
zarobku.

Główne ulice, wiążące dawniejsze przedmieścia ze
śródmieściem stały się z czasem za wąskie dla rosnącego
ruchu ludzi i pojazdów, jakoteż pomieszczenia niezmiernej
ilości sklepów i biur. Ulice te, przeważnie promieniowo pro-
wadzone, noszą charakterystyczne nazwy historyczne np.
rue da Fauborg, Montmatre.

Boczne uliczki są z reguły ciasne i skromne, mają na-
tomiast zaletę Avzględnej ciszy w porównaniu ze zbyt ha-
łaśliwemi bulwarami.

Miasto to nie posiada nowoczesnych domów wieżo-
wych, lecz trzyma się jednostajnej wysokości zabudowania
do 2(1 metrów, w której pomieścić można od 5 do 7 piąter.

Z bulwarów podobała mi się najwięcej nowsza część
b u l w a v u M a d e 1 a i n e, w pobliżu klasycznego kościoła
tej samej nazwy. Prawie wszystkie domy tej ulicy są nowe
i wspaniale uformowane, z bogatymi sklepami i kawiarniami
nowego typu.

ORGANIZACJA KONGRESU UMIEJĘTNEJ
ORGANIZACJI.

.1. Z e b r a n i e pełne, z pokazami filmowymi (pod
VII).

B. O Ii r a cl y 6 sekcyj.
0. W y s t a w a literatury (documentation).
Wystawa wykresów, planów i fotografij.
I). Z w i o cl z e n i e zakładów przemysłowych, han-

dlowych i biur.

Sekcja I. Przemyśl.
1. Ogólna organizacja pracowni.
2. Przykłady organizacji w różnych działach: Trans-

port. Opakowanie. Biura kontrakcyjne. Kolejnictwo. Ko-
palnie. Fabryki chemiczne i drobne zakłady,

3. Normalizacja,

4. Chronometraź czyli pomiary czasowe.
5. Przygbtowanie zadań roboczych.
6. Kontrola wydajności. Badanie wydajności w pro-

dukcji ciągłej.
7. Rachunkowość przemysłowa.
8. Wpływ różnych systemów pracy.
0. Czynnik ludzki. Selekcja robotników.

Sefeeja II. Rolnictwo.
1. Zarząd produkcji. Przygotowanie i kontrola robót.
2. Narzędzia i urządzenia. Mleczarnie.
3. Stałe zatrudnienie personalu.
4. Badanie ruchów roboczych i pomiary czasu.
5. Metody wykreślne.
G. Propaganda N. 0. w rolnictwie.

Sekcja III. Handel
1. Badanie rynków zbytu i konjunktury.
3. Racjonalizacja zakupów.
3. Racjonalizacja w drobnym handlu.
4. Koszty handlowe.
5. Dobór sprzedawców.

Sekcja IV. Zarząd.
1. Ogólne zasady zarządzania.
2. Kierownictwo przy pomocy budżetu, t. j . planu do-

chodów i wydatków.
3. Normalizacja w administracji.
4. Prace biurowe, ich mechanizacja.
5. Administracja publiczna.

Sekcja V. Gospodarka domowa i miejska.
1. Ogólne sposoby zarządzania.
2. Urządzenia gospodarczo.
3. Rachunkowość domowa.
4. Kształcenie w gospodarce domowej.
5. Budownictwo mieszkaniowe.
6. Higjena i czyszczenie miast.

Sekcja VI. Sprawy ogólne.
1. Nauczanie metod racjonalnej organizacji.
2. Racjonalizacja nauczania ogólnego.
3. Ogólne metody zarządzania; ich normalizacja. Po-

dział roku na 13 równych okresów.
4. Stosunki osobiste w przemyśle.
5. Psychotechnika; selekcja i porady zawodowe.
6. Stan nauki o organizacji i zarządzie w różnych

krajach.
Sekcja VII. Zebrania ogólne.

1. Film produkcji kolejnej, elastyczno-ciągłej.
2. Metody racjonalizacji.
8. Rozkazy kolejne (Gommendement continu) w sta-

lowniach i Avaleowniach.
4. Reorganizacja robót w kopalni (film polski).
5. Stosowanie nowych narzędzi w ruchu kolejowym.
6. Sprawozdania zbiorowe z obrad sekcyjnych.
(W czasie kongresów b e z c e 1 o w e).

K 0 N G R E S,
IV M i ę d z y n a r o d o w y k o n g r e s u m i e j ę t-

n e j o r g a n i z a c j i odbył się przy udziale około 1000
uczestników z 35 krajów. Jako delegat „L w o w s k i e g o
K o ł a Na u k o w e j 0 r g a n i z a c j i" zostałem wybrany
wiceprezesem S e k c j i o g ó l n e j Zjazdu.

Przygotowanie Zjazdu było w niektórych działach
wadliwe, z tego może powodu, że organizacja obrad należała
do osób, które przypadkowo nie miały udziału w poprzed-
nich Zjazdach R. 0. i skutkiem tego nie zapoznały się za-
wczasu z głównemi trudnościami takich zebrań.

Dało się to zwłaszcza odcziić zagranicznym uczest-
nikom, którzy nie otrzymali na czas potrzebnych legityma-
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cyj, druków i rozkładu czasowo-miejscowego, co w mieście
tak wielkiem a posiadającem zawiłe stosunki komunikacyjne
wywołało wielkie straty czasu. P o d z i a ł r e f e r a t ó w
na Sekcje był również niedogodny, gclyż pośpieszono się
z ustaleniem 6 tylko sekcyj, zamiast zapowiedzieć w progra-
mie, że ilość sekcyj zostanie ustalona dopiero po otrzymaniu
referatów, coby było umożliwiło utworzenie około 10 do 12
sekcyj i. zapewnienie każdej z nich dosyć czasu i spokoju
do należytego rozważenia przedstawianych spraw i poglą-
dów. Na niebezpieczeństwo niedostatecznego rozdziału obrad
zwróciłem uwagę komitetu umiejętnej organizacji już na
rok przed odbyciem się zjazdu, niestety bez skutku.

Następstwem poAvyższego stanu rzeczy było, że komi-
tet zjazdowy wezwał referentów, by wogólo nie omawiali
swych prac, albo też ograniczyli swe wywody do 5 zaledwie
minut! Jeżeli się doda, że druki nie były na czas gotowe
i doręczono je dopiero w dniu rozpoczęcia zjazdu, łatwo zro-
zumieć, że i dyskusje były podcięte, bo większość uczestników
obrad nie wiedziała, jakie tezy zawierały referaty, wobec
czego nie mogła o nich rzeczowo dyskutować. Tymczasem
sprawa obrad nie jest tak beznadziejną, jak to komitetowi się
wydawało, czego żywym dowodem było zorganizowanie ob-
rad nad 80 poważnymi referatami na I I P o 1 s k i m Z j e ź-
d z i e N. O. w WarszaA\rie (w r. 1928), w którym podział
na sekcje był racjonalny a c z a s o w y p 1 a n o b r a d , czyli
harmonogram dobrze opracowany, dzięki czemu każdy re-
ferent miał 20 d o 25 m i n u t czasu na ustne i obrazowe
przedstwdenie swych głównych myśli a dyskusja odbywała
się gładko, zajmując średnio około 30% czasu użytego na
referaty.

Dziwnem wydawało się nam wyraźne żądanie komi-
tetu przedkładania sprawozdań tylko o t. zw. „p r a k t y c z-
n y c h r e a 1 i z a c j a c h" R. 0. i widoczne dążenie do uni-
kania głębiej ujętych prac, które zaliczono do „teoretycz-
nych". Była w tem poważna niekonsekwencja, gdyż Zjazd
urządzono dla spraw „N a u k o w e j O r g a n i z a c j i "
a więc wyraźnie dla naukowego i teoretycznego ujęcia licz-
nych zadań i sposobów używanych w praktyce, zgodnie
z metodą mistrza T a y 1 o r a, który kilkakrotnie zaznaczał,
że wielką treścią jego metody jest właśnie zasadniczy,
u m i e j ę t n y s p o s ó b t r a k t o w a n i a z a g a d n i e ń
p r o d u k c j i i p r a c y, a nietylko mechaniczne naśladowa-
nie różnych zastosowanych przez jego szkołę środków prak-
tycznych. Zachęta dla przemysłowców, by udzielić zechcieli
wiadomości o swych cennych, choć może drobnych na po-
zór doświadczeniach i wynikach z praktyki, jest niewątpli-
wie zupełnie uzasadnioną, ale błędnem jest lekceważenie
w tym dziale teorji. Przypuszczalnie komitet miał na myśli
ochronę przed utopijnymi pomysłami i wynalazkami, ale
nie umiał tego dokładnie wypowiedzieć.

Drobna ta rzecz jest także p s y c h o l o g i c z n i e
zajmującą, gdyż charakteryzuje stanowisko wielkiej części
przemysłowców i techników we Francji i Belgji, którzy
istotnie niechętnie zajmują się pracami głębiej i ogólniej
ujętemi, nie mając do tego czasu i cierpliwości i akcentują
przy każdej sposobności swe uznanie dla typowo praktycz-
nych, choćby małego znaczenia zabiegów. Obok licznej grupy
działaczy tego typu istnieją tam jednak inni ludzie, o więk-
szym polocie, którym Francja właśnie swoją sławę, światową
zawdzięcza.

Na trzech ostatnich kongresach międzynarodowych
zapoznaliśmy się z ulubioną w zachodniej Europie instytucją
r e f e r e n t ó w g e n e r a l n y c h (rapporteur generał),
która, jak doświadczenie praktyczne pokazało, zupełnie się
nie nadaje do wielkich zjazdów. Zadaniem sprawozdawców
generalnych ma być przedstawienie na ostatnem zebraniu
kongresu krótkich, np. 10-minutowych s t r e s z c z e ń
z kilkudniowych obrad każdej sekcji, prawdopodobnie dla
użytku obecnych na uroczystem zakończeniu polityków i u-
rzędników. Ponieważ jednak zrozumiałe ujęcie bogatej i r ó-
ż i i o r o d n e j t r e ś c i narad sekcyjnych w 10 minutach
jest praktycznie niemożliwe, więc też sprawozdania takie

zawierają z reguły tylko powszechnie znane o g ó l n i k i
i nikomu nic nowego dać nie mogą. Kilku referentów oświad-
czyło też szczerze, że wobec ogromu i ważności tematów
omawianych na ich sekcjach, poprzestają na stwierdzeniu
tego znanego oczywiście faktu i odsyłają słuchaczy do dru-
kowanych już referatów szczegółowych! Jeżeli się zważy,
że na taką, ceremonję zużyć trzeba p ó ł d n i a obrad, zro-
zumiałem się stanie, że np. na zjazdach, urządzanych w Pol-
sce, u n i k a ć należy opisanego systemu, pozostawić czas na
tem oszczędzony obradom sekcyjnym, albo też na wrybitne
odczyty z obrazami filmowemi, dając natomiast komitetowi
zjazdowemu możność wyrażenia wytycznych zasad i haseł
Zjazdu w jodnem, napi-zód już przygotowanem oświadczeniu.

Instytucja referentów generalnych pochodzi z p a r-
l a m e n t ó w, gdzie jednak ma zupełnie inne warunki i zna-
czenie. Sprawozdawca generalny budżetu w Sejmie ma całe
tygodnie czasu do studjowania swego działu a przy końcu
rozpraw d o w o l n ą i l o ś ć g o d z i n do przedstawienia
swoich myśli i ostatecznych wniosków.

Mimo wspomnianych usterek kongres paryski skupił
w sobie wiele cennej wiedzy, zarówno praktycznej, jak teo-
retycznej. Z druków kongresowych, które jak zwykle uka-
zały się dopiero AV dniu rozpoczęcia obrad, a więc za późno,
widocznem było, że zastosowania zasad racjonalnej organi-
zacji poczyniły w całym niemal świecie w i e l k i e p o s t e -
p y. W samej Francji nie mówi się o tych sprawach wiele,
ale mim oto prawie wszystkie wielkie przedsiębiorstwa ko-
rzystają w pełni z metod N. 0. Znane fabryki C i t r o e n a ,
M i c h e l i n a, R e n a u l t a , wielkie stalownie, koleje, banki,
zakłady handlowe itd. prowadzone są faktycznie Avedle naj-
nowszych zasad N. 0., o czem można się było AV tych zakła-
dach naocznie przekonać. Doskonała organizacja wielkiego
ruchu obu podziemnych koleji paryskich, Metro i Nord-Sud,
umożliwiają olbrzymie transporty ludzi w sposób gładki
i bezpieczny, jest także dowodem wielkiej wiedzy i sztuki
organizatorskiej. Myśl p r o d u k c j i k o 1 e j n o c i ą g ł e j ,
stosowana w tamtejszych fabrykach samojazdów (Citroen,
Renault itp.) nie była zresztą dla Paryża nowością, gdyż
od 50 może lat używano tam sposobu numer owej „kolejki"
przy ruchu osób w omnibusach i kolejach ulicznych (tram-
wajach). Nadto zauważyć można na każdym prawie kroku,
że Francuzi umieją doskonale rozkazywać oraz słuchać roz-
kazów, czego teoretycznie wymaga popularna tam doktryna
administracyjna Fa y o 1 a.

Z W i e l k i e j B r y t a n j i, było kilka cennych przy-
czynków, opisujących oryginalne metody postępowania,
oparte głównie na psychologji stosowanej.

N i e m c y przedłożyły kilka sprawozdań o swych me-
todach racjonalizacji; S t a n y Z j e d n o c z o n e były tym
razem mniej silnie reprezentowane, niż na kongresach
W Pradze i Rzymie.

C z e c h o - S ł o w a c j a, B e 1 g j a, W ł o c h y, A u-
s t r j a, H i s z p a n j a, H o 1 a n d j a i kilka innych kra-
jów Avystąpiło w podobny sposób jak poprzednio. Racjonalna
organizacja w, P o l s c e przedstaAviona była kilkunastu zaj-
mującymi referatami, które były przeAA<ażnie już przedłożone
polskiemu zjazdoAvi 'organizacji z roku 1928.

PrzedstaAvienie metod i wyników N. 0. oraz r a c j o-
n a l i z a c j i t e c h n i c z n e j za pomocą f i 1 m ó w było
bardzo pouczające. Z Polski zgłoszono dAva filmy, z których
Ayiclziałem tylko jeden, przedstaAviający tok reorganizacji
robót w kopalni Grodziec.

Znaczne postępy poczyniono w dziale s t o s o w a n i a
w z o r c ó w p r o d u k c j i i k o s z t ó AV (amer.: s t a n-
d a r c l t a s k s and s t a n d a r d c o s t s ) , użyAvania m e -
t o d A\r y k r e ś 1 n y c h przy projektowaniu toku przeróbki
i oznaczaniu terminÓAAr, w sposobach A\ryclaAvania rozkazów
szczegółoAvych, AAr psychologicznie trafnych sposobach kon-
trolowania s p r a w n oś c i pracowników i kieroAvnikÓAAr,
oraz stosowania p s y c h o t e c h n i k i do celów przemysło-
wych. 0 najważniejszych postępach AV tych dziedzinach
ogłosiłem referaty w C z a s o p i ś m i e T e c h n i c z n e m
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(Lwów 1930), Przeglądzie Technicznem (Warszawa 1929)
i w 'Przeglądzie Organizacji (Warszawa), aby rzeczy te udo-
stępnić ogółowi znawców.

OBRADY SEKCJI OGÓLNEJ ZJAZDU.
Nie mogąc w krótkim zarysie podać istotnej treści

120 referatów całego zjazdu, ograniczę się do krytycznego
omówienia obrad S e k c j i o g ó l n e j ! tych zebrań pełnych
kongresu, w których osobiście uczestniczyć mogłem.

Pierwsze zebranie odbyło się w pięknej sali S o r-
b o n n y , przy udzielę przedstawiecieli rządu francuskiego
i wielu zagranicznych krajów. Zebranie to było doskonale
przygotowane i o tyle niezwykłe, że w przerwach między
różnemi przemówieniami przygrywała bardzo dobra muzyka.

Przewodniczył jeden z ministrów, który w swem za-
gajeniu podniósł, że sprawa racjonalnej organizacji budzi
corazto większe zainteresowanie społeczeństwa a zajmowa-
nie się stosowaniem R. 0. stało się k o n i e c z n o ś c i ą ,
gdyż w trudnych i wzburzonych warunkach obecnego okresu
społeczno-gowpodarezego stoimy wobec a l t e r n a t y w y :
r o z u m n e g o z o r g a n i z o w a n i a naszych w y s i ł-
k ó w na wszystkich polach działalności, w celu usuwania
dostrzeżonych trudności lub też błędów i polepszenia sto-
sunków życiowych, albo też p o g r ą ż e n i a l u d z k o ś c i
w odmętach nędzy i zgubnej anarchji.

Otwarte przyznanie się doświadczonego polityka do
tak poważnych trudności, z jakiemi dziś mają do czynienia
jednostki, ludy i rządy, dowodzi, jak wielkie zadania ma
przed sobą ruch, skupiający ludzi wiedzy i dobrej woli około
racjonalnej organizacji gospodarstwa.

Pomijam tu, jak zwykle w swych sprawozdaniach,
szereg uroczystych przemówień, nie zawierających właści-
wie nic nowego a będących jedynie wynikiem pewnej t ra j

dycyjnej etykiety, obserwowanej przy tego rodzaju okazjach.
W czasie zjazdu zauważyć było można, że mimo licz-

nych i wzorowych zastosowań nowoczesnych metod orga-
nizacyjnych i administracyjnych w wielkich zakładach prze-
mysłowych, handlowych i innych Francji, nie było tam jesz-
cze szerokiego zajęcia się sprawami R. 0., jakie istnieje
w S t a n a c h Z j e d n o c z o n y c h , w Polsce, w Niem-
czech, Italji, Czechach, Holandii i kilku innych krajach;
ale właśnie z tego względu odbycie się światowego kongresu
we Francji przyczyniło się do obudzenia tam większego niż
dotąd zainteresowania sprawą i przyspieszenia tempa dal-
szego postępu. Dowody słuszności tego przypuszczenia już
się nawet okazały, jak o tem świadczy znaczne wzmożenie
się d z i a ł a l n o ś c i nowego k o m i t e t u f r a n c u s -
k i e g o pod nazwą „G om i t e n a t i o n a l d e P O r g a n i-
s a t i o n f r a n ca i s e" (P a r i s, VI. r. de R e n n e s 44).

Paryż jest wielce zajmującem i pouczającem, ale też
trochę oszołomiającem miastem, które swym ogromem, za-
wiłością swych komunikacyj i nerwowem życiem utrudnia
obcym wyzyskanie wielkiego zjazdu.

Liczna d e l e g a c j a p o l s k a , nie otrzymawszy na
czas potrzebnych jej szczegółowych informacyj co do.roz-
mieszczenia grup uczestników, sal odczytowych, biur itp.
nie miała własnego lokalu w pobliżu/ ośrodka zebrań kon-
gresowych, t, j . G o n s e r v a t o i r e d e s a r t s et m e-
t i 6 r s, skutkiem czego jej członkowie, rozproszeni po róż-
nych hotelach wielkiego miasta, mało się z sobą stykali.

Na przyszłość wysnuć z tego trzeba praktyczną wska-
zówkę, by komitet polski nie czekał na informacje i pomoc
komitetu miejscowego, lecz sam przygotował lokal i poucze-
nia dla swej delegacji i uwiadomił jej członków przed wyja-
zdem z kraju o miejscu i godzinie stałych zebrań delegacji
i o rozdziale prac między kilkunastu referentów, jak to zro-
biono we wzorowy sposób podczas zjazdów w P r a d z e
i w R z y m i e.

W ogóle osobiste zetknięcie się z dobrze nawet znanemi
osobistościami z kraju i zagranicy było w Paryżu dość tru-
dne, to też ograniczało się zwykle do jednorazowego powi-
tania.

S e k c j a o g ó l n a była pod wielu względami lepiej
postawiona, gdyż nie była przeciążona wielką liczbą refe-
ratów; miała więc dosyć czasu i spokoju do ich rozważenia
i dawała sposobność do osobistej wymiany zdań z wielu wy-
bitnymi osobistościami z zagranicy.

W czasie zebrań poznałem tam nowego1 dyrektora mię-
dzynarodowego B i u r a N. 0. w Genewie, istniejącego od
kilku lat przy „ Z w i ą z k u P a ń s t w", zwanym mniej
trafnie „Ligą Narodów", p. U r w i e k a; dyrektora parys-
kiej wyższej szkoły handlowej i autora cennych prac z dzia-
łu N. 0. p. W i l b o i s , sekretarza brytyjskiego Instytutu
Psychologii przemysłowej p. L a w ę , referenta spraw umie-
jętnej organizacji we Włoszech p. F r a n c h e t t i ; znawcę
nowego systemu księgowości przemysłowej p. M a 11 e s a
z Cel owca, panią K l e e c k i p, K i n c a i d a z Nowego
Yorku; entuzjastycznych zwolenników wprowadzenia me-
tod racjonalnej organizacji do normalnych studjów szkol-
nych, p. Z a m a n s k i e g o i. V o g t a z Paryża, drów pp.
A l l e n d y i J e a n n o n , panią G a r c i n - G u y n e t
i wielu innych, w których gronie można było wiele trudniej-
szych kwestyj dokładniej omówić i wyjaśnić.

T e m a t y obrad tej sekcji były zajmujące a po części
noAve, otwierające szerokie horyzonty dalszego rozwoju
sprawy w przyszłości.

Najpierw zajęliśmy się przedstawieniem s t a n u n a -
u c z a n i a z a s a d r a c j o n a l n e j o r g a n i z a c j i
i a d m i n i s t r a c j i w różnych krajach. Pierwszy referat
w tym dziale przedłożył p. H o t c h k i s s o rozwoju naucza-
nia tej nowej umiejętności w szkołach wyższych Stanów
Zjednoczonych.

Drugim był m ó j r e f e r a t o s t a n i e i n a u c z a -
n i u racjonalnej organizacji w P o l s c e , w którym wyka-
załem, że Politechnika lwowska miała systematycznie pro-
wadzone wykłady „ O r g a n i z a c j i i Z a r z ą d u " już 25
l a t temu, wyprzedziwszy w tym kierunku resztę Europy
a może nawet i Stany Zjednoczone.

W tymże czasie wykonał inż. Karol A d a m i e c k i ,
obecny profesor w Warszawie, piemsze pomiary czasów ro-
boczych przy walcowaniu blach żelaznych i opracował nowy
p l a n p r o d u k c j i , opierając się na swoich w y k r e-
s a c h, zwanych obecnie h a r m o n o g r a m a m i .

Piękne prace prof. R o t b e r t a z dziedziny teorji płac
i nowych metod zarządzania ogłoszone były w naszych cza-
sopismach technicznych i zagranicą już przed 20 laty.

W roku 1925 wprowadził dyr. R a ź n i e w s k i nową
organizację robót w kopalni węgla „ G r o d z i e c", z takiem
powodzeniem, że dziś nawet zagraniczne zarządy kopalń
zwróciły na nią swą uwagę a znany filozof wydajności
H a r r i n g t o n E m e r s o n z Nowego Yorku uznał celo-
wość tej metody.

Całością prac około szerzenia zasad racjonalnej orga-
nizacji w naszym kraju opiekuje się „ I n s t y t u t N a u -
k o w e j O r g a n i z a c j i " w Warszawie (Mokotowska 51),
udzielający porad fachowych, wydający dzieła specjalne
i doskonałe czasopismo „ P r z e g l ą d O r g a n i z a c j i " .

Z a s t o s o w a n i a N. 0. w przemyśle, rolnictwie
i górnictwie oraz w administracji publicznej są liczne i wy-
dają dobre owoce. W Warszawie, Lwowie, Krakowie, Poz-
naniu i Katowicach posiadamy poważne i n s t y t u t y p s y-
c h o t e c h n i c z n e i poradnie zawodowe, stojące no no-
woczesnym poziomie techniki i wiedzy. Wielkie myśli Tay-
1 o r a, E m e r s o n a , F a y o 1 a i innych twórców znalazły
też uznanie wielu członków rządu w Polsce, co było można
stwierdzić na Wystawie Krajowej w Poznaniu.

Sprawozdanie to przyjęto z widocznem zainteresowa-
niem się członków sekcji ogólnej a przewodniczący dyr.
W i l b o i s skorzystał z tego aby pod adresem Polaków •wy-
powiedzieć" życzliwe słowa radości i uznania z powodu za-
dziwiająco szybkiego rozwoju kulturalnego i gospodarczego
Polski.

Profesor D a n t y - L a f r a n c e z paryskiej Ecole
Centrale des arts et manufactures opisał krótko stan nau-
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czania zasad organizacji w tej politechnice wielkiego prze-
mysłu. Zakres wykładów jest podobny do kursu „O r g a n i-
z a c j i i Z a r z ą d u " we Lwowie; zastosowania zaś odby-
wają się na ćwiczeniach w w a r s t at a c h s z k o l n y c h ,
w których roboty prowadzi się według metod T a y 1 o r a.

O postępach umiejętnej organizacji w przemyśle, han-
dlu i administracji publicznej Francji będzie mowa później.

O stanie N. 0. w 11 a 1 j i mówił inż. F r a n-
c h e 11 iy przedstawiając zadania związku E n i o s i dzia-

łalność I n s t y t u t u o r g a n i z a c j i F o s s a t i w Me-
djolanie i Turynie.

Instytut udziela porad w tych wprawach, ma laborato-
rjum psychotechniczne i urządza regularnie kursy w roż-
nych miastach.

B e 1 g j a kroczy nieco innemi drogami i posiada dwie
większe szkoły organizacji pracy, jakoto E c o 1 e d' e r g o-
1 o g i e w Brukseli i U n i v e r s i t ó d u T r a v a i 1 w Char-
leroi. (Dok. nast.).

Inż. Józef Pruchnlk.

Gospodarka wodna w Holandji. Roboty na Zuiderzee. Kultura torfów wysokich
w Niemczech.

Sprawozdanie z podróży.

(Ciąg dalszy).

NIEMCY.
Niemcy należą do najbogatszych w torfowiska krajÓAV.

Według ostatnich zestawień (Kurt von Biilow: Allgemeine
Moorgeologie Berlin 1929), wynosi powierzchnia torfowisk
w Niemczech przeszło 3,000.000 ha, (w tem Prusy mają
2,600.000 ha, Meklemburg 140.000 ha, Oldenburg 100.000 ha,
Bawar ja 180,000 ha). Pod tym względem Niemcy zajmują
3-cie miejsce w Europie po Związku Sowieckim (około
55,000.000 ha) i Finlandji (10,000.000 ha).

Kultura błot i torfowisk w Niemczech datuje się od
dawna. Największe w Niemczech co do rozmiarów i zuży-
cia kapitałów roboty nad osuszeniem i kolonizacją błot,
dokonane były blisko 200 lat temu za czasów' Fryderyka
Wielkiego, który przez osuszenie uzyskał 200.000 ha ziemi
rolnej i porozmieszczał na niej gospodarstwa, zwiększając.
liczbę mieszkańców Prus o 270.000 ludzi, czyli o lO°/o.
Ogromne te roboty wykonano w ciągu 23 lat po wojnie
siedmioletniej, przyczem zużywano na nie 8% rocznego bu-
dżetu państwa.

Torfowiska niemieckie, to w przeważnej części tor-
fowiska wysokie. Zajmują one głównie północne prowincje:
Pomorze, Szlezwig - Holsztyn, Oldenburg, Hanower. Niskie
torfowiska rozmieszczone są w przeważnej części na środko-
wych obszarach państwa, głównie w pradolinach rzek:
Odry, Łaby, Warty, Obry i t. d.

W wieku X. kultura torfów przechodziła różne okresy
prób, nie zawsze szczęśliwych. Wydano tak z funduszów
publicznych jak i prywatnych wielkie sumy i osiągnięto po-
ważne rezultaty. Przedewszystkiem w dawniejszych czasach
wywierała Holandja znaczny wpływ ze swoją 2-300 letnią
kulturą (Yeenkultur), polegającą na wydobyciu torfu na
opał i uprawie rolnej spodu torfowiska. W roku 1862 roz-
począł stosować własną metodę zakulturowania torfowisk
Th. Herman Bimpau w Cunrau, polegającą, jak wiadomo,
na pokryciu torfu grubą warstwą piasku. Metoda ta już
w r. 1883 miała ogromne zastosowanie wśród właścicieli
gruntów torfowych. W wielu miejscach w drugiej połowie
XIX wieku rozwinęła się w sposób niepokojący, rabunkowa
metoda spalania powierzchni torfowiska (Brandkultur).

Metoda ta polega na tem, że po dostatecznem od-
wodnieniu, spala się górną warstwę wysokich torfów,
a otrzymaną w ten sposób powierzchnię obsiewa się gryką
i owsem. Cały ten proceder powtarza się rokrocznie tak
długo, jak długo gleba daje jeszcze zadowalniające wyniki.
Gdy wyniki te nie odpowiadają włożonej pracy, przerwie się
uprawę na 20—30 lat, aby po tym okresie odradzania torfu
zacząć cały proces od nowa. Goprawda jest to gospodarstwo
rabunkowe najgorszego gatunku, ale przy istniejących wa-
runkach gospodarczych, we wschodniej Fryzji, gdzie ubogi
rolnik nie ma na przeprowadzenie racjonalnej kultury ani
środków, ani warunków, musi się je chociaż w części uspra-

wiedliwić, tembardziej, gdy chodzi o otrzymanie środków
dla podniesienia i ulepszenia istniejącego już gospodarstwa.
Wreszcie tę gospodarkę można częściowo usprawiedliwić,
jeżeli fcię weźmie pod uwagę ogromne obszary torfowisk
i bardzo wolno postępującą kolonizację, tembardziej, że
plony w ten sposób otrzymywane są możliwe, a w niektó-
rych latach nawet dobre.

Dopiero w ostatnich dziesiątkach lat kultura torfów
i kolonizacja weszły po wielu nieudałych próbach i przed-
sięwzięciach, na racjonalne tory. Dzisiaj torfy wysokie kul-
tywuje się w ten sposób, iż wprost uprawia się powierzchnię
torfowska po odpowiednieui odwodnieniu, bez względu na to,
czy wierzchnia warstwa utworzona jest z torfów młodych,
słabo rozłożonych, czy starszych. Okazało się, iż takie młode
torfy przy odpowiedniej uprawie mechanicznej i nawożeniu
są dobrą podstawą dla kultury rolnej. Wogóle rozwiana
została legenda, jakoby wysokie torfy nie nadawały się pod
kulturę rolną. Wielkie zasługi w tej sprawie położyła za-
łożona w r. 1867 przez Rząd pruski Centralna Komisja tor-
fowa (Central Moor - Kommission), organ doradczy Mini-
sterstwa Rolnictwa dla wszelkich spraw dotyczących kul-
tury i użytkowania torfów. Jedną z pierwszych czynności
tej komisji było założenie w r. 1877 stacji doświadczalnej
torfowej w Bremie (Moor-Versuchs-Station in Bremen),
która postawiła sobie za zadanie, opracowanie problemów
teoretycznych racjonalnej kultury torfów i popularyzowanie
rezultatów badań wśród rolników przez odczyty, pisma i pola
doświadczalne.

Stacja bremeńska rozwinęła się w ciągu lat od małych
zaczątków, w potężną i głośną w całym świecie instytucję,
która wywarła i wywiera dotychczas wielki wpływ na
sprawę zagospodarowania torfowisk. Zawdzięczać to należy
także tej okoliczności,- iż na czele jej stali mężowie wielkiej
nauki i zapału, a mianowicie od początku Dr. M. Fleischer,
a po mm od roku 1891, aż do 1 października 1829, Dr. Bruno
Tackę. Szczególnie ten ostatni, pracując w Berlinie 41 lat,
rozwinął niezmiernie pożyteczną działalność, propagując
w niezliczonych odczytach, publikacjach i dziełach zasady
naukowej i praktycznej kultury torfowisk. Obecnym kie-
rownikiem Stacji bremeńskiej jest od 1 października 1929
Dr. Fr. Briine.

Koszta urządzeń i prowadzenia stacji w pierwszych
latach ponosiło Państwo pruskie oraz organizacje rolnicze,
później samo Państwo.

Budżet, który w r. 1877 wynosił w wydatkach
16.650 Mk. niem. wzrósł już w r. 1907 do kwoty 105.670 Mk.
W roku 1929 wynosiły wydatki okrągło 165.000 Mk. pokryte
w małej części własnemi dochodami, które obecnie wynoszą
około 15.000 Mk.

W mieście Bremie istnieje biuro i pracownia stacji,
tudzież hala wegetacyjna, gdzie się wykonuje doświadcze-
nia wazonowe z próbkami torfów. Dla doświadczeń polo-
wych na torfowiskach stacja bremeńska utrzymywała
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w ciągu swego istnienia pola, względnie folwarki doświad-
czalne. A więc w r. 1.884 założono oddział w Lingcn nad
Amizą (Die Emsabteilung der Moorversuchsstation) w re-
jencji Osnabruck, dla zbadania wysokich torfowisk w doli-
nie rzeki Amizy. Kierownictwo objął Dr. Salfeld i prowadził
ją z wielką korzyścią dla okolicy przez 20 lat.

W r. 1905 utworzono nadto oddział koło Aurich (Fry-
zja) (Die Abteilung der Moorversuchsstation fiir den Regie-
rungsbezirk Aurich), dla zakuł tarowania bardzo bogatej
w wysokie torfowiska, wschodniej niemieckiej Fryzji.

Pierwsze Avłaściwo gospodarstwo doświadczalne zało-
żono na t. zw. Maiburschermoor koło Nudę w Oldenburgu.
Gospodarstwo to jednak zostało w r. 1910 zwinięte i stacja
berneńska przystąpiła do urządzenia nowego, folwarku do-
świadczalnego w Konigsmoor, w odległości 65 km od Bremy
tuż przy kolei Brema—Hamburg. (Die Hochmoor - Ver-
suchswirtschaft der Moorrersuchs-Station in Konigsmoor).
Była tam w dawnych czasach stosowana kultura pożarowa
(Brandlcultur), przyczaili spalono około 1 m młodego torfu.
Gospodarstwo istnieje tam dotychczas i jest obecnie jedynem,
jakie Stacja bremeńska utrzymuje.

Cały Konigsmoor obejmuje okrągło 1.300 ha torfów
wysokich, dosyć płytkich o średniej grubości około 1,30 tn.
Z tego pod zarządem Stacji jest 78 ha. Spad wynosi około
O,8u/o do rzeki Wiime, która po połączeniu z rzeczką Hamme
przyjmuje nazwą Lesum i wpada do Wezery poniżej
Bremy. Całe to torfowisko jest własnością skarbu Państwa.
Obszar przeznaczony dla stacji doświadczalnej jest w więk-
szej części zdrenowany rurkami glinianemi 4,5 cm śr.
Dreny ułożone są na podściółce z wrzosu (Heidebetung)
w głębokości średnio 1,20 m. Odstępy sączków różne 20—
30 m na poszczególnych parcelach — dla celów doświadczal-
nych. Drenów zbierających niema. Każdy sączek ma ujście
do rowów otwartych, które są założone w odstępie 300 ni,
tak, że długość sączków nie dochodzi nigdzie 150 na. Spad
sączków nie niniejszy niż O,2°/o. W rowach są urządzenia
do piętrzenia wody, której zwierciadło utrzymuje się na
poziomie dającym najlejsze wyniki dla kultur rolnych, t. j .
40 cm pod powierzchnią terenu dla łąk, a 60 cm dla pa-
stwisk.

Warunki klimatyczne, a mianowicie ilość opadów
(średni opad roczny wynosi 662 mim), wilgotność powietrza
i naświetlenie słoneczne nie odbiegają wiele od warunków
panujących w północnych Niemczech, posiadających kli-
mat zbliżony do morskiego i są naogół dla kultur rolnych,
a specjalne dla łąk i pastwisk korzystne. Natomiast bardzo
niekorzystne są warunki temperatury. Mało jest torfowisk,
na którychby rośliny cierpiały w tak znacznym stopniu od
mrozów i późnych przymrozków, jak tutaj. Od czasu istnie-
nia gospodarstwa doświadczalnego nie było ani jednego
miesiąca, któryby był wolny od przymrozków działających
zgubnie na rośliny. I tak n. p. w r. 1925 10 lipca wynosiła
temperatura —1°C, 1924 5-go czerwca —1,6° C, 1923 r.
8-go czerwca —0,6° G, 1921 r. 15-go czerwca —1,6° G.
Szczególnie zgubnym jest choćby słaby mróz, skoro po nim,
jak często się zdarza, następuje posucha, deszcze natomiast
po mrozach są lepsze, gdyż uszkodzone rośliny szybko
wracają do zdrowia. Mimo wielokrotnych badań nie zdołano
dotychczas zbadać dostatecznie przyczyny tych niekorzyst-
nych spadków temperatury. Wogóle sprawa nocnych przy-
mrozków w letnich miesiącach na. torfowiskach przedstawia
bardzo zawikłany fizykalny proces, który jeszcze oczekuje
wyjaśnienia. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż na
torfach wysokich o grubej warstwie młodego nierozłożonego
torfu, niebezpieczeństwo przymrozków jest znacznie mniej-
sze. Ta własność młodego nierozłożonego torfu, wpływa do-
datnio na uprawę jarzyn i innych płodów. Przytem młode
nicrozłożone sphagnowe torfy lepiej chłoną i zatrzymują
wilgoć nawet w czasach posuchy i dlatego przedstawiają
korzystniejsze warunki rolnicze, niż stare zhumifikowane
i łatwo wysychające torfy. Ponieważ w Konigsmoor, jak
już wyżej zaznaczono, była przez szereg lat przedtem, sto-

sowana, kultura pożarowa torfów (Moorbrandkultur), skut-
kiem czego warstwa młodego torfu została znacznie osła-
biona, a miejscami zupełnie zniszczona, więc teraz następuje
szybkie wysychanie górnej osłabionej warstwy, potęgowane
działaniem wiatrów, które na zupełnie otwartej równinie
powodują szybkie wysychanie torfowiska'. Obecnie są robione
próby zmniejszenia wpływu wiatrów, przez sadzenie drzew
i krzewów ochronnych w poprzek, do głównego kierunku
wiatrów.

Uprawia się w Konigsmoor głównie łąki i pastwiska
i prowadzi gospodarstwo hodowlane. Na 1 ha wypada prze-
ciętnie dwie sztuki bydła. Okres paszenia bydła wynosi
150—180 dni w roku. Nie puszcza się je do wypasu w je-
sieni, — do golimy.

Według zasiągniętych u kierownika gospodarstwa do-
świadczalnego p. Igła na miejscu, informacyj, postępowano
przy zakładaniu łąk i pastwisk w sposób następujący:

Po osuszeniu torfowiska zdziera się kępy (Bulten)
poczem orze się pługiem motorowym i sieje .się mieszanki
traw, poczem walcuje się nie bronując. Na 1 ha pastwiska
stosuje się następujące mieszanki: Phleum pratese 4 lccj,
Poa pratensis 8kg, Ginosurus cristatus 2 kg, Festuca pra-
tensis 8 kg, Lolium perenne 6 kg, Agrostis stolonifera 2 kg,
Lotus uliginosus 2 kg, Trifoliu repens 7 kg. Razem 39 kglha.

Mieszanki dla łąk: Pleum pratense Ąkg, Poa praten-
sis 6 kg, Ginosurus cristatus 3 kg, Festuca pratensis 8 kg,
Lolium perenne 5 kg, Agrostis stolonifei\a 2 kg, Medicago
lupulina i kg, Lotus uliginosus 2 kg, Trifolium repens 7 kg.
Razem 49 kglha.

Koszt mieszanek wynosi 230 zł. na 1 ha. Nawozi się
w pierwszym roku potasem K»0 i. fosforem P20r„ Ponadto
jednorazowo nawozi się w pierwszym roku wapnem w po-
staci marglu tak, aby ilość wysianego na ha wapna (GaO)
wynosiła 1.000—1.500 kg. Zbyt intenzywne wapniowanie
nietylko nie ulepsza glebę, ale jest nawet szkodliwre, gdyż po-
woduje zbytnie rozproszkowanie gleby, szkodliwe dla za-
korzenienia roślin, tudzież dla wsiąkania wód opadowych
do wnętrza gleby.

Torfy zawierają stosunkowo duże ilości azotu, i dla-
tego nie są konieczne nawozy azotowe, pod warunkiem je-
dnak, iż w mieszankach traw znajduje się koniczyna, która
powoduje zasilanie gleby azotem z powietrza. Z doświadczeń
poczynionych w Konigsmoor można wysnuć następujące
wnioski:

Umiejętnie założone pastwiska i łąki na torfach wy-
sokich nawet w warunkach niezbyt korzystnych, przy na-
wożeniu wyłącznie fosforem i potasem, nie ustępują w ni-
czem takimże pastwiskom i łąkom na innych rodzajach,
gleby (gleby mineralne, torfy niskie). Szczególnie nadają
się takie pastwiska i łąki do hodowli bydła opasowego.

Nie należy tych samycli parcel używać stale jako łąki,
a innych jako pastwiska, gdyż to zmniejsza ich wydajność.
Należy zmieniać sposób użytkowania co parę lat, t. j . łąki
zamieniać na pastwiska i odwrotnie. Zbyt gęste drenowanie
łąk powoduje zmniejszenie wydajności; odstęp sączków 30 m
jest zupełnie wystarczający. Po intenzywnem nawożeniu
w pierwszych dwóch lub trzech latach potasem i kwasem
fosforowym, wystarczy w późniejszych latach dawać rocz-
nie 60 kg potasu i 30 kg kwasu fosforowego.

Nawożenie azotem w formie saletry, lub siarczanu
amonowego nie daje widocznych rezultatów w ciągu pierw-
szych kilku lat i dlatego takie nawożenie nie jest konieczne
dla osiągnięcia dobrych rezultatów.

Go do nawożenia wapnem, przy zakładaniu kultur
rolnych na dzikich torfach wysokich, istnieje górna granica,
której przekroczyć nie można, bez narażenia się na szkodliwe
działanie wapna. Występuje ono nie zawsze w pierwszym
roku, całkiem pewnie jednak, w następnych latach ukaże się
ujemne działanie nadmiernego wapniowania. Według wy-
ników niezliczonych doświadczeń polowych i wazonowych
najkorzystniejsza ilość wapna wynosi dla kultur zbożowych
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i okopowych 1.000—1.500 kg wapna (GaO) na 1 ha dla łąk
i. 2.000—2,500 kg dla pastwisk.

Obecna organizacja bremeńskiej stacji torfowej przed-
stawia się następująco:

1. Laboratorjum dla praktycznych badań: Personel
składa się z kierownika i 5 ciu asystentów z akademic-
kiem wykształceniem.

2. Laboratorjum dla naukowych badań: Kierownik
i 3-ch asystentów.

3. Oddział botaniczny: Kierownik (Dr. Schroder).
4. Odział dla doświadczeń rolniczych: Kierownik, 1 tech-

nik i 1 pomocnik.
• 5. Oddział gleboznawczy: Kierownik (Th. Arnd).

6. Biuro: 4-ech sekretarzy i 1 buchąlter.
Zakład, który dotychczas jest pruski ma być przejęty

przez Rzeszę.
W Bremie znajduje się także bardzo bogate miejskie

muzeum (Stadtisches Museum fur Natur- Yolker- und
Handelskunde), w którym znajduje się dość znany i godny
zwiedzenia dział torfowy. Na uwagę zasługują plany i mo-
dele dotyczące osadnictwa i zestawienia ilustrujące ren-
towność kultury rolnej na torfach przy różnych sposobach
nawożenia i uprawy.

Na specjalną uwagę zasługuje osadnictwo na tych tor-
fach niemieckich, które wzorowało .się na holenderskich
„veenkolonjach" przechodząc bardzo ciężką szkołę życia, po-
nosząc wielkie ofiary za popełnione błędy, których następ-
stwa do dziś nie dały się zupełnie usunąć. Jednak z doświad-
czeń otrzymanych na tem osadnictwie można wyciągnąć
następujące wnioski: Torfy nadają się bardzo dobrze dla
osadnictwa. Osadnicy jednak muszą, mieć potrzebne wiado-
mości fachowe i teoretyczne tyczące się gospodarki na tor-
fach, alboteż muszą mieć zapeiraioną pomoc i kontrolę
znającego się na rzeczy instruktora, któryby uprawą kie-
rował, udzielał wskazówek i rad — co do czasu i sposobu
orki, siejby, jakości i ilości nawozów i t. d. Osadnictwo musi
mieć zabezpieczony odpowiedni kredyt, aby mogło w odpo-
wiednim czasie z niego korzystać, dalej należy tworzyć ko-
operatywy dla zbytu płodów, zakupu nawozów i t. p. Obecne
osadnictwo rozsiane w Hanowerze, Szlezwik - Holsztynie,
Oldenburgu i Fryzji niemieckiej, nauczone smutnem do-
świadczeniem, trzyma się ściśle wyżej wymienionych zasad
i otrzymuje w nagrodę dobre wyniki.

W naszej wycieczce zwiedziliśmy kilka takich kolonij
jak: Worpswede, Grasberg, Mooringen, Wórpedorf, zało-
żone w XVIII w. na torfowisku wysokiem t. zw. „Teufels-
moor" jakich 20 hm na N. O. od Bremy w dorzeczu rzeczki
Worpe. Koloniści posiadają małe gospodarstwa 10—15 ha,
które uprawiają bądźto na sposób .holenderski, połączony
z eksploatacją torfu (Yeenkultur), bądźto wprost na po-
wierzchni torfowiska, bo w ostatnich czasach wydobywanie
torfu się nie opłaca, ze względu na konkurencję węgla ka-
miennego. Uderzającem jest zjawisko, przesuszenia niektó-
rych parcel. Powodem tego jest wybranie torfu dookoła par-
celi na opał, jednak, mimo panującej posuchy zieloność łąk
i pastwisk odbija się lepiej, niż na przyległych gruntach mi-
neralnych. Natomiast nie zakulturowane dzikie torfoAńska,
przesuszone w ten sam sposób, jak parcele uprawne, oka-

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Nowe drogi automobilowe we Włoszech opisuje Dr.
E. Neumann w Nr. 7. Die Bauteehnik.

Poza wykonanemi w latach 1926/27 drogami automobi-
lowemi Medjolan-Jeziora i Medjolan - Bergamo, wykonali Włosi
w ostatnim roku dwie nowe drogi dla ruchu samochodowego,
mianowicie Rzym-Ostja i Neapol-Pompeja.

Droga Rzym-Ostja rozpoczyna się od bazyliki San

żują zupełny zanik roślinności, pozwalając na ubogą we-
getację zaledwie wrzosom, wełniance (Eriophorum vagina-
tum), tudzież odmianie wrzosu Erica tetraii.

Następnie zwiedziliśmy torfowiska koło miasta Olden-
burga, leżącego na wyspie mineralnej nad kanałem Ems-
Hunte, który łączy rzekę Amizę z zatoką. Jadę. Kanał ten
ma olbrzymie znaczenie dla meljoracji, albowiem przecina
torfowisko o powierzchni równej 300.000 ha, z którejto po-
wierzchni sam bezpośrednio osuszył około 70.000 ha. Jest
obecnie w przebudowie na łodzie 600-tonowe przy głębokości
wody równej 3,10 ni. Jedyna śluza komorowa koło Olden-
burga, wybudowana jest dla łodzi o pojemności 1.000 ton,
połączona z zakładem elektrycznym. Całe księstwo olden-
burskie i granicząca z niein od zachodu niemiecka Fryzja
pokryto są olbrzymiemi torfowiskami, które są już niemal
całkowicie zakulturowane i skolonizowane.

Jednem z takich skolonizowanych torfowisk wysokich,
przez nas zwiedzonych, jest Siidmooslesfehn, o powierzchni
5.000 ha, a głębokości torfu od 3—6 ni, leżące nad wspo-
mnianym kanałem w odległości 7 km na S. W. od Olden-
burga. Miasto Dortmund ma tam swój folwark (Moorgut
der Stadt Dortmund) o powierzchni 900 ha, z których
450 ha kultywuje się rolniczo, a reszta na opał. Gały obszar
wy drenowany jest rurkami drenowemi o 5 cm. Głębokość
rurek wynosi 1,20—1,30 ni, a odległość 20 w. (1.000 rurek
kosztowało 60 Mk. — i ha drenowania 300 Mk). Dreny ukła-
dane są na wrzosie (Heudebetung) albo na łatach (Holz-
lattenj, 15—20 cm grubych.

Prowadzi się tu głównie gospodarstwo mleczne jako
najrentowniejsze, bo blizkość miasta zapewnia stały zbyt
i dobre ceny. W majątku chowa się 350 sztuk bydła
(Grossvieh), tak, że na 1 ha wypada 2—2 i Vs sztuk bydła.
Już samo gospodarstwo wskazuje, że torfy nie są uprawiane
jako role, ale jako pastwiska i łąki, na które przeznaczono
320 ha. Zbiór siana przy dwóch sianokosach daje przecięt-
nie około 80 q z 1 ha. Ńa. pozostałych 130 ha uprawia się
zboże, jarzyny i inne rośliny okopowe. Zbiory zboża są
dobre, a średnie wyniki z 1 ha przedstawiają się następująco:
Żyta otrzymuje się 30—36 q, owsa 35 q. Pod uprawę zie-
mniaków przeznaczono wszystkiego 13 ha, a to z powodu
bardzo niepewnych wyników, jak też dużych nakładów
i specjalnej uprawy, której one wymagają, dla ochrony
przed późnemi przymrozkami (z 25-go lipca na 26-go lipca
1929 r. był jeden z takich późnych przymrozków). Udają się
jeszcze jakotako tylko na silnie zmineralizowanych (z do-
mieszką piasku) torfach. Przy tem nadmienić należy, że
okopane ziemniaki podlegają przymrozkom więcej, niż nie
okopane.

Do nawożenia używa się na 1 ha:
5.000 kg mar gin na łąki
8.000 „ inarglu

30 „ P 2 O 6
60 „ ICO

na pastwiska.

Azotu wogóle się nie daje, a zamiast niego sieje się
koniczynę, która wiąże azot z powietrza. Dla otrzymania
dobrych zbiorów siana, potrzeba na 10 q — 8 kg fosforu
i 20 lig potasu. Jeżeli używa się mieszanek, to na 1 ha sieje
się 35 kg, a w tara 9 kg koniczyny. (Dok. nast.).

Paolo fuori de la Mura biegnąc prawie prostolinijnie do Ostji.
W partji początkowej zużywa ona częściowo starą, drogę, bliżej
Ostji prowadzona jest nowa, trasą równolegle do istniejącej
drogi. Skrzyżowań z innemi drogami bardzo nie wiele. Na-
wierzchnia tłuczniowa asfaltowana na zimno. Cała droga w nocy
oświetlona elektrycznie lampami, zawieszonemi nad drogą osiowo,
przyczem światło to nie razi kierowcy, albowiem posiada od-
powiednie zasłony boczne, umożliwiające rzucenie promienie li
tylko na nawierzchnię. Używanie reflektorów na tej drodze
zakazane. Buch na drodze żywy, przewyższa dziennie 2000
pojazdów.
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Droga N e a p o l - P o m p e j a długości 19 km rozpoczyna
się na południe od głównego dworca kolejowego a kończy przy
Porta Marina w zachodniej stronie Pompeji, zachowując rów-
nież kierunek, o ile możności, prostolinijny. Szerokość jezdni
8m, największy spadek 4-5°/0, promienie krzywizn, minimalny
300 w, maksymalny 1100 w. Z uwagi, że przecina ona teren
urodzajny, silnie zabudowany, ukształtowało się bardzo ko-
sztownie wykupno gruntów; nadto okazała się koniecznością
znaczna ilość sztucznych budowli w ilości 93 sztuk, z czego
50 wypada na same objekty skrzyżowania z innemi drogami
w różnych, poziomach. Cena płacona za Im1 gruntu wynosiła
5 L. (oo 2-30 zł.). Eoboty ziemne w przekopach były bardzo
znaczne, wyniosły bowiem 412.000 w3, z czego 188.000 mi

skały. W 5 punktach, mianowicie Bella Vista, Herkulanum,
Torre del Greco, Torre Aninuziale i Castellmare urządzone są
wjazdy na drogę zaopatrzone w domy strażnicze, zbiorniki
benzyny i smarów, gdzie również nabywa się zezwolenia na
prawo jazdy.

Nawierzchnia składa się z fundamentu z lawy, wykona-
nego jak zwyczajna jezdnia tłuczniowa, naco przychodzi płyta
betonowa grubości w środku 18 cm, na krawędziach 22 cm ze
spadkiem dwustroinym l'7°/0. Jezdnia betonowa maziowana
w grubości 2—3 mm. Pobocza 1 m szerokie.

Całkowite koszta wykonania 35'2 milionów L. (<x>17-5
mil. zł,). Opłata za użycie drogi w zależności od siły motoru.
Obecny dzienny dochód około 6000 L., co odpowiada przecięt-
nie 350—400 pojazdom.

Cała budowa trwała zaledwie 1 rok i 3 miesiące; ilość
zajętych przy niej robotników 3000. W przyszłości projekto-
wane jest przedłużenie jej do Sorrento.

Niezależnie od tego wykonują obecnie Włosi przedłużenie
drogi samochodowej Medjolan-Bergamo do Brescji; w przy-
szłości ma droga ta dochodzić aż do Trjestu. E. B.

Tunele.
— Tune! Bolonja-Florencja. Ukończono budowę wielkiego

tuneln przez Apeniny, który umożliwia skrócenie drogi kole-
jowej między Bolonją a Florencją o 2 godziny.

Budowę tunelu rozpoczęto w r. 1913, w czasie wojny
robotę przerwano, a od r. 1920 prowadzono je na nowo.

Tunel założony w linji prostej, jest 18-51 hm długi, przy
spadkach największych 1 : 173.

Przy robotach, tunelowych wydobyto 1,488.000 n»s ma-
terjału skalnego, a 423.000 m3 wykonano muru. Wewnątrz
tunelu pracowało dziennie 1300, a zewnątrz 550 robotników.
Do rozsadzania skał zużyto 96-T ton dynamitu.

Co do długości przewyższa go tylko tunel przez Sim-
plon, a niiauowicie o 1 km. {Engineering News-Record z 2. I.
1930, Zeitschrift des Yereins d. Ingen. z 1. II. 1930).

Ini. A. W. Kriiger.

RECENZJE I KRYTYKI.
Prof. Georg Schewior: Hilfstafeln zur Bearbeitung von

Meliorationsentwiirfen, Kanalisationen und anderen wasser-
und tiefbautechnischen Aufgaben. Wyd. III. Nakł. Paul Parey
Berlin 1930.

Wyczerpane w handlu t. zw. popularnie tablice Schewiora,
znane dobrze każdemu inżynierowi meljoracyjnemu doczekały
się trzeciego wydania. Nowe wydanie powita wdzięcznie każdy
inżynier meljoracyjny, który nie miał dotychczas możności na-
bycia tak koniecznej pomocy przy wypracowaniach swoich pro-
jektów, bez której praca stawała się częstokroć uciążliwa.

W wydaniu trzeciem powiększono wyłącznie ilość wy-
kreślnych tablic nie zmieniając graficznego sposobu przedsta-
wienia. Do wykresu dla obliczenia kalibru drenów, skonstruo-
wanego według formuły Vincenta, dodano nowy wykres według
skróconej formuły Kuttera. Dział wykreślny dotyczący rowów
rozszerzono przez dodanie wykresów do obliczeń wymiarów
koryt ziemnych o szerokości dna do 100 m i głębokości napeł-
nienia do 10 m. Przy obliczeniach dla sporządzenia wykresów
dla rowów otwartych, stosowano, jak i w poprzednich wyda-
niach, formułę G-anguillet-Kuttera, uwzględniając dwa współ-
czynniki szorstkości «=0 - 025 i 0-030. Dalszem uzupełnieniem
poprzednich wydań są wykresy dla obliczeń długich przewo-
dów rurowych o przekroju kołowym i jajowym przy dowol-
nych napełnieniach, przez co zwiększono użyteczność wydaw-
nictwa i dla opracowań projektów kanalizacji miast.

Nowe wydanie zawiera ogółem 20 graficznych, tablic, 1
tablicę liczbową, oraz pouczenia do posługiwania się tablicami
wraz z przykłami.

Nowe wydanie jest rozszerzeniem i uzupełnieniem po-
przednich, autor posługuje się zatem staremi metodami gra-
ficznego przedstawienia, które tworzą zawiłe i mało przejrzyste
grafikony, powodujące przy dłuższej pracy i operowaniu w splo-
cie całego szeregu linij rychłe wzrokowe znużenie, czego unika
się przy nowych metodach nomografji.

In&. Boniewicz Wł.
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SPRAWY TOWARZYSTWA.
Posiedzenie Wydziału Głównego z dnia 15. IV. 1930 r.

Obecni: Prezes Rybicki, Wiceprezes Bluni, Koledzy: Dr. Aulich,
E. Bronarski, M. Bessaga, T. Jarosz, T. Laskiewicz, Prof.
Miildner, J. Nechay, E, Piwoński, B. Łazoryk. Nieobecność
usprawiedliwili Prof. Dr. Borowicz i Prof. Krzyczkowski.

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posie-
dzenia.

2. Odczytano memorjał w sprawie biur meljoracyjnych
przy Urzędach wojewódzkich, ustalony przez Komisję i po oży-
wionej dyskusji postanowiono oddać memorjał powtórnie Ko-

misji, celem ostatecznego ustalenia tekstu w myśl wskazówek
wypływających z toku dyskusji. Memorjał ten po ostatecznem
zredagowaniu należy wysłać do Prezydjum Rady Ministrów,
Ministrów Rolnictwa i Robót Publicznych.

3. Wiceprezes Blum odczytuje memorjał w sprawie wodo-
ciągów i kanalizacji. Memorjał ten postanowiono wysłać do
Ministerstwa Robót Publicznych.

4. Prezes Rybicki przedstawia przebieg posiedzenia Ko-
misji przemysłowej i komunikuje, że w tej sprawie ma być
w najbliższym czasie specjalna deputacja u Pana Wojewody.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. lnź. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza, Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

W M o n i t o r z e P o l s k i m :
Nr. 101, poz. 148. Rozporządzenie Ministra Robót

Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r., wydane w po-
rozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego w przedmiocie utworzenia Specjalnych
Komisyj i Państwowych Komitetów do spraw odnowie-
nia Zamku Królewskiego wraz z Łazienkami Król. w "War-
szawie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu.

Nr. 102, poz, 149. Zarządzenie Ministra Robót Pu-
blicznych z dnia 25 kwietnia 1930 r. w sprawie zatwier-
dzania projektów zabudowania terenów położonych w sfe-
rze interesów mieszkaniowych m. Gdyni — wydane w po-
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Nr. 117, poz. 177. Zarządzenie Ministra Robót Pu-
blicznych z dnia 13 maja 1930 r. o zatwierdzeniu pro-
jektów (planów) domów mieszkalnych, wznoszonych, przez
zakłady ubezpieczeń społecznych, działające na podstawie
prawa publicznego.

Część nieurzędowa.
Inż. Stefan Sztolcman.

Przewozy na drogach wodnych w Polsce1}.
W dniach 3—5 stycznia r. z. odbył się w Warsza-

wie pierwszy Polski Zjazd Hydrotechniczny. Uchwalone
przez Zjazd wnioski sekcji dróg wodnych nakreślają sze-
roki program regulacji rzek, oraz poprawę istniejących
i budowę nowych kanałów żeglownych.

W pierwszym punkcie Zjazd, zważywszy, że Polska
stoi wobec zadania rozwoju swej sieci komunikacyjnej
i przystosowania jej do nowych zadań przewozowych, że
istniejące drogi wodne znajdują się w stanie zaniedbania,
a budowa nowych niema miejsca od 100 przeszło lat, że
drogi wodne przez potanienie przewozu podniosłyby zdol-
ność konkurencyjną naszego górnictwa, przemysłu i rol-
nictwa na rynku międzynarodowym, że wreszcie kapitały
włożone w uporządkowanie istniejących i budowę nowych
dróg wodnych przyniosą nie mniejsze korzyści, niż kapi-
tały wkładane w rozwój innych rodzajów komunikacyj —
uznaje, że kredyty przeznaczone na ten cel w budżecie
Państwa winny być znacznie podwyższone, a w razie
uzyskania znaczniejszych pożyczek inwestycyjnych winny
one w odpowiedniej mierze być obrócone na budowę dróg
wodnych.

Po tem ogólnem postawieniu sprawy Zjazd stawia
następujący program:

1. Regulacja Wisły, jako najważniejszej drogi wodnej
winna być zapewniona w drodze ustawy, a na pierwszy
okres dziesięcioletni winna być zapewniona w budżecie
zwyczajnym Państwa suma 260 miljonów zł.

2. W związku z regulacją Wisły budowa kanału
Zagłębie - Kraków i kanału równoległego na razie do
ujścia Dunajca.

3. Kanał od Konina do Gopła, oraz regulacja Warty
od Konina do Poznania.

4. Kanał od Katowic do Torunia Zjazd uważa jako
bardzo ważną drogę dowozową do naszych portów mor-
skich, wykonanie jego jednak z uwagi na znaczne koszta
budowy winno być uzależnione od warunków kredyto-
wych i wydatnego udziału stron interesowanych.

5. Drogę wodną Poznań • Warszawa - Prypeć Zjazd
uważa jako przyszłą, główną drogę międzynarodową!, ale
angażowanie się już dziś w tem kosztownem przedsię-

') Artykuł niniejszy drukuje się współcześnie w miesięczniku
Inżynier Kolejowy.

wzięciu za przedwczesne. Natomiast poprawę żeglowności
jednego elementu tej drogi mianowicie kanału Królew-
skiego Zjazd uważa za wskazaną.

6. Zjazd poleca studjowanie i innych dróg wodnych,
wskazując między innemi na kanał Wisła - San - Dniestr-.
Prut.

Pomijając inne uchwały, nie odnoszące się do tematu
niniejszej pracy, dodaję, że w ostatniej Zjazd, wska-
zawszy na ogromne pole dla rozwoju naszych dróg wod-
nych, przewyższające o wiele zasoby naszych sił obecnych,
z a l e c a o s t r o ż n e i k o m p e t e n t n e r o z w a ż a n i e
r ó ż n y c h p r o j e k t ó w w gronie s p e c j a l i s t ó w , in-
ż y n i e r ó w i ekonomis tów, ażeby n i e z b ę d n a
k l a s y f i k a c j a i ko le jność w y k o n a n i a ot rzy-
m a ł a n a l e ż y t e o ś w i e t l e n i e .

Przytoczywszy w obszernem streszczeniu uchwały
Zjazdu o rozwoju dróg wodnych w Polsce, nie mam za-
miaru z nimi polemizować, a chcę tylko oświetlić jedną
stronę tego zagadnienia, zaleconą przez sam Zjazd, stronę
ekonomiczną, mianowicie sprawę przypuszczalnej ilości
przewozów na naszych drogach wodnych.

Jako kolejarz wiem, że przy projektowaniu drogi
żelaznej prócz studjów technicznych przeprowadzają się
szczegółowe badania ekonomiczne, określa się spodzie-
waną ilość przewozów, dochodowość drogi i dopiero na
tej podstawie decyduje o tem, czy ją należy budować.
Bywają przy tem względy ogólno - państwowe, które
w pewnych wypadkach doprowadzają do potrzeby bu-
dowy linij finansowo nieopłacalnych, ale to są wyjątki.
Wogóle jest to zasada, którą należy przestrzegać nieza-
leżnie od tego, czy drogę buduje Państwo czy przedsię-
biorstwo prywatne, bo dopłaty do kolei deficytowych
w obydwóch wypadkach obarczają społeczeństwo i w ogól-
nej gospodarce narodowej są niepożądane. Uważam, źe
ta zasada winna być stosowana i przy projektowaniu
dróg wodnych. Nie wątpię, że badania ekonomiczne dla
nich są przeprowadzane, mamy o tem dane w literaturze,
przypuszczam jednak, że określenie spodziewanej ilości
przewozów oparte na pewnych stałych prawach jest w da-
nym wypadku wskazane i winno być przeprowadzone
przez kolejarza raz dlatego, że we wszystkich referatach,
memorjałaeh i artykułach o konieczności rozwoju dróg
wodnych w Polsce przytacza się argument taniości prze-
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wozów na tych drogach w porównaniu z kolejami,
a powtóre dlatego, że statystyka przewozów kolejowych
daje poważny materjał do określenia możliwej ilości prze-
wozów na drogach wodnych.

Każdy kraj, posiadający już sieć kolejową zależnie
od gęstości zaludnienia, przedsiębiorczości mieszkańców,
stanu przemysłu i rolnictwa, wreszcie położenia geogra-
ficznego, warunkującego ilość przewozów tranzytowych,
może dać swym kolejom pewną określoną ilość przewo-
zów, z biegiem czasu stopniowo wzrastającą. Jeśli sieć
kolejowa jest dosyć gęsta, to wzrost przewozów zależy
tylko od wzmożonego tętna życia gospodarczego, jeśli zaś
jest rzadka, to budowa nowych linij na obszarach odda-
lonych od kolei powołuje do życia nowe czynniki i daje
nowe przewozy. Ogólny jednak wzrost ilości przewozów
pomimo wahań zależnych od konjunktur danego roku,
ulega jakiemuś niezłomnemu prawu, które może być
wyrażone pewnym corocznym procentem. Na kolejach
położonych na ziemiach polskich przed wojną wzrost
ten dla przewozu ładunków wynosił około 5°/0 rocznie.

Dyrekcje

Katowicka . . .
Poznańska .
Gdańska . .
Warszawska
Krakowska .
Lwowska . .
Stanisławowsl

• Radomska .
Wileńska

Eazein

a

T

Po-
wierzchnia

obszaru
w sferze
wpiywu
tys. km*

3,2
24,8
19,4
68,3
22,5
43,2
22,7
80,1
99,1

383,3

ib l i c a

Długość
linij

kolejo-
wych

km

601
2.454
2.104
2.182
1.419
1.968
1.128
2.333
3.019

17.208

1.

Przabieff ładunków zwyczajnych

ogólny
tys. tjlcm

1,648.219
3,472.683
2,413.711
6,196.623
1,790.661
1,353.766

460.619
1,533.253
1,032.497

19,902.032

na 100 łffl*
obszaru

Iniljoniiw

51,5
14,0
12,4
9,8
8,0
3,1
2,0
1.7
1,0

5,2

na 1 /:wi
linij

tysięcy

2.742
1.415
1147
2.840
1.262

688
408
657
842

1.167

To, co powiedziano powyżej o krajach, odnosi się
całkowicie do poszczególnych obszarów każdego kraju,
o ile ich warunki gospodarcze są różne. Jak wielkie pod
tym względem są różnice w Polsce wskazują dane tablicy
1-ej o przeciętyej ilości ł/km ładunków zwyczajnych ze
100 km", które dały w r. 1928 obszary dziewięciu dyrekcyj
kolejowych.

znaczne przewozy tranzytowe węgla wywożonego przez
te porty za granicę. Jeśli prócz tego przyjąć pod uwagę,
że nie wszystkie przewozy kolejowe mogłyby być zastą-
pione przewozami na drogach wodnych, to stanie się
jasnem, że podana w tablich 1-ej ilość ogólna przewozów
kolejowych według obszarów dyrekcyj winny być zanali-
zowane bardziej szczegółowo. Niezbędne dane do takiego
badania można zaczerpnąć w prowadzonej przez Mini-
sterstwo od 1924 roku statystyce przewozów ładunków
zwyczajnych według rodzajów komunikacji i rodzajów
towarów.

Dane o ilości przewozów według rodzajów komuni-
kacji za pięć ostatnich lat (1924—1928) są przytoczone
w tablicy 2-ej. Ponieważ statystyka przewozów została
wprowadzona dopiero od 1 marca 1924 r. to dane o ilości
ładunków za ten rok są przybliżone i zostały otrzymane
przez zwiększenie ilości za dziesięć miesięcy o 20°/0- Obli-
czenie przebiegów w 1924 i 1925 r. było zrobione tylko
dla główniejszych ładunków, podział więc ich pomiędzy
rodzaje przewozów jest także przybliżony. Dane o ilościach
ton i przebiegach za lata 1926, 1927 i 1928 są ścisłe. Do
ilości i przebiegu ładunków zwyczajnych w komunikacji
wewnętrznej dodano ładunki pośpieszne, których ilość
i przebiegi w porównaniu z ładunkami zwyczajnemi są
zresztą znikome.

Wskazane w tablicy 2-ej zmiany w ilościach przewo-
zów kolejowych dają skrócony obraz charakteru i tempa
rozwoju życia gospodarczego w Polsce odrodzonej. Kryzys
wywołany stabilizacją waluty pociąga za sobą zastój
w przewozach w komunikacji wewnętrznej, które w ciągu
trzech lat (1924—1926) stoją prawie na jednym poziomie.
Po opanowaniu tego kryzysu rozwój życia gospodarczego
a z nim i przewozów szybko wzrasta. W komunikacji
z zagranicą dominującą rolę gra węgiel, który wogóle
stanowi blisko połowę wszystkich przewozów kolejowych.
Po przyłączeniu części Górnego Śląska Polska była zobo-
wiązana dostarczać Niemcom 6 milj. ton węgla rocznie.
"W połowie 1925 r. Niemcy zrzekły się tego prawa, od-
mówiły dalszego przyjmowania węgla i wywóz zagranicę
wszystkich ładunków z 14 milj. w 1924 r. spada w 1925 r.
do 11 milj. ton. Zaczynają się próby wywozu nadmiaru
polskiego węgla do państw nadbałtyckich, a długotrwały
strejk w angielskich kopalniach w 1926 r. wywołuje
ogromne zapotrzebowanie na węgiel polski i wywóz jego

T a b l i c a 2.

Rodzaje komunikacji

W komunikacji wewnętrznej

Przywóz % portów
„ z zagranicy . . . .

Tranzyt
Bazem

1924

a

o .

«£
29.777

1.675
14.067

285
1.587
2.594

49.985

ŁOS
2«§
o> .

N <—«| l
6.164
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897
791

10.291

1925
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O

30.502
2.532

10.959
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1.741
2.558

48.601

sos
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o

fil
6.814
1.124
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78
435
779

10.885

1926
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o .a l
30.697

6.620
15.681

260
1.045
3.984

68.287

.Stt.

11
6.661
3.798
3.278

46
185

1.181
15.149

1927

| lo .
H &

37.447
8.025

11.968
550

1.671
5.177

64.838

7.650
4.698
2.910

232
232

1.933
17.655

1928

4s -w
o .

*p

42.466
9.216

10.996
1.028
1.527
5.608

70.839

Łog

.s4
fis
8.714
6.592
2.839

446
207

2.104
19.902

Należy zaznaczyć, że obszary dyrekcyj nie pokry-
wają się z obszarami gospodarczemi. Część obszaru dy-
rekcji Warszawskiej na lewym brzegu Wisły daje z 100km''
daleko więcej przewozów, aniżeli część na prawym, a część
zachodnia obszaru dyrekcji Radomskiej daleko więcej,
aniżeli wschodnia. Z drugiej strony znaczna część prze-
wozów w dyrekcjach Gdańskiej, Poznańskiej i Warszaw-
skiej (na lewym brzegu Wisły) jest wynikiem nie zapo-
trzebowania wewnętrznego ich obszarów, a szczęśliwego
położenia geograficznego między polskiem zagłębiem wę-
glowem a naszemi portami bałtyckiemi, które daje im

przez porty i granicę wzrasta. Zdobywszy raz nowe rynki
zbytu węgiel polski i po ustaniu strejku w Anglji utrzy-
muje się na nich, a wywóz jego przez porty w 1927
i 1928 r. wzrasta dalej. Przywóz z portów wogóle nie-
znaczny, dopiero w r. 1918 zwiększył się poważniej, a przy-
wóz z zagranicy ulegał znacznym wahaniom, by w 1928 r.
nie dosięgnąć nawet normy 1924 r. Tranzyt przez kolej o
polskie stale wzrastał i w 1928 r. był przeszło dwa razy
większy, aniżeli w 1924 r.

Szybki wzrost przewozów w niektórych rodzajach
komunikacji był wynikiem potrzeby wyrównania zastoju
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w czasie wojny i w pierwszych latach po wojnie, częściowo
zaś znacznem zwiększeniem odległości przewozu węgla
do portów w porównaniu z wywozem za granicę kole-
jami. To też gdy w ciągu czterech lat od 1924 do 1928
roku wzrost przewozów w komunikacji wewnętrznej był
i co do ilości i co do przebiegu prawie jednakowy (42,6
i 41,2%), to dla wszystkich przewozów różnił się ogromnie
(41,7 i 93,4%)- Hość t\km wykonanych w 1929 r. zbliżyła
się już do ilości, obliczonej przezemnie dla 1930 r. na
podstawie wzrostu przewozów przedwojennych, można
więc przypuszczać, że dalszy wzmożony ich wzrost będzie
już wkrótce wstrzymany i rozpocznie się wzrost normalny,
który prawdopodobnie wyniesie przeciętnie około Bu/0
rocznie.

Przedstawiwszy powyżej dane o ogólnej ilości prze-
wozów kolejowych i wzroście ich za ostatnie lata, prze-
chodzę teraz do rozpatrzenia przewozów według rodzajów
towarów, zaczynając od najważniejszego z nich, to jest
węgla kamiennego i jego pochodnych (brykietów, koksu
i miału węglowego), jego ładunków, które w 1928 r. sta-
nowiły co do ilości 42,8%, a co do przebiegu 48,9 %
wszystkich ładunków kolejowych i pochodziły z jednego
nieznacznego obszaru polskiego zagłębia węglowego, po-
łożonego w południowo-zachodnim kącie Państwa. Roz-
patrywanie przewozów według rodzajów towarów będę
opierał na danych 1928 r., to jest ostatniego roku, za
który statystyka przewozów jest już całkowicie opra-
cowana.

1. Węgiel.
Ilości i przebiegi węgla przewiezionego w różnych

rodzajach komunikacji są, podane w tablicy 3-ej.
T a b l i c a 3.

Wyszczególnienie

w komunikacji wewnętrznej
do portów
za granicę
z portów
z zagranicy
tranzytem . . . ,

Razem

Ilość

tys. ton

14.344
7.699
5.918

2
108

2.247
30.318

P r z e b i e g

ogólny
tys. t/hm

3,622.056
4,740.370

722.943
40

20.422
614.K26

9,726.457

przeciętny
km

253
616
122
24
188
273

Statystyka przewozów kolejowych w komunikacji
wewnętrznej podaje dla każdego rodzaju towarów wykaz
główniejszych stacyj przeznaczenia, które otrzymały
w ciągu roku nie mniej, aniżeli pewną, określoną ilość
dla różnych towarów rozmaitą. Tak np. dla węgla ka-
miennego podano 166 takich stacyj, które otrzymały po-
nad 10.000 ton w ilości ogólnej 9,766.653 ton, co stanowi
przeszło 78% ogólnej ilości węgla przewiezionego w ko-
munikacji wewnętrznej (12,481.547). Z tych 166 stacyj
wybrałem wszystkie położone przy projektowanych dro-
gach wodnych. Muszę się jednak zastrzedz, że nie posia-
dając szczegółowych map nowych dróg sztucznych, mo-
głem tutaj, jak również i w dalszych analogicznych wy-
padkach popełnić pewne omyłki, które jednak, jak przy-
puszczam, nie powinny wywrzeć poważniejszego wpływu
na wyniki ostateczne. Ilości węgla, które mogłyby przejść
w 1928 r. z kolei na drogi wodne otrzymałem następu-
jące :

a) regulacja Wisły łącznie z kanałem Sosnowiec-
Kraków 2.100 tys. ton w tej liczbie Warszawa 1.108,
Kraków 481, Włocławek 130, Toruń 86, Grudziądz 72,
Płock 45 tys. ton;

b) kanał Sosnowiec - Kraków oddzielnie 530 tys. ton ;
o) kanał węglowy z odnogami do Warszawy i Po-

znania 2.615 tys. ton, w tej liczbie Łódź 1.073, Poznań

348, Częstochowa 308, Bydgoszcz 148, Pabjanice 105,
Myszków 14, Inowrocław 61, Mątwy 81 tys. ton. Kanał
ten, stanowiąc drogę wodną krótszą od Wisły do War-
szawy i dalej aż do G-dańska, odebrałby od Wisły prze-
ważną część węgla wywożonego do portów, oraz część
węgla w komunikacji wewnętrznej do miejscowości w dol-
nym jej biegu, poczynając od Warszawy ;

d) kanał Warta - G-opło oddzielnie nie miałby prze-
wozu węgla;

e) kanał Królewski nie miałby ta,kźe do przewozu
węgla.

Ogółem w komunikacji wewnętrznej mogłoby przejść
na wodę 4.715 tys. ton. Z pozostałej ilości przypada na
przewozy w obrębie zagłębia węglowego 2.916 tys. ton,
które wobec małej odległości przewozu (przeciętnie około
60 km) pozostałyby na kolejach i do reszty kraju 6.713
tys. ton, których część mogłaby przejść na wodę w ko-
munikacji kolej owo-wodnej.

Z tego przykładu widać, źe przewozy kolejowe w sto-
sunku do przewozów na drogach wodnych mogą być po-
dzielone na trzy zasadnicze kategorje:

1. przewozy, które pozostaną na kolejach,
2. przewozy, które przejdą na wodę — i
3. przewozy, które przejdą na wodę częściowo w ko-

munikacji kolejowo-wodnej.
Na te trzy kategorje będę nadal dzielił wszystkie

przewozy kolejowe.
Wywóz węgla do portów (7.699 tys. ton) mógłby

przejść na Wisłę, albo na kanał węglowy.
Wywóz za granicę kolejami (5.918 tys. ton) odby-

wał się w następujących kierunkach: południowym do
Czechosłowacji i dalej (4.977 tys. ton), zachodnim na nie-
miecką, część Górnego Śląska (528 tys. ton) i wschodnim
do Ukrainy, Rumunji i Czechosłowacji 208 tys. ton. Te
przewozy zaliczam do kategorji 1-ej. Pozostałe przewozy
były nieznaczne, a mianowicie w kierunku pólnocno-
wschodnim do Prus Wschodnich, Łotwy i Rosji 120 tys.
ton i północno-zachodnim do Niemiec 85 tys. ton i mogą
być zaliczone do kategorji 3-ej.

Przywóz z portów znikomy (2 tys. ton) a z zagra-
granicy nieznaczny (108 tys, ton) i składa się przeważnie
z przywozu koksu z Czechosłowacji (102 tys. ton), który
pozostanie na kolejach.

Tranzyt przez koleje polskie (2.247 tys. ton) składa
się prawie wyłącznie z przewozów między Niemcami
i Prusami Wschodniemi. Co do tego tranzytu należy za-
znaczyć, że stosownie do art. 89 traktatu Wersalskiego
Polska została zobowiązana do udzielenia wolności wszel-
kiego tranzytu z Prus Wschodnich do reszty Niemiec
i odwrotnie przez swoje terytorjum z włączeniem jej do
wód terytorjalnych i zwolnieniem towarów tranzytowych
od wszelkich opłat celnych, oraz innych podobnych, jednak
Niemcy, mając drogę wodną przez Polskę, przewożą wę-
giel do Prus Wschodnich kolejami.

Wskazane powyżej ilości przewozów węgla drugiej
kategorji nie będą jednak mogły przejść całkowicie na
drogi wodne.

Prócz ogólnych warunków pierwszeństwa transportu
kolejowego przed wodnym odnoszących się do wszystkich
przewozów, jak szybkość, ciągłość i terminowość prze-
wozu, możność dotarcia zapomocą bocznic do samych
miejsc zapotrzebowania i t. p. przy przewozach węgla
występują warunki specjalne, które w znacznym stopniu
zmniejszają korzyści taniego transportu wodnego.

Węgiel jest ładunkiem sezonowym i wahania w jego
przewozach w różnych porach roku są dosyć znaczne.
Według statystyki przewozów kolejowych w 1928 r. prze-
wieziono w komunikacji wewnętrznej — do portów:

w I kwartale
„ U »
„ III „
n IV

25,34%
21,22 „
24,60 „
28,84 „

19,70%
25,26 „
27,94 „
2^10



196

Drogi wodne w Polsce nie mogą. zapewnić ciągłości
przewozów. Według danych inż. T. Tillingera 2) przeciętna
długość czasu, gdy rzeki są zupełnie wolne od lodów wy-
nosi dla Wisły 239—295 dni, a dla Warty 270—295 dni.
Wprawdzie między krańcowemi zjawiskami lodowemi,
rzeki często oczyszczają się z lodów i nawigacja się
otwiera, ale przeszkody w nawigacji, których nastąpienia
i długości przewidzieć nie można, zmuszałyby do robienia
znacznych zapasów. Koleje polskie wobec wzmożonych
przewozów w końcu roku i wywoływanego tem braku
wagonów, których w lecie posiadają nadmiar, dają ulgi
na przewóz węgla w lecie, ale z tych ulg nikt dla braku
kapitału obrotowego nie korzysta. Może w przyszłości,
gdy będziemy bogatsi w środki obrotowe, takie ulgi na
drogach wodnych skłoniłyby do robienia zapasów, ale to
byłoby wogóle możliwe tylko w komunikacji wewnętrz-

mośe te przewozy staną, się do tego czasu w znacznym
stopniu zbytecznemi, a z drugiej strony koleje się do-
skonalą i już obecnie zorganizowano w Niemczech prze-
wóz węgla do Berlina w ten sposób, że koszt własny
tego przewozu jest mniejszy, aniżeli drogą wodną.

Mając na uwadze powyższe warunki przewozów
węgla, musimy dojść do wniosku, że nawet miejscowości
położone bezpośrednio przy drogach wodnych będą mu-
siały częściowo korzystać z przewozów kolejowych. Nie-
podobna określić obecnie, jak wielką będzie ta część.
Przypuszczam jednak, że przyjmując przeciętnie 75%
pewnych dni nawigacji i nie uwzględniając za to innych
warunków ujemnych dla przewozów wodnych, możemy
określić, że z kategorji 2-ej przejdzie na wodę tylko
75°/0. W tablicy 4-ej zrobiono ogólne zestawienie przewo-
zów węgla.

T a b l i c a 4.

Wyszczególnienie

W komunikacji •wewnętrznej:
w obrębie zagłębia
w kategorji drugiej
kategorja S
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nej. Wywóz do portów nie może ulegać przerwom, bo to
groziłoby utratą rynków, które zasilamy przez porty. Nie-
podobna przecież trzymać w pogotowiu koleje z urządze-
niami do przewozów masowych i ogromnym taborem, by
one w razie przerwy w nawigacji odrazu zastąpiły drogi
wodne w przewozie masowych ilości węgla na przeciąg
kilkudziesięciu, a może kilku dni, a potem odstawiały
tabor do zapasu, zwalniały dodatkowy personel i skazy-
wały na długotrwałą bezczynność swych urządzeń.

Jest jeszcze jedna okoliczność, która musi być przy-
jęta pod uwagę przy przewozach węgla do portów, a mia-
nowicie terminowość. Węgiel wysyła się z poszczególnych
kopalni na terminowe zamówienia, uzależnione od przy-
bycia statków. Przewóz kolejami od zagłębia do portów
wymagał w r. 1928 przeciętnie 40 godzin i pomimo tego
w tysiącu wypadków statki opóźniły się na 2 do 4 dni,
a w ośmiuset wypadkach czekały na węgiel 1 do 3 dni
(w grudniu 4 do 6 dni), przyczem zapasy węgla wyno-
siły w G-dańsku 36—,55, a w Grdyni 13—20 tys. ton. Przy
dłuższym czasie przewozu wodą "J tę niedogodności, wy-
nikające ze znacznej odległości zagłębia od portów,
byłyby jeszcze większe i wprowadzały dodatkową prze-
szkodę w konkurencji polskiego węgla z imiemi.

Przy porównywaniu kosztu przewozów kolejowych
z wodnemi należy brać jeszcze pod uwagę odległość.
Przewóz węgla Wisłą do Warszawy 514 Jem, koleją 318,
przewóz do portów Wisłą 9304), koleją 616.

Nie chcę zabiegać w daleką przyszłość, kiedy bę-
dziemy mogli przewozić węgiel drogami wodnemi, bo

2) „Drogi wodne w Polsce". Wiadomości Związku Polskich
Zrzeszeń Technicznych Nr. 5 z 1929 r.

3) W i s ł a po 120 hm dziennie czyli przy długości drogi 980 km
S d n i , a k a n a ł e m węg lowym też 8 dni. Prof. M. fiybczyński. Koszta
transportu na drogacli wodnych. Przegląd Techniczny 1928 r. Nr.
BO i 1929 r. Nr. lb.

*) Inż. T. Tillinger: „Drogi wodne w Polsce", str. 125.

Z ilości ogólnej przewozów kategorji 2 przeszłoby:
1. na Wisłę w komunikacji wewnętrznej 1.575 tys.

ton i do portów 5,773 tys. ton, razem 7.349 tys. ton, w tem
oddzielnie;

2. na kanał Sosnowiec - Kraków w komunikacji we-
wnętrznej 397 tys. ton.

3. na kanał węglowy w komunikacji wewnętrznej
1.961 tys. ton, a prócz tego kanał odebrałby od Wisły
przeważną część węgla wywożonego do portów i znaczną
część węgla w komunikacji wewnętrznej do Warszawy
i dalej do miejscowości w dolnym jej biegu.

2. Materjały drzewne.
Drugim z rzędu co do ilości ładunkiem polskich kolei

są materjały drzewne i wyroby z nich (w 1928 r. 14,4%).
Mają one częściowo charakter przewozów masowych, ale
w przeciwieństwie do węgla miejsca ich nadania nie są
skoncentrowane na pewnym określonym obszarze, lecz
rozrzucone po całem państwie, a prócz tego składają się
z bardzo licznych rodzajów o rozmaitem przeznaczeniu.
Do materjałow drzewnych przewożonych kolejami w znacz-
niejszych ilościach należą: drzewo nieobrobione, obro-
bione, kopalniane, celulozowe i opałowe, oraz podkłady
kolejowe. Ilość tych materjałow z 1928 r. wyniosła 93%
ilości ogólnej tego działu ładunków (10.222 tys. ton),
a przebieg ich 92% ogólnego przebiegu (3,716.304 tjkm).

T a b l i c a 5.

Wyszczególnienie

w komunikacji wewnętrznej
do portów
za granicę
tranzytem
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W tablicy B-ej są podane te ilości i przebiegi według
rodzajów komunikacji.

Z ogólnej ilości przewozów w komunikacji wewnętrz-
nej połowa została wykonana w granicach swoich dy-
rekcyj i wobec rozproszenia i nieznacznych przebiegów
pozostanie na kolejach. Znaczniejsze przewozy pomiędzy
dyrekcjami były wykonane:

1. do Dyrekcji Warszawskiej z Dyrekcji Radomskiej
376 i z Dyrekcji Wileńskiej 710, razem 1.086 tys. ton.

2. do Dyrekcji Katowickiej z Dyrekcji Radomskiej
91, Wileńskiej 115, Krakowskiej 1B6 i Lwowskiej 70, ra-
zem 432 tys. ton.

Te przewozy wobec braku odpowiednich dróg wo-
dnych, pozostaną także na kolejach.

Z miejscowości położonych przy drogach wodnych
znaczniejsze ilości materjałów drzewnych otrzymały:

a) nad Wisłą :
Warszawa z Dyrekcji Radomskiej Wileńskiej
drzewa nieobrobionego . 11 tys. t 44 tys, t

„ obrobionego . . 49 „ 118 „
„ opałowego. . . 10 „ 93 „

Razem . 70 tys. t 255 tys. t
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terjały pochodziły przeważnie z dyrekcji Radomskiej 133,
Wileńskiej 268, Gdańskiej 108, Lwowskiej 73 i Stanisła-
wowskiej 55, razem 637 tys. ton.

Wywóz do portów mógłby na części swej drogi
przejść na wodę

Kolejami za granicę wywieziono drzewa nieobrobio-
nego 662, obrobionego 792, podkładów (d3, drzewa kopal-
nianego 493, celulozowego 1.157 i zapałczanego 40, razem
3 237 tys. ton.

Materjały te wywieziono przeważnie w następujących
kierunkach; do Niemiec z Dyrekcji Wileńskiej (850) i Po-
znańskiej (240, razem 1.090, do Prus Wschodnich z Dy-
rekcji Wileńskiej 540, na niemiecką; część Górnego Śląska
z Dyrekcyj Krakowskiej i Lwowskiej 550 i do Czecho-
słowacji z Dyrekcji Krakowskiej i Lwowskiej 280 tys. ton,
razem 2.460 tys. ton, Z tych ilości tylko wywóz do Nie-
miec z Dyrekcji Wileńskiej mógłby w części swej drogi
przejść na wodę, wywóz na niemiecką część Górnego
Śląska i do Czechosłowacji pozostanie na kolejach, a wy-
wóz do Prus Wschodnich (do Królewca) mógłby przejść
tylko na Niemen.

T a b l i c a 6.

Wyszczególnienie

W komunikacji wewnętrznej:
50% wszystkich przewozów ,
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dyrekcji Warszawskiej . .
„ dyrekcji Katowickiej . .
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Te przewozy pozostałyby na kolei.
Włocławek drzewa celulozowego z dyrekcji Wileń-

skiej 82 tys. ton.
Kapuścisko Małe drzewa nieobrobionego z dyrekcji

Wileńskiej 47 tys. ton.
Przewozy do tych dwóch miejscowości mogłyby

część swej drogi odbyć wodą.
b) przy kanale węglowym: Łódź drzewa nieobrobio-

nego z dyrekcji Radomskiej 12 i z Wileńskiej 10 tys. ton,
obrobionego z dyrekcji Radomskiej 48 i z Wileńskiej
13 tys. ton i opałowego z dyrekcji Radomskiej 11, Wi-
leńskiej 23 i Poznańskiej 12 tys. ton, razem 129 tys. ton.

Myszków 20 tys. ton drzewa celulozowego z dyrekcji
Wileńskiej.

Przewozy do tych dwóch miejscowości mogłoby także
część swej drogi odbyć wodą.

Z materjałów drzewnych wywiezionych do portów
największą, ilość stanowiło drzewo obrobione (353 tys. t),
następnie szły: drzewo nieobrobione (117 tys. ł), podkłady
kolejowe (74 tys. t) i drzewo kopalniane (63 tys. t). Tema-

Wreszcie najważniejsze kierunki przewozu materja-
łów drzewnych tranzytem były między Niemcami i Pru-
sami Wschodniemi (255 tys. ton) i między Ruinunją (przez
Śniatyn) i Niemcami (157 tys. ton). Te przewozy pozo-
staną na kolejach.

Na podstawie powyższego w tablicy 6-ej zrobiono
ogólne zestawienie przewozów materjałów drzewnych
w cyfrach zaokrąglonych z przyjęciem przybliżonych
przebiegów przeciętnych.

Suma ogólna ilości ton 7.690-4-1.780+1.910=11.280
tys. ton według tablicy 6-ej jest większa od snmy wska-
zanej w tablicy 5-ej 9.500 tys. ton o 1.780 tys. ton, które
zostały podane współcześnie w kategorjach 1-ej i 2-ej.

Z ilości ogólnej przewozów kategorji 2-ej prze-
szłoby :

1. na Wisłę w komunikacji wewnętrznej 130, do
portów 650 i zagranicę 850, razem 1.630 tys. ton i

2. na kanał węglowy 150 tys. ton.
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3. Płody rolne i ogrodnicze.
Trzecim z rzędu co do ilości ładunkiem polskich

kolei są płody rolne i ogrodnicze (w 1928 r. 8,1 u/0). Ła-
dunki te składają się z całego szeregu rodzajów, są roz-
prószone po całem Państwie, a ilość ich przy przeważa-
jącem spożyciu na miejscu jest znacznie mniejsza od pro-

spożycia — mianowicie Warszawy, podane w tonach w ta-
blicy 8-ej, do której włączono wszystkie ilości ponad 1001.

Z tego przykładu widać, że wydzielenie znaczniej-
szych ilości przewozów w komunikacji wewnętrznej pło-
dów rolnych i ogrodniczych, które mogłyby przejść z kolei
na drogi wodne, jest niemożliwe. Przewozy te będą ujęte

T a b l i c a 8.

Nazwa towarów

Pszenica
Żyto
Owies
Jęczmień
Inne zboża . . . .
Rośliny strączkowe
Nasiona oleiste . .

„ pastewne .
Ziemniaki świeże .
Siano
Słoma
Jarzyny świeże . .

„ suszone
Owoce świeże . . .
Przetwory owocowe
Nasiona ogrodowe .
Tytoń
Chmiel
Kwiaty

Razem .

dnkcji. W tablicy 7-ej są podane ilości i przebiegi tych
ładunków według rodzajów komunikacji.
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do portów .
za granicę
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Dominującą rolę w przewozach płodów rolnych w ko-
munikacji wewnętrznej na polskich kolejach odgrywają
buraki cukrowe, których przewieziono 2.469 tys. ton, czyli
53,1%. Przewóz ten odbywał się na małe odległości —
przeciętnie 57 km. "Wogóle przewozy płodów rolnych od-
bywały się na niewielkiej odległości i 73,8°/0 ich wyko-
nano w obrębie poszczególnych Dyrekcyj i tylko 26,2 °/0
wywieziono poza ich granice. Z tej ostatniej kategorji
znaczniejsze przewozy (ponad 50 tys. ton) były wykonane :

1. do dyrekcji Warszawskiej z Radomskiej 72, Po-
znańskiej 168 i Gdańskiej 66, razem 306 tys. ton.

2. do dyrekcji Radomskiej z Lwowskiej 54 tys. ton,
3. do dyrekcji Gdańskiej z Poznańskiej 60 tys. ton i
4. do dyrekcji Lwowskiej ze Stanisławowskiej 70

tys. ton.
Jak te przewozy były rozprószone i z jakich po-

szczególnych rodzajów ładunków się składają, może słu-
żyć za przykład zapotrzebowania największego środka

na końcu razem z przewozami innych ładunków, znajdu-
jących się w analogicznych warunkach i dlatego winny
być zaliczone do kategorji 3-ej za wyjątkiem buraków
cukrowych, które pozostaną na kolejach.

Wywóz do portów i zagranicę pochodził głównie
w dyrekcji Poznańskiej i Grdańsk.ej, a mianowicie do
portów 124 tys. ton (82,1 °/0) i za granicę 97 tys. ton (42,5%).
Przewozy te wogóle nie mogłyby przejść na drogi wodne.

T a b l i c a 0.
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Przywóz z portów wogóle nieznaczny był skiero-
wany przeważnie do dyrekcji Warszawskiej (22 tys. ton,
czyli 33,3%) i Gdańskiej (23 tys. ton, czyli 348%). Część
jego możeby przeszła na wodę, ale ilość jej nie poddaje
się obliczeniu i dlatego te przewozy zaliczam do kate-
gorji 3-ej.
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Przywóz z zagranicy był skierowany przeważnie do
dyrekcyj pogranicnych Warszawskiej (34 tys. ton, czyli
22,4%), Poznańskiej i Katowickiej (po 18 tys. ton, czyli
po 11,8%) i Krakowskiej' (35 tys. ton, czyli 23,0%). Te
przewozy wogóle pozostaną, na kolejach.

Z ogólnej ilości płodów rolnych i ogrodniczych, prze-
wiezionych tranzytem znaczniejsze ilości przeszły między
Niemcami i Prusami Wschodniemi 145 tys. ton, (31,8%),
między Eumunją i Czechosłowacją 89 tys. ton (19,5%)
i między Eumunją i Niemcami 119 tys. ton (26,1%),

Tranzyt między Niemcami i Prusami Wschodniemi, oraz
między Eumunją i Czechosłowacją pozostanie na kolei.
Z tranzytu pomiędzy Eumunją, i Niemcami część moieby
przeszła na drogę kolej owo-wodną, ale określić jej wiel-
kość niepodobna i dlatego te przewozy zaliczam do ka-
tegorji 3-ej.

Na podstawie powyższego w tablicy 9-ej zrobiono
ogólne zestawienie przewozów płodów rolnych i ogrodni-
czych według kategoryj przewozów w cyfrach zaokrą-
glonych. (Dok. nast.).

Prof. Edwin Hauswald.

IV Międzynarodowy Kongres Racjonalnej Organizacji.
(Dokończenie).

Racjonalizacja w Niemczech.
W N i e m c z e c h utarła się na oznaczenie systema-

tycznie dokonywanych zabiegów, zmierzających do podnie-
sienia wydajności' produkcji, handlu i transportów, nazwa
r a c j o n a l i z a c j i , która mieści w sobie także „umiejętną
organizację i administrację". K u r a t o r j u m dla z a g a d-
n i e ń g o s p o d a r c z y c h (Reichskuratorium fur Wirt-
schaftlichkeit) zdziałało już na tem polu wiele a jego prezes
H i n n e n t h a l przedstawił na kongresie paryskim dłuż-
szy referat o głównych działach racjonalizacji. W roku 1929
podało Kuratorjum nowe określenie istoty i celu racjonali-
zacji, które tu przytoczę.

R a c j o n a l i z a c j a jestto ujęcie i stosowanie
wszelkich środków techniki i planowego porządku do zwięk-
szenia ilości i ulepszenia jakości dóbr.

STAN R4CJ0NALNEJ
ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI WE FRANCJI.

Racjonalna organizacja istniała we Francji w nie-
których dziedzinach już od, dawna. Początki jej stwierdzić
można już za czasów budowy fortyfikacyj przez Y a u b a n a
i w działalności G o l b e r t a . Około 50 lat temu dyr. A 1 p-
h a n cl polecił swym pomocnikom m i e r z y ć dokładnie
czas. zużyty na zajeżdżanie powozów podczas wielkich uro-
czystości, aby uzyskać podstawy do obliczania czasu i miej-
sca potrzebnego do należytego kierowania ruchem po-
jazdów. Dzięki tego rodzaju pomiarom potrafił on z nie-
zwykłą dokładnością organizować m a s o w e p o c h o d y,
wyznaczając każdemu oddziałowi minuty i sekundy, w któ-
rych przechodzić miał koło pewnych budynków i ulic.
Sprawne działanie operacyj armji francuskiej stanowiło
także dowód Avielkiej sztuki prowadzenia i porządkowania
zawiłych czynności i ruchów.

Największe postępy poczyniła jednak racjonalna or-
ganizacja według systemu T a y 1 o r a i jego następców
w c z a s i e w o j n y europejskiej. Skutkiem tego prawie
wszystkie nowsze fabryki we Francji stosują nowoczesne
m e t o d y i> 1 a n o w a n i a, p r z y g o t o w a n i a mater-
jałów, maszyn i produkcji, p o m i a r y c z a s ó w robo-
czych, zgodnie z metodami wprowadzonemi w Stanach
Zjednoczonych i innych kriijaeh przemysłowych, chociaż
kierownicy zakładów niechętnie przyznają się do tolerowa-
nia tak zwanej „tayloryżacji".

Obok metod podobnych do amerykańskich stosuje się
tam chętnie wskazania nowej do pewnego stopnia f r a n -
c u s k i e j s z k o ł y administracji przemysłowej, wedle
zasad podanych przez dyrektora H e n r i F a y o 1 a, który,
jak to wiadomo z polskiego wydania jego pracy o admini-
stracji przemysłowej i ogólnej (Instyt. NO. Warszawa),
zestawił przejrzyście z(as a cl y p ro w a d z e n i a Avięk-
szych zakładów przemysłowych, a celem spopularyzowania
sprawy, ujął je nawet w jedno tylko z cl a n i e: „administrer
c'est prevoir, organiser, commander, coordiner et contróler".
W polskim przekładzie zdanie to opiewa: a d m i n i s t r o-

w a, ć znaczy p r z e w i cl y w a ć, o r g a n i z o w a ć, r o z-
k a z y w a ć, k o o r d y n o w a ć i k o n t r o l o w a ć.

W swoich dwu referatach o tym systemie (Czas. Techn.
1925 i Przegląd Techniczny 1928) podałem krytyczną cha-
rakterystykę pracy Fayola, wykazując, że nowoczesne me-
tody zarządzania nie dadzą się oczywiście wyrazić jeclnem
tylko zdaniem, gdyż obejmują około 20 większych dziedzin
działalności.

Zasady Fayola zgadzają się w głównych swych my-
ślach z wskazaniami szkoły Ta y 1 o r a, zwracając jednak
więcej uwagi na właściwą d z i a ł a l n o ś ć k i e r o w n i-
k ó w fabryk, mniej zaś na szczegóły prac, potrzebnych
w pracowniach, któremi zajął się był wielki amerykański
organizator.

Szkoła francuska zawiera w sobie wiele tradycyj za-
rządu wojskowego, gdzie sprawa wydawania i wykonywania
r o z k a z ó w ma jak wiadomo podstawowe znaczenie.
Fayol przemawiał też stanowuzo za c e n t r a l i z a c j ą
r o z k a z ó w i k o n t r o 1 i, za systemem władzy skupionej
na każdym stopniu jego „hierarchii" urzędowej w jednej
tylko osobie, mającej prawo rozkazywania i decydowania,
a przestrzegał zgóry przed naruszeniem zasady j e d n o-
ś c i r o z k a z o cl a w s t w a, o które posądzał właśnie
szkołę amerykańską; ta bowieih radziła, by w każdej pra-
cowni rozkazy mogły wychodzić nietylko od właściwego
p r z o d o w n i k a (for e ni a n albo hoss ) , ale także,
co prawda tylko w specjalnych zakresach, od kilku przo-
downików specjalnych, albo „f u n k c y j n y c li", kontro-
lujących n. p. jakość roboty, dotrzymanie przepisanych
sposobów obrabiana, tempo roboty, stan maszyn i t. d. —
W sprawie tej powstała polemika, występująca na kilku
kongresach R. O., która doprowadziła ostatecznie do uzna-
nia, żądania jedności w wydawaniu rozkazów za słuszne,
zaznaczając równoczesne możność stosowania w praktyce
p o m o c y p r z o d o w n i k ó w f u n k c y j n y ;o h T a y-
1 o r a, gdyż istnienie obu systemów obok siebie da się prak-
tycznie u z g o d n i ć . Przy tej sposobności podniesiono
też, że nawet w czasie wojny oba te systemy istniały obok
siebie, gdyż każdy wyższy dowódca miał do pomocy wielki
sztal), złożony ze s p e c j H l i s t ó w podobnego typu, ja-
kiego żądał Taylor dla warstatów budowy maszyn.

COMMANBEMENT CONTINU.
Dyrektor stalowni i walcowni, inż. G h a r p y wpro-

wadził w kilku wielkich stalowniach, walcowniach i łabo-
ratorjach oryginalny i skuteczny sposób organizowania
trudnych i złożonych prac wytwórczych za pomocą wyda-
wania a z p z e g ó ł o w y c h r o z k a z ó w albo zleceń,
w odpowiedniej kolejności czasowej, nazywając sposób ten
„c o m m a n cl e m e n t e o n t i n u", t. zn. r o z k a z y w a-
n i e in c i ą g ł e m.

W zakładach przemysłu metalowego wydawano da-
wniej od czasu do czasu ogólne zlecenia w miarę, napływu
zamówień, pozostawiając kierownikom poszczególnych od-
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działów, względnie mistrzom, troskę o wydawanie dalszych
dyspozycyj.

Tymczasem 30 lat temu żądał Taylor, aby w pra-
cowniach wyrobów metalowych zlecenia warstatowe były
naprzód p 1 a n o w, a n e przez specjalnego referenta, we
wszystkich kierunkach należycie p r z y g o t o w a n e, za-
opatrzone dokładnemi datami co do k o l e j n o ś c i i t e r-
3ii i u. (') w robót składowych i pisenmeini i n s t r u k c j a m i
co do praktycznych sposobów wykonania każdej operacji.
Golem tych zarządzeń było wytworzenie możliwie d o b i e j
k o o r d y n a c j i wszystkich robót i utrzymanie c i ą g ł o-
ś c i z a j ę c i a poszczególnych posterunków.

Dyr. C h a r p y rozwinął podobne myśli w sposób
dostosowany umiejętnie do warunków produkcji w wielkich
stalowniach i walcowniach. Najpierw przeprowadzono ,?tu-
dja i pomiary nad najkorzystniejszym w danym okresie
sposobem dokonania przepisanej przeróbki w każdej g r u-
p i e przetwórczej, jak n. p. przy wytwarzaniu kok. su
w koksowni, s u r o w c a żelaza w piecach wysokich, pro-
cesów odbywających się. w m i e s z a 1 n i k a o h, p i e-
c a c h w s t a l o w n i , w p i e c a c h e l e k t r y c z n c h
do wytwarzana elektrostali, przy w a l c o w a n i u kloców,
szyn, dźwigarów i t. d. Ze względów ekonomicznych i tru-
dności, napotykanych w takich zakładach, zadowolił się
Gharpy zbadaniem najlepszych warunków technicznych,
termicznych i ustaleniem okresów czasowych dla każdej
g r u p y o p e r a c y j , nie idąc w podziale swych badań
tak daleko, jak tego wymagał T a y l o r , albo L e G h a-
t e 1 i e r i inni, którzy żądają, by z pomiarami zejść aż do
najprostszych operacyj składowych, czyli elementarnych.

Po dokładnem przestudiowaniu wyników badań nad
przebiegami w grupach operacyjnych ułożono w b i u r z e
p r o d u k c j i normalne s p o s o b y o p e r o w a n i a,
z określeniem czasów potrzebnych do prawidłowej każdej
fazy przeróbki i na tej podstawie opracowano u k ł a d y
z l e c e ń (rozkazów), jakie w określonych chwilach (mi-
nutach) kolejno wy dawać się będzie w każdym oddziale
fabryki.

Tabelaryczny p l a n c z a s o w y każdej operacji
grupowej i szereg płytek z przeźroczami, zawierających owe
specjalne zlecenia wykonawcze otrzymuje urzędniczka, ma-
jąca je kolejno wyświetlić przy pomocy aparatu projekcyj-
nego i zapisywać wszelkie spostrzeżenia i odchylenia od.
przewidzianego normalnego przebiegu operacji.

P r z y k ł a d z l e c e n i a . Oddział X. Godz. 10.15
do 11.40. Przewalcować na pręty kwadratowego przekroju
40 X 40 m i 8 m długości, 750 kg stali typu

O godzinie 11.45 gotowe pręty wysłać do oddziału XI.
Przy przerabianiu stali w piecu elektrycznym uwzględ-

niono 4 główne fazy i dla każdej z nich oznacza się w zle-
ceniach właściwe natężenie prądu w Amperach, napięcie
w Yoltach, i liczbę minut zastosowania prąciu oraz pauz.

Zarząd tych zakładów wprowadził system roboty ko-
lejno - rytmicznej także do a n a 1 i z w l a b o r a t o rj u m
chemicznem, przy użyciu i przygotowaniu odpowiednich
szeregów naczyń i przyrządów.

Opis zastosowań racjonalnej organizacji wr powyższych
zakładach i w laboratoriach ilustrowano za pomocą filmu.

POSTĘPY RACJONALNEJ ORGANIZACJI W INNYCH
KRAJACH.

Z W i e l k i e j B r y t a n j i, zwanej popularnie
Anglją, pochodziły dwa sprawozdania, odnoszące się do re-
organizacji poważnej fabryki wyrobów spożywczych (Rown-
tree) i do ogólnych zasad kierownictwa.

Metodę organizacji .starej firmy brytyjskiej przedsta-
wił dyr. TT r w i c k. podnosząc, że w danym przypadku nie
można było rozpocząć reorganizacji od dołu, jakto czynił
Taylor, tylko odwrotnie, od naczelnej dyrekcji począwszy
i za jej zgodą. O g ó l n y p 1 a n reorganizacji ustalono po

dokonaniu wstępnych studjów i postanowiono wprowadzać
go w życie stopniowo, w miarę jak starsi członkowie dy-
rekcji ustępować z niej będą.

Po reorganizacji zakładów pozostały tam:
1. Wydział koordynacji,
2. „ produkcji,
3. „ techniczny,
4. „ spraw robotnicznych,
5. „ rozdziału i zbytu,
6. „ finansowy.
Działy zajęć w poszczególnych wydziałach były nastę-

pujące:
1. W y d z i a ł k o o r d y n a c j i .

a) Organizacja.
b) Kontrola.
c.) Dział prawny.
d) Personal i urzędnicy.

2. W y d z i a. ł p r o d u k c j i.
a) Planowanie przeróbki.
b) Drogi produktów w przeróbce. (Ang. routing).
c) Dysponowanie. (Dispatching).
cl) Kontrola wyrobów i czasów.

3. W y d z i a ł t e c h n i c z n y .
a) Urządzenia techniczne fabryki. (Ecmipuient).
b) Ruch. (Kotły, maszyny, instalacje, kolejki).
c) Biuro konstrukcyjne i rysunkowe.
d) Badania, laboratorja.

4. W y d z i a ł s p r a w r o b o t n i c z y c h. (Labor depart-
ment).
a) Przyjmowanie i selekcja kandydatów,
b) Biuro spraw osobistych.
c) Biuro czasów i wydajności.
d) Biuro płac robotniczych.
e) Sprawy podatków i ubezpieczeń.

5. W y d z i a ł r o z d z i a ł u i z b y t a w y r o h ó w. (Di-
stribution).
a) Oddziały sprzedaży.
b) Składy filjalne do sprzedaży towarów.
o) Sprawy, transportowe.
cl) Studiowanie spraw targowych itd.

(5. W y d z i ał f i n a n s o w y.
ci) Oddział zakupów. Korespondencja.
b) Oddział spraw finansowych.
c) Oddziały rachunkowo i księgowe.
cl) Porównania statystyczne.
Współpracownik p. TJrwicka, Oliver S h e 1. d o n

opisał w zajmującym referacie z n o r m a 1 i z o w a n i e
s p o s o b ó w p o s t ę p o w a n i a z a r z ą d u (Standard-
ised management procedures), które są równie potrzebne,
jak unormowane sposoby wykonywania wszelkich, robót te-
chnicznych. Szersze przedstawienie tego zagadnienia i jego
rozwiązania znajduje się w I części niego referatu ,,P o-
s t ę p y r a c j o i i a l n e j o r g a n i z a c j i w Wielkiej Bry-
tanii" (Przegl. Techn. 1929; 1118 itd.). .

Tutaj przytoczę tylko metodę postępowania organiza-
torów, stosowaną przy normalizacji czynności samego za-
rządu.

Wstępne rozpatrzenie całego problematu okazało mo-
żliwość unormowania procedur dla szeregu typowych czyn-
ności zarządu głównego i zarządów oddziałowych. Nastę-
pnie stwierdzono, że skuteczność reform, dokonanych w dziale
robót wykonawczych (technologicznych), w myśl wskazań
racjonalnej organizacji, zależała w znacznej mierze od tego,
by także s p o s o b y w y d a w a n i a z a r z ą d z ę ń d y-
r e k c j i były njęte w normalne formy i metody, czyli t. zw.
p r o c e d u r y n o r m a l n e .

Po ustaleniu czynności, podlegających reformie, za-
brano się do a n a l i z y dotychczasowych sposobów postę-
powania w każdej grupie osobno, oraz do krytycznego zba-
dania, czy wyniki tego sposobu postępowania były zawsze
dobre.



Dostrzeżone usterki trzeba było tedy usunąć i wytwo-
rzyć nowy, w z o r o w y s p o a ó b postępowania, który po-
tem wprowadzono jako normalny do praktyki administra-
cyjnej. W toku tych prac przekonano się, że ilość czynności,
nadających się do tego rodzaju ujęcia AV procedury była
nad spodziewanie wielką. Dla przykładu przytoczyć można
postępowanie:

a) przy stawianiu wniosków o zakupy,
b) przy dobieraniu nowych pracowników,
c) przy awansach,
d) sposób wykonywania kontroli czasów roboczych

i obecności,
e) postępowanie przy projektowaniu nowych urządzeń,
/) przy odbiorze materiałów i towarów,
g) przy wysyłaniu towarów,
h) przy układaniu rachunków z podróży,
i) przy układaniu cenników,
k) przy wprowadzaniu nowych działów produkcji,
1) zasady ogólnej polityki gospodarczej zarządu,
m) zasady postępowania czyli politykę zarządu w spra-

wach robotniczych, itd.
Starannie opracowane wskazówki proceduralne wy-

dano w postaci k s i ą ż k i p r o c e d u r zarządu, zawiera-
jącej działy:

1. O g ó l n e j p o l i t y k i finansowej, produkcyjnej
i społecznej firmy.

2. O r g a n i z a c j i firmy i całości jej fabryk.
8. Przepisów o metodach postępowania, czyli „p r o-

c e d u r".
4. I n s t r u k c y j i o g ł o s z e ń .
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i s p r a w i e d l i w ą w y d a j n o ś ć p r a c y d z i e n n e.j
każdego robotnika przy pomocy dokładnych studjów i po-
miarów czasowych każdej operacji. E m e r s o n udoskona-
lił gospodarkę w kolejnictwie, wprowadzając we wszystkich
ważnych działach w z o r o w e w a r u n k i r u c h u (stan-
dard conditions), n o r m y s p r a w n o ś c i (efficiency stan-
dards) i stałe i n s t r u k c j e .

Jak cenną metoda ta być może, dowodzi przykład
z p r z e m y s ł u t e k s t y l n e g o , opisany na podstawie
własnych pomysłów i prac przez dyrektora L a n d a u e r a
z Brukseli p. t. „Kierowanie na odległość" (La direction
a distance).

Dyrektor generalny fabryk tekstylnych, przebywający
stale w Brukseli, kieruje administracją centralną kilku fa-
bryk tekstylnych, rozmieszczonych w różnych krajach Eu-
ropy. Jedna z nich znajduje się w Rumunji, w odległości
2.600 kilometrów od biur dyrekcji głównej.

Zadania k o o r d y n o w a n i a p r a c tych zakładów,
jakoteż k o n t r o l i są w tym wypadku istotnie trudne,
gdyż nie można się dość często stykać osobiście z kierowni-
kami fabryk filjalnych i badać stan zakładów na miejscu.
Mimoto jednak skuteczne kontrolowanie i kierowanie oka-
zało się możliwe po wprowadzeniu stosownej n o r m a l i -
z a c j i wszystkich ważniejszych czynności i u s t a l e n i u
w z o r c ó w na n a j w y ż s z e w y d a j n o ś c i , każdego
członu produkcji i zbytu. Zarządy miejscowe mają nakaz
przysyłania w pewnych okresach s p r a w o z d a ń i wy-
k r e s ó w z przebiegu prac i obrotów, z objektywnem wy-
jaśnieniem wszelkich o d c h y ł e k od ustalonych norm.
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Rys. 1. Tygodniowe zmiany ivydąjnośoi stosunkowej.

5. O r g a n i z a c j i i p r o c e d u r y w poszczególnych
oddziałach. (Procedury oddziałowe).

Czytelnicy Czasopisma zauważyli zapewne, że nazwa
i treść tego, co Sheldon nazwał procedurą, nie jest nam
obcą, gdyż posiadamy już podobne zasady i przepisy, zwane
procedurami, w s ą d o w n i c t w i e i w a d m i n i s t r a -
c j i u r z ę d ó w p. a ń s t w o w y c h. Celem ich było wpro-
wadzenie i utrzymanie konsekwencji i porządku w dzia-
łalności wszystkich urzędów oraz poszanowanie przez sądy
i urzędy praw osobistych i materjalnych wszystkich oby-
wateli.

Kierowanie zakładami na podstawie norm wyclajnoścA.
Jak wiadomo, amerykańska szkoła organizacji wpro-

wadziła metodę określenia pewnych typowych alboteż ma-
ksymalnych w y d a j n o ś c i dla każdego posterunku pro-
dukcji, czyli tego, co u nas się nazywa w z o r c a m i .

T a y 1 o r rozwiązał w swoim czasie pierwsze zadanie
z tej dziedziny, podając przykład jak można ustalić r e a l n ą

Czasopismu Techniczne Nr. 11 z r. 1930.

Biuro kontroli w Brukseli bada te sprawozdania i diagramy
natychmiast i sprawdza, czy wyjaśnienia otrzymane są wy-
starczające i czy urządzenia zakładów wymagają rewizji
i naprawy. Robota połączona ze zbieraniem owych sprawoz-
dań i wykresów jest przy pomocy fotografii i kopji bardzo
uproszczona i zmechanizowana, W jednym przypadku za-
uważyła dyrekcja w B r u k s e l i , że wydajność wszystkich
oddziałów pewnej fabryki zamiejscowej spadła wszędzie
równo o 7% (rys. 1).

Kierownik fabryki podał jako usprawiedliwienie przy-
jęcie kilkunastu nowych robotnic, które przez brak wprawy
wywołać miały spadek wydajności w całym zakładzie.

Kontrola centralna nie uznała jednak tego usprawie-
dliwienia, ponieważ w takich warunkach mogła się zmienić
tylko wydajność dzienna w jednym oddziale, a nie we wszyst-
kich naraz. Po ścisłem rozważeniu faktów doszedł dyrektor
do wniosku, że przyczyną złego musiało być z e p s u c i e
się jakiegoś organu, przenoszącego moc mechaniczną z mo-
toru na wały pędowe zakładu i dlatego polecił telegraficznie
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„ r o z e b r a 6 a p r z ę g ł o t a r c i o w e p r z y m o t.o r z o
i p r z e k o n a ć s i Q, c z y j e d n a ze ś r u b n i e j e s t
p ę k n i ę t ą " . Djagnoza dokonana na podstawie sprawoz-
dań okazała się trafną.

Kopje otrzymywanych sprawozdań rozsyła się wszyst-
kim fabrykom związku w tym celu, aby każdy kierownik
sam się mógł przekonać, czy jego zakład nie pozostaje w tyle
za innemi. Dzięki normalizacji urządzeń technicznych i spo-
sobów przeróbki można bowiem bezpośrednio ze sobą po-
równywać wydajności wszystkich fabryk tej firmy.

Mamy tu dobry przykład skuteczności metody kiero-
wania i kontrolowania działalności zakładów na podstawie
n o r m s p r a w n o ś c i (wydajności) a zarazem wyraźnego
stosowania metody kontroli, zwanej w Ameryce „exception
principle", lepiej zaś „ e x c e p t i o n m e t h o d " , polegają-
cej na badaniu przez dyrekcję przed.ewszystkiem t y l k o
„w y j ą t k ó w" albo o d c h y l e ń od n o r m , a nie, jakto
się często dzieje, całego morza cyfr, w którem się gubią
i kryją nawet grube błędy.

UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU I PRODUKCJI.
HARMONIZACJA.

W poprzednich sprawozdaniach ze zjazdów zagrani-
cznych i krajowych zwróciłem już uwagę ogółu na ważność
utrzymania możliwie j e d n o s t a j n e g o i c i ą g ł e g o
r u c h u wszystkich członów wytwórczych i transportowych
w przedsiębiorstwach przemysłowych i kupieckich.

Od czasu gdy prof. A d a m i e c k i zauważył wielkie
straty czasu i wartości w walcowniach skutkiem n i e d o -
s t a t e c z n e j k o o r d y n a c j i między wydajnościami
następujących po sobie członów przeróbki blach i usunął
te straty przez z h a r m o n i z o w a n i e w y d a j n o ś c i
danego szeregu maszyn i grup roboczych, sprawa ta na-
brała wielkiego znaczenia a to coby można nazwać p o l s k ą
s z k o ł ą h a r m o n i z a c j i znajduje zrozumienie i uzna-
nie także zagranicą.

Poprzestając w tem sprawozdaniu na krótkiej
wzmiance podam naukowe wypracowanie zagadnienia ko-
ordynacji produkcji w osobnej rozprawie.

Z m e c h a n i z o w a n e urzeczywistnienie postulatu
ciągłego zatrudnienia wszystkich posterunków w każdej fa-
bryce, przez związanie ich działania za -pomocą s y s t e m u
t r a n s p o r t e r ó w , przeważnie zaś głównej t a ś m y , pod-
dającej przedmioty przeróbki kolejno grupom roboczym,
czyni wszędzie wielkie postępy. We F r a n c j i prawie
wszystkie wielkie fabryki automobili jak C i t r o e n , R e -
n a u l t i inni używają z powodzeniem p r o d u k c j i k o-
l e j n o - c i ą g ł e j przy użyciu transporterów taśmowych
różnych typów, o czein mogliśmy się przekonać w czasie
zwiedzanie wspaniałych zakładów firmy C i t r o e n , roz-
łożonych w różnych częściach zewnętrznych Paryża. T a k t
robót składowych, zwany tam „c a d e n c e", odpowiada u Ci-
troena wytwarzaniu około 400 automobili na dzień. Takt ten
jest dla niektórych operacyj wytwórczych dosyć krótki, dla
innych znowu zupełnie dogodny. Do czynności wymagają-
cych szybszego tempa produkcji trzeba, jak się okazało, do-
bierać odpowiednio zręcznych ludzi. Dlatego też firma po-
leciła drowi L a h y przeprowadzenie psychotechnicznego
zbadania większej liczby robotników, celem odpowiedniego
ich rozdziału na różne posterunki robocze.

CZŁOWIEK A PRODUKCJA.

Wielkie zagadnienie dostosowania pracy zawodowej
i jej narzędzi do właścnvości natury ludzkiej i dobrania oraz
d.osto.so~nrania jednostek ludzkich do różnych typów pracy,
zajmują teraz żywo organizatorów produkcji i pracy. Pow-
stał też i rozwinął się szybko p s y c h o - f i z j o l o g i c z n y
kierunek racjonalnej organizacji, o którym pisałem już oso-
bno w łamach Czasopisma. (Czas. Tecjm. 1930, str. 52).

Przedstawieniu postępów w tej dziedzinie poświęcono
na zjeździe kilka f i i m ó w, jak np. filmu p. G i l b r e t h
nad doskonaleniem ruchów roboczych (motion studies), albo
też pouczający film austrjacki o groźnych następstwach nie-
ostrożności i niedbalstwa w życiu zawodowem, dowodzący,
jak ważną jest wszechstronna o c h r o n a przed niebezpiecz-
nemi wypadkami zarówno w przemyśle, jak i w życiu co-
dziennem.

Sekcja ogólna i przemysłowa miały w swym programie
po kilka odczytów o c z y n n i k u l u d z k i m .

Dyr. K i n c a i d (U. 8. A.) dał rzut oka na zabiegi
przemysłowców i organizatorów amerykańskich, zmierza-
jących do p o p r a w i e n i a s t o s u n k ó w między kierow-
nikami a robotnikami przemysłowymi, wykazując, że trzeba
tu będzie także prowadzić a k c j ę w y c h o w a w c z ą , aby
dyrektorowie i przodownicy (foreman) stali się p r a k t y -
c z n y m i p s y c h o l o g a m i i umieli być dobrymi prze-
wTódcami, robotnicy zaś zrozumieli podstawowe warunki ist-
nienia i rozwoju zakładów przemysłowych.

Obie grupy muszą wiedzieć, że w obustronnym ich in-
teresie jest dążenie do umiejętnego i p o p r a w n e g o do-
s t o s o w a n i a p r o d u k c j i , w y d a j n o ś c i i p} a c,
jak też r e g u l o w a n i e d o s t a w i s p o ż y c i a , aby
uniknąć wielkich strat przez nadprodukcję.

Pani K1 e e c k przedłożyła sekcji ogólne postulaty
i wnioski kongresu „Towarzystwa stosunków ludzkich
w przemyśle" („International industrial relations Associa-
tion", skrót: IRA albo IRI), dążącego przez gromadzenie do
spólnych prac przedstawicieli wszystkich głównych grup za-
jętych w przemyśle, do w y j a ś n i e n i a różnych braków
i przykrości, i s t o p n i o w e g o u l e p s z a n i a stosunków
ludzkich i zawodowych w zakładach przemysłowych. Do tego
celn*koniecznem jest s u m i e n n e b a d a n i e stanu rze-
czy,'rozwijanie m y ś l i i z a s a d umożliwiających usunię-
cie błędów i wprowadzenie ulepszeń, zgodna koordynacja
prac naczelników przemysłu z przedstawicielami związków
zawodowych, systematyczne s z e r z e n i e z a s a d y u -
z go d n i e n i a d ą ż e ń tych grup przemysłowych i two-
rzenie tak dobrych warunków pracy zawodowej, aby rudzie
mogli być z niej zadowoleni i mieli widoki lepszej przyszło-
ści życiowej. Pozatem potrzebnem też jest lepsze organizo-
wanie całego społeczeństwa.

W debacie nad tym referatem zaznaczyłem, że krzewi-
ciele metod racjonalnej organizacji od dawna już pamiętali
o istotnych potrzebach ludzi zajętych w przemyśle, czyli
o tem, coby można nazwać h u m a n i z a c j ą zatrudnień
zawodowych. Znaczny wpływ przypisałbym m o ż n o ś c i
a w a n s o w a n i a, która nie powinna być ograniczaną we-
dług poprzednich studjów, Jęcz zapewnioną wszystkim wy-
bitnym pracownikom. Przy tem wszystkiem pamiętać je-
dnak trzeba zawsze o nierozerwalnym z w i ą z k u między
r e a l n ą w a r t o ś c i ą g o t o w e g o p r o d u k t u a ko-
s z t e m zużytej nań pracy ludzkiej i energji przyrody, wo-
bec czego realna poprawa .bytu mas ludzkich możliwą jest
tylko przy dalszem stopniowaniu użytecznej wydajności.

P. L a w e, sekretarz brytyjskiego T n s t y t u t u p s y -
c h o l o g i i p r z e m y s ł o w e j (National Institute of In-
dustrial Psychology. London) podał krótki zarys działal-
ności tego ważnego instytutu, omawiając też sposoby sto-
sowane tam przy s e l e k c j i kandydatów do określonych
robót, jakoteż w poradnictwie co do wyboru zawodu, na pod-
stawie sumiennego zbadania właściwości i zdolności osobi- .
stych.

Aby się przekonać, czy porady udzielane młodzieży
przez Instytut nie zawiodły w życiu praktycznem, przepro-
wadza się obecnie zajmujący e k s p e r y m e n t m a s o w y
nad dwiema grupami po 600 osób każda, z których pierwsza
pracuje już w różnych zawodach po otrzymaniu wskazówek
z poradni Instytutu, druga zaś z takiej porady nie korzy-
stała. Jestto metoda porównywania wyników otrzymanych
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w grupie zbadanej i grupie k o n t r o l n e j , reprezentującej
niejako przeciętny typ społeczny.

Dokładny opis wspomnianego Instytutu znajduje się,
w moim referacie o „Psychologicznym kierunku umiejętnej
organizacji". (Czas. Techn. 1930, str. 52).

OBLICZANIE KOSZTÓW WŁASNYCH PRODUKCJI.
Ważna i trudna sprawa wzorowego obliczania kosztów

własnych produkcji była w sekcji ogólnej za mało rozwi-
nięta, natomiast w sekcj przemysłowej podano kilka przy-
kładów z praktyki. Znany teoretyk księgowości nowego sy-
stemu p. M a 11 e s z Celowca, przedłożył nam zarys ra-
chunkowości nowego typu dla kolei państwowych, z przej-
rzyście ułożonym w y k r e s e m o b i e g o w y m rozważa-
nych tam „prądów wartości". Sprawa ta wymaga dłuższego
studjum na podstawie ogłoszonego referatu zjazdowego
i poprzednich publikacyj z tej dziedziny.

Referat architekta L e O o r b u s i e r o nowem budow-
nictwie. Z nazwiskiem tego sławnego dziś architekty spot-
kaliśmy się już przed kilku laty na odczycie prof. K 1 i m-
c z a k a . W międzyczasie wydano we Francji, ustawę o bu-
dowę 500.000 tanich domów mieszkalnych, zwaną po-
pularnie Loi Loucher. Ustawa ta oznacza górną granicę
kosztów budowy, na które będzie można otrzymać tanie po-
życzki. Niektórzy budowniczowie twierdzili, że za te ceny
nie będzie można domów budować. Minister upiera się przy
swoich normach i powiada im „ s z u k a j c i e " !

Le C o r b u s i e r stoi po jego stronie. Uważa dom
mieszkalny za rodzaj p r z y r z ą d u albo m a s z y n y do
m i e s z k a n i a i twierdzi, że konstrukcja domu powinna
być konsekwentnie do tego zadania dostosowana, korzysta-
jąc przytem z wielkich postępów techniki spółczesnej.

Domy takie należy budować wedle p l a n ó w n o r-
m a l n y c h, np. z betonu lub też ram żelaznych i płyt izo-
lujących od ciepła i hałasu. Plany te muszą mvzględnić isto-
tne potrzeby i czynności ludzkie w domach. Temi czynnoś-
ciami są, np. chodzenie, siedzenie, pracowanie, jedzenie, spa-
nie itp. Ze względu na to nie potrzeba zapełniać mieszkań
balastem zbędnych mebli, które stają się. wrogami gospodyń
a szafy i kredense mają być wpuszczone AV mury. Przedziały
między pokojami mają być lekkie a nie murowane, w w i e l u
zaś razach p r z e s i l w n e.

Zamiast pełnego fundamentu obwodowego wystarczą
f i l a r y ; ozdoby zastąpić należy potrzebnymi u r z ą d z e -
n i a m i , wyzyskując umiejętnie wszystkie postępy techniki
materjałowej i konstrukcyjnej.

Ogrzewanie centralne całego domu umożliwię, zwłasz-
cza w krajach zimnych, stosowanie dachów płaskich, z od-
prowadzeniem wody deszczowej i śniegowej do rury, mie-
szczącej się we ś r o d k u ogrzanego domu, co .się okazało
bardzo praktycznem (zima 1928).

Teren budowlany można na dole wyzyskać do różnych
celów użytkowych, na dachu zaś jeszcze raz do założenia
0 g r o d u, jako miejsca do przebywania na świeżem po-
wietrzu.

Ponieważ zaś dalsze wykonywanie domów z cegieł
1 wilgotnej zaprawy stało się za drogie i trwa za długo, więc
trzeba przejść do f a b r y k o w a n i a cl o m ó w w s e r j a c h
i m o n t o w a n i a ich na s u c h o z gotoAvych elementów.
Do tego mamy p r z e m y s ł ż e 1 a z a, który dostarczy ta-
nich ram do budowy domów.

Oryginalne poglądy tak wybitnego inżyniera zasługują
i u nas na dokładne rozważenie.

REFORMA KALENDARZA. ROK O 13 RÓWNYCH
MIESIĄCACH.

Wobec zrozumienia silnego wpływu wahań ilościowych
w stopniu zatrudnienia, wydajności i zbycie na koszty pro-
dukowania towarów domagamy się często, aby zestawienia
księgowe, statystyczne, a nawet bilansowe pojawiały się
w krótkich odstępach czasowych, np. raz na kwartał, albo

nawet raz na m i e s i ą c. Myślą, przewodnią tak daleko po-
suniętej kontroli rachunkowej jest możność robienia p o-
r ó w n a ń k o s z t ó w i cl o c h o d ó w miesięcznych. Ponie-
waż jednak tradycyjne miesiące nie są sobie równe, lecz wa-
hają się w granicach od 28 do 31 dni, nie są też podzielone
na liczbę tygodni, tak, że w niektórych miesiącach ma się
5 tygodni wypłat, w innych tylko 4, porównania owe są
utrudnione koniecznością przeliczania danych na miesiące
0 równej liczbie dni.

Przeszkody te byłyby usunięte, gdyby wprowadzono
w kalendarzu miesiące, mające po 30 dni, z pozostawieniem
5 (albo 6) dalszych dni roku jako d n i r e z e r w o w y c li.
Układ taki nie dałby jednak gładkiej podzielności miesiąca
na całkowite tygodnie.

W dążeniu do zrównania swych zestawień okresowych
wprowadziły liczne firmy zagraniczne dla wewnętrznego
użytku n o w y k a l e n d a r z ; g o s p o cl a r c z y, oparty
na ugrupowaniu 52 tygodni roku w 13 o k r e s a c h , podo-
bnych do miesięcy, mających za,wsze po 4 c a ł e t y g o d n i e.
Zważywszy, że 52X7 daje 3''4 dni, pozostaje w zwykłym
roku tylko jeden d z i e ń z e r o w y albo nadliczbowy, który
zwykle dolicza się do 13-ego m i e s i ą c a nowego typu.

Nowy układ kalendarza, okazał się istotnie korzyst-
nym, do zaznaczonych wyżej celów rachunkowości i meto-
dycznego porównywania wyników, gdyż usuwa owe przeli-
czania miesięcy różnej długości, mających też nierówne
liczby tygodni.

Ogólne doświadczenia zebrane w A m e r y c e , F r a n-
c j i, B e l g j i itp. są bardzo dobre. Do zupełnego wyzyska-
nia korzyści nowych miesięcy potrzebnem byłoby jeszcze
wprowadzenie tego systemu do k a l e n d a r z a p o w-
s z e c h n e g o. To też p. F o 1 s o m (USA) postawił wniosek
zaprowadzenia odpowiednich zmian w dotychczasowym, ka-
lendarzu.

Nowy kalendarz amerykański miałby zawierać jesz-
cze kilka udoskonaleń. Mianowicie miałby być k a l e n d a -
r z e m s t a ł y m (fixed calenćlar). Każdy rok rozpoczy-
nałby się w ten sam dzień tygodnia, np. w niedzielę, wszyst-
kie święta poza niedzielami przeniesionoby na p o n i e -
d z i a ł k i , dając w ten sposób miljonom pracowników
w ciągu roku kilka par wolnych od zajęć dni. W i e l k a n o c
obchodiionoby zawsze w drugą niedzielę dotychczasowego
kwietnia. Nowy kaitudarz nadto miałby charakter n o r m y
ś w i a t o w e j i usunąłby wszystkie inne rachuby, wprowa-
dzające jak wiadomo nieład i powume straty gospodarcze.
Sprawą tą zajmie się prawdopod obnie Z -w i ą z e k P a ń s t w
(Narodów) a reforma z czasem niewątpliwie nastąpi.

W roku 1930 wprowadzono też w R o s j i nowy typ
rachuby kalendarzowej, z podziałem roku na 72 małe ty-
godnie po 5 dni każdy i pozostawieniem w roku 5 dni zero-
wych, Nowy ten system ma na celu zwiększenie ilości go-
d z i n r u c h u zakładów przemysłowych (2880 h), usunię-
cie dawnych, rozmaicie rozrzuconych dni świątecznych i za-
pewnienie każdemu pracownikowi jednego dnia wolnego po
4 dniach pracy. Daje to 288 dni pracy każdego robotnika
a 360 dni ruchu wszystkich zakładów przemysłowych i biu-
rowych.

ZWIEDZANIE URZĄDZEŃ.
W związku z kongresom odbywały się też liczne zwie-

dzenia i wycieczki techniczne, obejmujące nietylko bliższe
okolice Paryża, ale także centra przemysłowe i handlowe
Francji.

Krótki pogląd na szereg ważniejszych spraw, podda-
nych w czasie kongresu zbadaniu i dyskusji dowodzi, że
R a c j o n a, 1 n a O r g a n i z a c j a rozwija się szeroko
1 szybko tak w kierunku zastosowań, jak i pogłębienia nau-
kowego i psychicznego, doskonaląc metodycznie wszystkie
dziedziny pracy gospodarczej i administracyjnej, starając
się mimo wielu napotykanych oporów i przeciwdziałali
o dalszy i zdrowy postęp w życiu całej ludzkości.
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Inż. Józef Pruchnik.

Gospodarka wodna w Holandji. Roboty na Zuiderzee. Kultura torfów wysokich
w Niemczech.

Sprawozdanie z podróży.

(Dokończenie).

Dalszym naszym etapem było torfowisko Markards-
moor w niemieckiej Fryzji, w okręgu Aurich. Kolonizacja
została rozpoczęta w r. 1890, przez Dr. E. v Markarda pod-
sekretarza stanu. Odwadnianie przeprowadzane dawniej
przy pomocy otwartych rowów, zostało obecnie zastąpione
drenowaniem. Na całem tera torfowisku, które było mająt-
kiem państwowym przeprowadził meljorację i dalszą kolo-
nizację Urząd meljoracyjny (Landeskulturbauamt) w Ha-
nowerze.
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na wysokich torfach.

Rys. 23.

Prawie wszystkie gospodarstwa kolonji rozłożyły się
przy drodze idącej równolegle do kanału Ems - Jadę (ka-
nał idzie od miasta Eniden do zatoki Jadę). Całe to torfowi-
sko wysokie, o średniej głębokości 4m zostało odwodnione
a wody odprowadzone do wyżej wspomnianego kanału Ems-
Jade. Na czele kolonji stoi p. Helms (Moorvogt), emeryto-
wany technik meljoracyjny i instruktor torfowy. Poszcze-
gólne gospodarstwa ,obejmujące 10—12 ha, kosztowały około
12.000 Mk. wraz z budynkami, na które przypada przecięt-
nie 5.150 Mk. Budynki stawiane są wprost na torfowiskach.
Z biegiem czasu wykształciły się tutaj specjalne sposoby
fundowania budynków gospodarczych i mieszkalnych na tor-
fach. (Zainteresowanych odsyłam do pracy Inż. St. Baca
w Inżynierii rolnej str. 155 roczn. 1929).

Gospodarstwa oddano nabywcom jako włości rentowe,
narazie prowizorycznie w dzierżawę na lat 10, a po upływie
tego czasu, ci którzy dobrze gospodarowali zostali uwłasz-
czeni. Na zagospodarowanie otrzymywali koloniści długo-
letnie pożyczki, spłacane w 60-ciu latach, Do czasu spłacenia
pożyczki nie można majątku dzielić. Oprocentowanie wraz
z amortyzacją wynosiło przed wojną 4,5°/o, po wojnie zo-
stało podniesione do 5°/o. Kolonja jest samodzielną gminą,
ma kościół i d.Avie szkoły. Wszyscy koloniści zobowiązani byli
z początku do wyznaczonego planu gospodarczego, kupować
przepisane ilości i jakości nawozu, jednem .słowem uczyć się
gospodarki na torfach. Obecnie tego przymusu niema, ale
jednak w głównych zasadach przystosowują się koloniści do
planu gospodarczego p. Hehnsa. "Uprawiają owies, żyto, kar-
tofle i inne jarzyny tylko dla własnego użytku. Otrzymane
plony z 1 ha przedstawiają się następująco:

kartofle 125—150 q
żyto 17,5 q
owies 20—-22 q
siano 37—50 q

Na jednego gospodarza kolonistę przypada 12—14 szt.
bydła i jeden koń. Prowadzą oni gospodarkę przeważnie ho-

dowlaną, bo zwykle z całego majątku przypada 2k obszaru
na łąki i pastwiska a Va na rolę. Wielkich maszyn rolniczych
nie używają, a swoje role uprawiają końmi. Bydło i płody
rolnicze wywożą na sprzedaż kanałem Ems - Jadę.

Na południe od Markardsmoor, leży kolonja Wies-
moor nad kanałem żeglownym „Nord Georgsfehner Kanał".
Zasługuje na uwagę swoją centralą elektryczną opalaną
torfem, tudzież cieplarniami dla hodowli ogórków, pomido-
rów i kwiatów na sposób holenderski. W ostatnich czasach
próbują tu hodować Avinogrona, aby się uniezależnić-od
eksportu holenderskiego.

Zwiedziliśmy również urządzenia melioracyjne w doli-
nie rzeki Odry powyżej i poniżej Szczecina. Sama regulacja
rzeki Odry do morza została ukończona w r. 1910 kosztem
50milj. Mk. Rzeka Odra ma koło Szczecina dwa główne ra-
miona: zachodnie ramię (West - Oder), które jest urządzone
i służy jako kanał żeglowny i wschodnie (Ost - Oder) wyż-
sze od poprzedniego o 50 cm połączone śluzami komorowemi
z kanałem. Ponieważ morze Bałtyckie nie ma przypływu
i odpływu, wahanie stanów wody jest na ogół bardzo małe.
Najwyższe stany są powodowane przez wiatry, o ile Avieją
one przy równoczesnem wezbraniu wód, Najwyższy do-
tychczas notowany stan wód w Szczecinie był dnia 1 stycz-
nia 1914 r. i wynosił 1,58 ni nad stan normalny. Oba ra-
miona Odry są obwałoAvane niskiemi wałami (Sommer-
deiche), które jednak nie chronią przed wiosennemi zale-
wami doliny, ani tego za cel mieć nie mogą, bo zalewy te
osadzają w dolinie rzeki urodzajny namuł, który zastępuje
zupełnie nawozy sztuczne. Z tego powodu stosuje się wy-
łącznie kulturę łąkową.

Gała dolina Odry podzielona jest na poszczególne pol-
dery, któremi administrują spółki wodne ((Deichverbande).
Poszczególne spółki wodne obejmują obszary, każdy ok.
2.000 ha, nie wyklucza to jednak wielkich spółek jak n. p.
„Związek wałowy dolnej Odry" (Deichverband der unteren
Oder) obejmujący 9.000 ha.

Koszta meljoracyjne tej ostatniej spółki wynosiły
2,6 milj. Mk. czyli na 1 ha 300 Mk. W obrębie poszczegól-
nych polclerów jest przeprowadzone osuszenie łąk rowami
otwartemi, które są połączone przy zakładach pomp, pom-
pujących wodę tylko latem. Dla obliczenia wydajności pomp
przyjęto spływ z 1 km" równy 125 lisek. Wartość gruntów
Ayzrosła po meljoracji z 200 Mk. na 3.000 Mk. za 1 ha.

Torfy niskie są poprzegradzane madami rzecznemi,
podobnie jak u nas na południe od Pińska, iv dolinie Pry-
peci, Strumienia i Styru. Zebrane tam doświadczenia mogą
być zatem wykorzystane przy późniejszej szczegółowej me-
ljoracji Polesia, jakoteż przy rozwiązaniu zasadniczego od-
Ayodnienia tej dzielnicy Polski. Na wypadek boAAriem gdyby
nie udało się porozumienie z S. S. S. R„ a skutki regu-
lacji rzeki Prypeci tylko AV granicach Polski, nie były do-
stateczne dla odAÂ odnienia Pińszczyzny, należałoby stosować
tam analogiczne jak w dolinie Odry metody meljoracyjne.

Roboty meljoracyjne projektują i przeprowadzają
w Prusiech urzędy meljoracyjne, których liczba Avynosi 70.
Jednym z takich jest urząd meljoracyjny (Kulturbauamt)
w Szczecinie, którego szefem jest p. Radca budoAvlany (Re-
gierungsbaurat) Badke, który towarzyszył nam w wyciecz-
kach i z niezwykłą, uprzejmością udzielał informacyj.

Urząd meljoracyjny w Szczecinie ma pod swoim za-
rządem około 100.000 ha zmeliorowanych gruntÓAV, w tem
kilkaset spółek wodnych. Zatrudnia u siebie około 40 urzę-
dników technicznych, w tem jednak tylko 3-ch z akademic-
kiem Avykształceniem.
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Zwiedzono szczegółowo: „Spółkę wałową" w Altdamm,
na wschód od Szczecina na drugi em brzegu Odry, która
obejmuje 900 ha niskich torfów silnie zamulonych (Schlick-
haltiges Niederungsmoor). Istniejące pompy są poruszane
prądem elektrycznym czerpanym z Altdammu. Koloniści
przechodzą powoli na kulturę intenzywną t. j . orzą łąki tor-
fowe, zasiewają trawami, nawożą fosforem i potasem i do-
chodzą w ten sposób przy dwóch sianokosach do 120 q su-
chego siana z 1 ha, ale nawet na nienawożonych i nieupra-
wianych łąkach rezultaty są dosyć pomyślne. Ponadto zwie-
dzono meljorację koło Gartzu i Greifen - ITagen na po-
łudnie — tudzież koło Połitz — na północ od Szczecina.

Do najbardziej udanych należy meljoracja „Spółki
wałowej" na torfowisku Yorbruch, tuż pod Szczecinem,
między ramionami Odry, obejmujące 250 ha. Na torfowisku
tem, - powiada miasto Szczecin małą kolonję przeznaczoną
na parcelki jarzynowe dla obywateli miasta, którzy płacą
za 1 nł od 3—4 fenigów rocznie. Na parcelkach tych spę-
dzają oni wszystkie swoje wolne chwile zajmując się uprawą
jarzyn i kwiatów, więcoj dla swojej przyjemności niż
dla zysku.

W sąsiedztwie, od strony wschodniej, rozpoczęto osu-
szanie lasku miejskiego ((Stettiner Stadt - Forst), który je-
dnak i po melioracji zostanie lasem, zamieniając tylko do-
tychczasowe olchy za lepszy i szlachetniejszy gatunek
drzew.

Pozostaje powiedzieć jeszcze słów kilka o ostatniem
przez nas zwiedzonem doświadczalnem gospodarstwie tor-
fowem w Neu - Hammerstein na Pomorzu pruskiem (Die
Moorversuchswirtschaft Neu - Hammerstein bei Vietzig,
Kreis Lauenburg in Pommern), tuż przy granicy polskiej,
przy kolei Lauenburg - Łeba.

Gospodarstwo założone w roku 1902 wśród torfowiska
Łeby (Lebamoor), które obejmuje 15.400 ha, na przestrzeni
od Lauenburga aż do jeziora Łeba.

Samo gospodarstwo Neu - Hammerstein ma obszar
równy 130 ha, na który składają się torfy przeważnie niskie
CL obszaru); znachodzi się tu nieco torfów przejściowych,
wysokich, tudzież kilka ha ziemi piasczystej (razem Vi ob-
szaru). Została ono założone przez Pomorską Izbę Rolniczą
''Die Landwirtschaftskamnier fur die Provinz Pommer).
Kierownikiem gospodarstwa jest Dr. Kanneberg, z zawodu
rolnik. Wyjaśnień udzielał AV jego nieobecności asystent
Dr. Toetzky, który prowadzi dział rolniczy. Pozatem współ-
pracownikiem Dra Kannenberga jest asystent Dr. Reinecke,
oraz administrator majątku z 3-ema pomocnikami.

Studja prowadzą się na 1.000 poletkach doświadczal-
nych założonych tylko na torfach niskich. W najbliższej
przyszłości przyjdą również do badań torfów wysokich me-
todą niemiecką (Deutsche Hochmoorkultur), albo holender-
ską (Veenkultur).

Torfy niskie kultywują się metodą Rimpau'a przez
pokrycie piaskiem na wysokość 1.0—15 cm. Stacja leży 5 m
nad poziomem morza. Odwodnienie obszarów do rzeki Łeba
jest dosyć trudne, bo chociaż morze Bałtyckie nie ma przy-
pływu i odpływu jak już wyżej wspomniano, to wiatry pół-
nocno - zachodnie powodują piętrzenie się wody w jeziorze
Łeba o około 1 m, tak, że niżej położone części doliny rzeki
muszą być przy pomocy pomp odwadniane.

Na terenach odA\rodnionych uprawia się przeważnie
łąki i pastwiska, pozatem kartofle, OAvies i żyto, to ostatnie
po naJAviększej części jare, które udaje się lepiej niż żyto
zimoAYe dlatego, że później kAvitnie, a tem samem jest mniej
narażone na działanie późnych przymrozkÓAv nocnych.
Wahania temperatury dziennej i nocnej są dosyć znaczne;
n. p. dnia 5-go maja 1928 r. w południe było +30° G. zaś
w nocy —11° G. mierzone 5 cm nad poAAderzchnią ziemi.

Głębokość torfu Avynosi od 1—3 m, Avysokość opadów
atmosferycznych 650 inni.

Grunta i budynki stacji doŚAviadczalnej są Avłasnością
państwa, wydzierżaAvione przez Pomorską Izbę Rolniczą.
Wpływ tej stacji na kulturę rolną jest ogromny. Zakłada

w bliższem i dalszem otoczeniu nietylko Avzorowe łąki i pa-
stwiska, ale liczne rozwijajucu się kultury zarówno w ma-
łych jak i dużych majątkach, budząc coraz AAaększe zainte-
resowanie rolnikÓAY uprawą torfów, którzy coraz chętniej
poddają się jej kieroAvnict.Am. Oprócz prac doświadczalnych
proAvadzi stacja roczne kursa uprawy torfów dla gospoda-
rzy, tudzież zakłada poletka doświadczalne dla praktykan-
tów, na których to poletkach pokazuje błędy i następstwa
nieodpowiedniej upraAvy torfÓAAr, tak często AV praktyce AAry-
stępujące. Pokazują wszystko praktycznie, jasno i zrozu-
miale na tychże poletkach doświadczalnych. N. p. dobrze
odwodnioną i .rozwijającą się parcelę zatapiają umyślnie
wodą, aby pokazać, jak się rozAATija darnina, lub jak Avy-
dziela się niezużyty azot z przemoczonej gleby, gdzie bakterje
nie mogą rozAvinąć swojej działalności, jak to ma miejsce
w dobrze przewietrzonej i należycie odwodnionej glebie, •—
dalej demonstruje się n, p. niszczenie się dobrej darniny, gdy
się jej przestaje dawać nawozów, szkody poAratające ze zbyt
głębokej orki na młodej jeszcze upraAvie i t. p.

Jest jasne, że taka metodyka dopnie sAvego celu lepiej
i prędzej, niż najpiękniej wypoAviedzia,ne lub napisane słoAvo.

Dotychczas była mowa o kulturach i stacjach torfo-
wych. Obecnie nadmienię jedną stację czysto rolniczą, jaką
zAriedziliśmy, a mianowicie Landsberg przy ujściu Noteci
do Warty. (Preiissische Landwirtschaftlichen Yersuehs und
Yorschungsanstalten in Landsberg an der Warte). Została
ona przemieszczona tutaj po Avojnio z Bydgoszczy; proAAradzi
ona doŚAviadczenia tylko na gruntach mineralnych. Stacja,
której dyrektorem jest Dr. Knuth, jest bardzo bogato wypo-
sażona i dzieli się na kilka oddziałÓAy.

1. Oddział głeboznawstAva i odżywiania roślin. (Boden-
kunde und Pflanzenernahrung).

2. Oddział upraAvy łąk i pastA\risk (GriinlandAvirt-
schaft).

3. Oddział chorób i ochrony roślin (Pfianzenkrank-
heit und Pflanzenschutz).

4. Oddział hodoAYli roślin (Pflanzenzuchtung).
5. Oddział higjeny ZAvierząt (Tierhygiene).
6. Oddział maszyn07.naw,stAva rolniczego' (Landwirt-

schaftliches Masehinenwesen).
7. Oddział biologji kwiatów (Bliitenbiologische Unter-

suchungen).
Doświadczenia są proAradzone-w lisimetrach, a w ubie-

głym roku założono niewielkie 6-cio hektarowe pole do-
ŚAviadczalne za miastem.

Z a k o ń c z e n i e .
Jakie nauki i AArnioski można wysnuć ze spostrzeżeń

zebranych AV czasie podróży ze względu na Polesie ?
W Niemczech stwierdziliśmy naocznie możliwość i ren-

towność gospodarki tak trawowsj jak i zbożoAvej na torfach
wysokich i to takich, które pokryte są warstwą młodego
i nierozłożonego torfu, jak również starszych Avięcej zhu-
mifikowanych. PonieAAraż na Polesiu, jak to wykazują ba-
dania Prof. Kuiczyńskiego, torfy wysokie zajmują wcale
poAvażne obszary, które nie powinny być wyłączone z pod
kultury rolnej, przeto zdobyte wiadomości są bardzo cenne.

Są nawet w Niemczech fachowcy, którzy ryzykowali
twierdzenie, iż gospodarka na torfach AArysokich jest łatwiej-
szą i prostszą niż na torfach niskich, łatwiej dobrać odpo-
wiednie nawozy i sposób uprawy mechanicznej. Ten opty-
mistyczny pogląd rzeczozna.AVcÓAV niemieckich trudno by-
łoby Avprawdzie zastosować do poleskich torfów wysokich,
gdyż ich uprawa mechaniczna przedstawia większe niż na
zachodzie trudności, niemniej torfy wysokie lepiej znoszą
zmiany temperatury i brak opadów. Podczas suchej jesieni
w r. 1929 trzymały się AV Niemczech torfowiska wysokie
naogół nieźle, naAvet takie, gdzie wskutek eksploatacji torfu
na opał obniżono stan wody gruntowej o kilka metrów.

0 jednem trzeba jednak pamiętać: Torfowiska niskie
przedewszystkiem płytkie i poprzegradzane madami
rzecznemi, jakie przeAvażają na Polesiu, po ich odwodnieniu
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zwłaszcza niezbyt intenzywnem nawet wówczas, gdy rol-
nicy jużto z braku środków, jużto z powodu nieuświadomie-
nia pozostawiają je swemu losowi, nie przeprowadzając na
nich żadnej uprawy, przedstawiają pewną wartość i mogą
być z korzyścią użyte jako średniej miary pastwiska, cza-
sem łąki. Wprawdzie ilość siana tuż po osuszeniu ilościowo
się zmniejsza — powiększa się jednak jego jakość a nadto
możliwość skoszenia we właściwym czasie, wysuszenia i wy-
wiezienia z torfowiska. Zwłaszcza pasienie bydła, wpływa
przyspieszająco na przemianę traw kwaśnych na lepsze
gatunki.

Obserwujemy .to na osuszonych torfowiskach mało-
polskich Ca. p. Dublany), a także na Polesiu w dolinie ure-
gulowanej rzeki Hrywdy.

Inaczej rzecz ma się z torfowiskami wysokiemi. Tu
konieczną jest zaraz po osuszeniu uprawa i nawożenie, ina-
czej torfowisko zamienia się w pustynię, na której rzadko
tylko żyją zupełnie dla rolnika nieużyteczne rośliny (Erio-
phorum, Ledum palustre, Erica tetrali i t. p,).

Opracowany obecnie projekt melioracji Polesia prze-
widuje wykonanie tylko meljoracyj podstawowych (regu-
lacja rzek i potoków, kanały osuszające w odstępie około
3 km), pozostawiając sprawę meljoracyj szczegółowych
spółkom, gminom, tudzież poszczególnym właścicielom. Nie
ma więc wielkego niebezpieczeństwa przesuszenia torfowisk
niskich, gdyż wpływ obniżenia stanu wód gruntowych bę-
dzie sięgał niedaleko od kanałów, a temsamem pogorszenia
istniejących warunków w razie gdyby rolnicy ociągali się
z przystąpieniem do uprawy. Z torfami wysokiemi trzeba
być ostrożnym i osuszać je dopiero wówczas, gdy istnieje
możliwość natychmiastowego ich zakulturowania.

Niezmiernie pouczającą rzeczą, dla Polesia niesłycha-
nie ważną jest zwiedzanie kolonij niemieckich zakładanych
na zmeliorowanych torfowiskach i badanie historji istnienia
i gospodarki na tych kolonjach. Tworzenie kolonij na tor-
fowiskach będzie jednym z najważniejszych i najtrudniej-
szych problemów zagospodarowania Polesia. Już wyżej na
właściwem miejscu powiedziano pod jakiemi warunkami
można się spodziewać pomyślnego rozwoju takich kolonij.

Gospodarka na torfach może być bardzo rentowną,
jest jednak trudniejsza, niż na gruntach mineralnych. Zwła-
szcza w początkach osadnicy muszą być poddani co do
sposobu uprawy, ilości i jakości stosowania sztucznych na-
wozów pod komendę doświadczonego instruktora, inaczej
wyniki mogą być wątpliwe.

Ważną wreszcie spraną, dla Polesia, to studiowanie
gospodarstw włościańskich opartych wyłącznie o gospo-
darkę hodowlaną. Takie gospodarstwa istnieją i prosperują
głównie w Holandji, ale także we Fryzji niemieckiej i Olden-
burgu. Jakkolwiek bowiem badania teoretyczne i praktyczne
wykazały, iż grunty torfowo nadają się dobrze pod uprawę
niektórych zbóż (owies i żyto) i jarzyn, niemniej jednak jest
faktem, iż typową, niezawodną, a temsamem najbardziej
rentowną jest gospodarka hodowlana (łąki i pastwiska)
przy czem najlepiej, jeżeli łąki od czasu do czasu używane

są jako pastwiska. Dlatego i przy tworzeniu kolonij na od-
wodnionych torfowiskach należy dążyć do organizacji go-
spodarstw opartych głównie na gospodarce hodowlanej.
Koloniści sprzedawaliby za pośrednictwem spółek i spół-
dzielni do miast, których rozrost przewiduje się, w miarę
oddawania coraz większych obszarów pod kulturę rolną.
Kupowaliby natomiast zboże chlebowe u rolników gospoda-
rujących na otaczających bagna torfowe gruntach mine-
ralnych.

Zebrane spostrzeżenia w półn. - zachodnich Niemczech
i Holandji dowodzą, iż gospodarka taka jest rentowna
i mniej zależna od wpływów atmosferycznych, niż uprawa
zbóż.

Nie jest także bez znaczenia dla Polesia gospodarka
wodna w holenderskich polderach, jak również na polde-
rach w dolinie Odry pod Szczecinem. Szczególnie te ostat-
nie ze względu na podobieństwo z naszemi stosunkami
w okolicy Pińska, o czem już wyżej była mowa — są
godne uwagi.

Nie jest bowiem rzeczą wykluczoną, iż wobec tru-
dności takiego uregulowania rzeki Prypeci w granicach na-
szego Państwa, jaki jest potrzebny dla kultury rolnej na
ogromnych obszarach na południe i wschód od Pińską,
trudności spowodowanych ogromem robót ziemnych, a tem-
samem kosztów, tudzież faktem, iż do racjonalnego prze-
prowadzenia tej regulacji koniecznem jest porozumienie się
ze Związkiem Sowieckim, będziemy musieli stosować system
polderów i pompować wodę podczas wysokich stanów wody
na Prypeci.

Wreszcie na gigantyczną miarę zakrojone roboty na
Zuiderzee, stanowią dla każdego rwącego się do czynu in-
żyniera olbrzymią podnietę i naukę. W chwili naszego po-
bytu, roboty te prowadzone były z niezwykłą inten żywnością.
Dowodzą one, iż Holandja nie cofa się przed żadnemi ofia-
rami, by w drodze pokojowej pracy i walki z siłami przy-
rody powiększyć swoje państwo i stworzyć dla kilku tysięcy
rodzin warstat pracy.

Widok kilkutysięcznej armji robotników, olbrzymiej
ilości statków, maszyn, ekskawatorów, doskonała organi-
zacja pracy, dzięki której wyłaniają się z głębi morza olbrzy-
mie budowle, wywiera ogromne wrażenie i podnieca energję
obserwującego inżyniera, utwierdzając go w przeświadcze-
niu, że dla twórczej myśli ludzkiej niema żadnej niemożli-
wości. Nabiera się pewności i otuchy, że i na Polesiu wszel-
kie trudności zwalczane być mogą i muszą.

Nie nadarmo w mieście Zaandam koło Amsterdamu po-
kazują miejsce, gdzie pracował w sławnych wówczas do-
kach okrętowyh w r. 1697 car Piotr Wielki i domek w któ-
rym mieszkał. Nie w zgiełku ulicznym wspaniałych miast,
nie w muzeach, galerjach i luksusowych pałacach, ale tu
przy warstacie fizycznej pracy chłonął w siebie ten władca
onergję, potrzebną do błyskawicznego zmodernizowania
moskiewskiej Rusi i przerobienie jej z państwa o typie śre-
dniowiecznego chanatu tatarskiego na nowoczesne wówczas
państwo oświeconego absolutyzmu.

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minisfc. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

Oświetlenie trasy.
Zdawałoby się, że trasa lotnicza wyposażona całko-

wicie, w urządzenia radjowe, wytyczając drogę lotu jest
przystosowaną całkowicie do prowadzenia na niej lotów
tak w ciągu dnia jak i nocy, przy dobrych i złych wa-
runkach atmosferycznych. Tak jednak nie jest. Mimo, iż
oświetlenie trasy może spełniać swą rolę właściwie tylko
•w nocy, przedstawia jednak w chwili obecnej pewnego

rodzaju uzupełnienie urządzeń radjowych, jeśli chodzi
o oświetlenie lotnisk, oraz sprawdzian wyników, osiągnię-
tych na drodze radjowej, jeśli chodzi o oświetlenie drogi
lotniczej. Normalnie lotnik musi mieć zawsze możność
sprawdzenia wzrokiem — t. j . zmysłem, któremu najwięcej
ufa — pomiarów poczynionych przy pomocy przyrządów
pokładowych. W dzień szuka w ciągu lotu znaków sztucz-
nych, rozmieszczonych wzdłuż trasy na linji lotu, jak na-



pisów na dachach i budowlach, kół z nazwami lotnisk
i lądowisk, oraz znaków naturalnych, t. j . charaktery-
stycznych. Zdanym więc byłby całkowicie na kompas
i radjo, którym nigdy nie wierzy tak, jak wzrokowi.

Jeżeli budowę tras powietrznych rozpoczęto od
oświetlenia, to działo się to dlatego, że to wytyczenie
drogi latarniami lotniczemi przemawiało bezpośrednio do
przekonania lotnika. Nawet doświadczony w lotach noc-
nych lotnik czuje się pewniej i bezpieczniej na oświetlo-
nej trasie.

Nie należy jednak wątpić w to, że po pewnym okre-
sie czasu lotu na „radjo", ten sam lotnik przekona się
do tego nowoczesnego środka podstawowego trasy lot-
niczej .

Sprawę oświetlenia dróg powietrznych zaczęto roz-
wiązywać analogicznie do oświetlenia przybrzeżnych dróg
wodnych, rozmieszczając latarnie lotnicze wzdłuż trasy
lotniczej, w takiej od siebie odległości, by lotnik, opusz-
czając sferę zasięgu jednej z nich, mógł znaleźć się
w sferze działania przynajmniej jednej z następnych.

Obecnie żąda się od oświetlonej trasy lotniczej ta-
kiego odstępu latarń, któreby umożliwiły lotnikowi zauwa-
żenie drugiej latarni w chwili, gdy przelatuje bezpośre-
dnio nad pierwszą latarnią trasy.

a) L a t a r n i e l o t n i c z e .
Przez latarnię lotniczą trasy rozumieć będziemy la-

tarnię świetlną, umieszczoną na drodze lotniczej i tak
skonstruowaną, by wyznaczała kierunek trasy drogi lot-
niczej .

Zasadniczo latarnie lotnicze podzielić można na
cztery rodzaje:

1. na latarnie lustrzane (katoptryczne),
2. na latarnie soczewkowe (dioptryczne),
3. na latarnie soczewkowe • lustrzane (katadioptryczne),
4. na latarnie o jarzącym się źródle światła.
Konstrukcja latarń pierwszych trzech rodzai polega

na: 1. skupieniu promieni świetlnych, wysyłanych przez
źródło światła w jeden określony promień; 2. na skiero-
waniu ich w przestrzeń w sposób umożliwiający jak naj-
większy zasięg. Latarnie czwartego rodzaju uniemożli-
wiają skupienie wszystkich promieni świetlnych w jeden
promień, a to z powodu zbyt dużej powierzchni jarzenia
źródła światła. Tem samem latarnie te wysyłają promienie
świetlne we wszystkich kierunkach. Źródłem światła są
tu przeważnie rozżarzone gazy, z których gaz „neon"
znalazł szerokie zastosowanie. Latarnie z neonem, jako
źródłem światła, zwane są ogólnie latarniami neonowemi.

Natężenie nieskupieniowego światła neonowego, oraz
jego zasięg jest oczywiście znacznie mniejszy od natęże-
nia i zasięgu skupionego światła latarni lustrzanych i so-
czewkowych przy tej samej sile źródła światła.

Latarnie neonowe porównać można z radjo stacjami,
nadaj ącemi na falach długich we wszystkich kierunkach.
Latarnie zaś trzech pierwszych rodzaji z radjostacjami
krótkofalowemi kierunkowemi. Znana jest ogólnie wyż-
szość radjostacji krótkofalowych pod względem zasięgu.
Podobnie i skupione we wiązkę promienie latarń lustrza-
nych i soczewkowych zawsze mieć będą większy zasięg,
niż promienie rozproszone latarni neonowych.

b) L a t a r n i e l u s t r z a n e .
W latarniach lustrzanych zasadniczą częścią skła-

dową jest lustro. Lustra te mogą być dwojakiego rodzaju,
a to: a) lustra szklane i b) lustra metalowe.

Lustrom szklanym przyznać należy wyższość. Wpraw-
dzie przed wojną zaznaczył się nawrót do luster metalo-
wych, zwłaszcza we flocie francuskiej po kilku wypad-
kach zbicia się luster szklanych, prędko jednak wrócono
do luster szklanych, przy zastosowaniu pewnych ulepszeń
w osadzeniu tychże luster,
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Lustra szklane, pomimo znacznej kruchości posia-
dają bardzo wielką wytrzymałość na wpływy atmosfe-
ryczne, odbijają, światło w wyższym stopniu niż lustra
metalowe, łatwiejsze są w obsłudze i utrzymaniu, zuży-
wają, się w mniejszym stopniu, niż metalowe i są bardziej
wytrzymałe na działania mechaniczne, niż metalowe.

Stwierdzono, że lustra metalowe (pozłacane) pochła-
niają w znacznej ilości promienie niebieskie i fioletowe,
odbijając tylko całkowicie promienie żółte widma (stąd
pochodzi żółtawe zabarwienie odbitego promienia w lus-
trach metalowych), podczas, gdy lustra szklane, posre-
brzane odbijają w równym stopniu wszystkie promienie
widzialne widma światła białego. Uszkodzenie mecha-
niczne (przez uderzenie, przedziurawienie i t. p.) po-
wierzchni lustra metalowego deformuje często lustro w tak
znacznym stopniu, źe lustro to nie przedstawia już regu-
larnej optycznie powierzchni. Ponieważ zaś lustra wyżej
wymienione posiadają powierzchnię paraboliczną (ściślej
paraboloidy), na którą bardzo poważnie wpływają drobne
nawet deformacje, więc nieraz to uszkodzone lustro me-
talowe traci zupełnie na swej wartości.

•

Byo. 1.

Takie natomiast deformacje są, niemożliwe przy
lustrach szklanych. Lustra metalowe zużywają się szyb-
ciej od szklanych, i dla powtórnego pozłocenia muszą
być wysyłane do fabryki. Koszta zaś pozłocenia są
zawsze (do 10 razy) wyższe niż koszta posrebrzenia lustra
szklanego.

Źródłem światła w latarniach lustrzanych jest ża-
rówka elektryczna, palnik gazowy lub płomień acetyle-
nowy. Najczęściej jednak bywa używane światło elek-
tryczne, które umożliwia stosowanie źródeł światła o ma-
łych wymiarach, a temsamem umożliwia uzyskanie sku-
pionej wiązki promieni, o małym kącie rozwarcia wiązki
promieni.

"W latarni lustrzanej umieszcza się żarówkę elek-
tryczną w ognisku parabolicznego zwierciadła (ryc. 1 i 3).
Odbite promienie świetlne skupione zostają w wiązkę,
która wprost wysłaną zostaje w przestrzeń. Kąt wiązki
promieni wynosi zwykle 7 do 12° przy zastosowaniu jako
źródła światła żarówki elektrycznej, a przekracza te war-
tości przy innych źródłach światła.

Dla odróżnienia świateł lotniczych od innych świateł,
spotykanych na szlaku lotniczym, latarnie lotnicze nie
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wysyłają świateł w sposób ciągły w danym kierunku, lecz
w sposób przerywany.

G-ra tu również poważną rolę zasięg światła. Krótkie
przerwy w świeceniu Uzyskuje się przez regularne przerwy
w doj)ływie prądu, co bywa stosowane często przy latar-
niach soczewkowych, oraz przez obrót zwierciadła naokoło
osi pionowej, co znajduje ogólne zastosowanie przy latar-
niach zwierciadlanych. Obrotowe latarnie zwierciadlane
zostały zastosowane na wszystkich niemal oświetlonych
lmjach lotniczych niemieckich, oraz na wielu linjach ame-
rykańskich .

Typową latarnię zwierciadlaną, stosowaną na linjach
niemieckich przedstawia rycina 1. Jest to latarnia obro-
towa ty p D F 60, wyrabiana przez firmę niemiecką Siemens-
Schuckert zastosowana ogólnie na linj i Berlin-Hannower,
uważanej za najbardziej nowocześnie urządzoną drogą
lotniczą pod względem oświetlenia nocnego. Paraboliczne
zwierciadło latarni jest zwierciadłem ze szkła szlifowa-
nego, rzadziej lanego. W ognisku zwierciadła jest
umieszczoną żarówka o sile 1000 do 3000 W. Siła świetlna
promienia dochodzi do 2,000.000 świec Hefnera, zasięg
promienia przy bardzo dogodnych warunkach atmosfe-
rycznych dochodzi według zapodań prasy technicznej
niemieckiej do 80 km. Całkowity obrót zwierciadła latarni
trwa około 3 sekund.

4

Ryc. 2.

Pilot, znajdujący się w zasięgu latarni widzi więc
co 3 sekundy t. zw. rozbłyski, Czas trwania rozbłysku,
uregulowany szybkością obłoku, oraz kątem wiązki świetl-
nej wynosi od 0,06 do 0,10 sekundy, który to czas trwa-
nia dał według niemieckich doświadczeń najlepsze wy-
niki. Jako górną granicę czasu trwania obrotu zwierciadła
uważać należy 6 sekund.

Pracę obrotu zwierciadła wraz z żarówką wykonuje
silnik elektryczny pracujący na prądzie zmiennym. Mo-
torek ten jest umieszczony w podstawie latarni (rys. 3)
otoczonej szczelnym cylindrem. Tak samo częśó ruchoma
latarni jest zamknięta dla ochrony przed wpływami atmos-
ferycznemi w szklanym cylindrze, nakrytym daszkiem.

Dla zapewnienia całkowitej pewności działania la-
tarni zastosowano w omawianej latarni (podobnie jak

w latarniach amerykańskich) żarówkę rezerwową, którą
umieszczono obok żarówki, położonej w ognisku zwierciadła.

Odpowiednie urządzenie wprowadza w ułamku se-
kundy po spaleniu się żarówki, drugą żarówkę (rezer-
wową) do ogniska zwierciadła (rys. 4). To urządzenie re-

Rys. 3.

zerwowej żarówki nietylko zwiększyło znacznie pewność
działania latarni, ale też pozwoliło na całkowite wyzy-
skanie żarówek.

Do czasu wprowadzenia tego urządzeniu zmieniano
żarówki po 300 godzinach pracy. Obecnie wyzyskuje się
żarówki w całości. Odpowiednie urządzenie sygnalizacyjne,
akustyczne lub wzrokowe zawiadamia o spaleniu się ża-
rówki, przez co zaoszczędza się codziennego wchodzenia
na wieżę latarni dla kontroli żarówki.

Rys. 4.

Powyższe latarnie są zmontowane na żelaznych wie-
żach wysokości 10 do 20 m, zależnie od wzniesienia te-
renu, na którym stoi latarnia, oraz od obecności otacza-
jących latarnię przeszkód. Odstępy latarni na drodze lot-
niczej Berlin-Hannower wynoszą przeciętnie około 30 km.

^ Doprowadzenie prądu odbywa się przy pomocy prze-
wodów naziemnych lub kabli. Używać można prąciu sta-



łego lub zmiennego, znajdującego się w pobliżu miejsca
ustawienia latarni. Tam, gdzie doprowadzenie prądu by-
łoby zbyt kosztowne lub wręcz niemożliwe (okolice bez-
ludne lub słabo zaludnione, okolice bez prądu elektrycz-
nego) stosuje się mały motor spalinowy, umieszczony
w podstawie wieży, który uruchamia generator, wytwa-
rzający prąd elektryczny dla latarni. Stosowany na szlaku
Berlin - Hannower motor na benzynę lub ropę posiada
zbiornik na paliwo pojemności około 200 Ił. Ta ilość pa-
liwa wystarcza na 180 godzin pracy, przy zużyciu jed-
nostkowem 750 h na kilowatt-godzinę. Wprowadzenie
w ruch motoru odbywa się ręcznie w bardzo prosty sposób.

Ryc o.

Powyżej opisana latarnia jest uruchamiana w ciągu
nocy na kilka godzin pracy przy pomocy automatu ze-
garowego. Działanie latarni obywa się więc bez specjal-
nej obsługi; jedynie tylko przy latarniach, dla których
motor spalinowy dostarcza prądu, konieczną jest stała

Ryc. 6.

obsługa, nie wymagająca zresztą specjalnie wykwalifiko-
wanej siły, cała bowiem praca ogranicza się do puszcza-
nia w ruch motoru i zatrzymania, według ściśle określo-
nych godzin.
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Ryc. 5 przedstawia drugi typ latarni zwierciadlanej
(typ GL 60), stosowany na linjach niemieckich Królewiec-
Berlin -Hannower.

Powyżej opisane latarnie zwierciadlane stosowane
chętnie w Niemczech nie wyzyskują, całkowitej siły światła.
Zaledwie połowa promieni odbitych w parabolicznem zwier
ciedle zostaje skupioną w jeden stożek świetlny, Osiągnie-
cie więc większego zasięgu polegałoby głównie na zwięk-
szeniu siły źródła światła, lub też na zastosowaniu kilku
zwierciadeł, przez co osiąga się powolniejszy obrót latarni
i tem samem dłużej trwający rozbłysk, zwiększający za-
sięg. Do tego rodzaju latarń należy latarnia berlińska
(Witzleben) składająca się z trzech zwierciadeł (ryc. 6).

Dalsze powiększenie siły promienia świetlnego latarni
zwierciadlanej dało się osiągnąć przez ulepszenia kon-
konstrukcji źródła światła, t. j . żarówki.

Zasadnicze jednakże ulepszenie polegało na wyzy-
skaniu wszystkich promieni wysyłanych przez żarówkę:
to jest skupienie wszystkich możliwie promieni w jeden
promień świetlny. To ulepszenie zasadnicze latarni zwier-
ciadlanych znalazło swój wyraz w ostatnich miesiącach
w konstrukcji nowej latarni obrotowej wykonanej przez
niemiecką firmę AEG. dla linji lotniczej Berlin -Halle.

Ryc. 7.

Latarnia ta (ryc. 7) składa się z dwu parabolicz-
nych zwierciadeł szklanych, odwróconych od siebie o 180°.
Zwierciadło średnicy 33 cm, (znacznie mniejsze od powy-
żej opisanych) wykonane jest starannie ze szkła szlifo-
wanego. W ognisku zwierciadła jest umieszczoną specjalna
żarówka 600 W., posrebrzona w zewnętrznej połowie,
działająca więc jak reflektor. Promienie więc, które w la-
tarniach typu DF. 60 i GH. 60 były niewyzyskane, zo-
stają tu w samej żarówce odbite i skupione, tak, że mó-
wić w tym wypadku można o całkowitem wyzyskaniu
światła. Zasięg stożka świetlnego zwiększył się tak zna-
cznie, że wystarcza w zupełności żarówka o B00 W. (za-
miast 1000 W. i powyżej). Zaoszczędza się tu również
znacznie na ilości prądu, temsamem uzyskuje się znaczne
oszczędności w utrzymaniu i konserwacji. Daje to oszczęd-
ności w prądzie conajmniej 50°/0 (przy cenie jednostko-
wej 0.20 m. n. za kilowatt-godzinę i przy 6-godzinnej na
dobę pracy zaoszczędzono na rzeczonej linji Berlin-Halle
18 m. n. na miesiąc w porównaniu z żarówką 1000 W.
na jednej latarni).

Dalsze ulepszenie tej latarni polega na możliwości
regulowania położenia żarówki, a więc temsamem na do-
kładniej szem ustawieniem żarówki w punkcie ogniska.

Ponieważ w tak małem zwierciedle nie da się umieścić
drugiej żarówki rezerwowej (umieszczenie zresztą drugiej
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żarówki działającej, jako przeszkoda pochłonęłoby bardzo
znaczną część światła), więc dla uniknięcia przerw —
w razie ewentualnego zepsucia się żarówki — dodano
drugie identyczne z pierwszem zwierciadło wraz z ża-
rówką , która zapala się automatycznie w razie przepa-
lenia się pierwszej żarówki. Przewód, doprowadzający
prąd do pierwszej żarówki przechodzi bowiem obok sztabki
żelaznej, która namagnesowana, przyciąga kotwicę kon-
taktującą, z przewodem do zapasowej żarówki, temsamera
zapewnia dopływ prądu tylko do pierwszej żarówki.
"W" razie przepalenia się pierwszej żarówki ustaje dopływ
prądu, kotwiczka wraca do pierwotnego położenia kon-
taktującego, a temsamem doprowadza prąd do żarówki
drugiej, która się zapala,

Lampy te rozmieszczone są na trasie w odległościach
około 25 km.

Najsilniejszą latarnią lustrzaną w Niemczech jest
wspomniana poprzednio latarnia w Witzleben koło Ber-
lina (rys, 6).

Latarnia ta rzuca snop światła o sile 250 milj. świec,

posiada ona reflektor Gtaertza o średnicy 1100 mm. La-
tarnia zasilana jest prądem stałym o napięciu 76 wolt,
przy 150 amperach. Moc więc latarni tej wynosi około
lli/g K ¥ . Umieszczenie latarni na wieży żelaznej o wy-
sokości 132 m umożliwia uzyskanie większego zasięgu
przekraczającego znacznie 100 km.

Najsilniejszą latarnię lotniczą w Europie, (prawdo-
podobnie i na świecie) typu lustrzanego posiada Francja
na Mont Valerien (fort pod Paryżem). Latarnia ta wy-
konana przez firmę Sautter - Harle posiada promień świetlny
o sile 1.000,000.000 (jednego miljarda) świec. Zasięg tej
latarni przy średniej pogodzie dochodzi do 160 km.

Latarnie trasy o tak dużej sile świetlnej jak latarnie
w Witzleben (Berlin) i na Mont Valerien (Paryż) stoso-
wane być mogą w punktach początkowych lub końco-
wych wielkiej trasy lotniczej, a i tak posiadają znacze-
nie raczej reklamowe niż praktyczne. Zasięg bowiem tych
latarń zwiększa się tylko nieznacznie w porównaniu z za-
sięgiem latarń normalnych średniego typu, wynoszącym
kilkadziesiąt kilometrów. (0. d. n.).

Inż. Jerzy Nechay.
Mech. Stacja Doświadczalna P. L.

Betonowanie w czasie mrozu przy użyciu cementu glinowego.
1. Wstęp.

Rozwój budownictwa betonowego, a w szczególności
konstrukcji żelbetowych just w ostatnich czasach tak szybki,
że stosowany do niedawna wszechstronnie normalny ce-
ment portlandzki nie może już dziś sprostać wszystkim wy-
mogom, jakie stawiają nowoczesne problemy techniki bu-
dowlanej. Z poAvodu niemożności betonowania w zimie mu-
simy ograniczyć roboty do miesięcy ciepłych, a długi sto-
sunkowo okres, w którym pozostaje beton w deskowaniu
podczas twardnienia pociąga za sobą wolne tempo budowy
i sprowadza wielkie zużycie inaterjnłu drzewnego. Wreszcie
śmiałe konstrukcje inżynierskie sięgające do ogromnych roz-
piętości ram i łuków wprowadzają konieczność przyjmo-
wania w obliczeniach wysokich naprężeń dopuszczalnych
betonu na ściskanie, nawet ponad 100 kglcm2.

Te trzy głównie okoliczności skłoniły przemysł cemen-
towy do wprowadzenia na rynek cementów portlandzkich
wysokowarlośeiowych i jeszcze wyżej od nich stojących ce-
mentów glinowych. Oba te cementy odznaczają się bardzo
szybkiem twardnieniem, umożliwiając prędsze zdjęcie desko-
wania, nadto zaś cementy glinowe wytwarzają w czasie
wiązania tyle ciepła, że można użyć je do betonowania
w czasie mrozów do —10" U. Szerszemu stosowaniu u nas
w praktyce cementu glinowego stoi może na przeszkodzie
jego wysoka cena., bo gdy n, p. we Lwowie 100 ky cementu
portlandzkiego normalnego kosztuje około 1.1.50 zł., to za
100 kg cementu glinowego .,Gitadur" trzeba zapłacić około
20 zł. Polska bowiem cementu glinowego nie produkuje, od
kilku lat jednak sprowadza się. do nas z Niemiec cement
glinowy „Alca" i z Węgier „Gitadur". Pierwszy z nich znany
jest w zachodniej i północnej Polsce, drugi w południowej.
Gzem raz szersze stosowanie tych cementów przez przed-
siębiorstwa budowlane i dla specjalnych celów w przemyśle,
jak i pytania co do ich własności kierowane przez klijentów
do Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwow-
skiej, skłoniły ją do wykonania szeregu prób z betonem
przy użyciu cementu „Gitadur", celem wyświetlenia wła-
ściwości tego cementu nie publikowanych dotychczas w pra-
sie technicznej.

Chodziło przedewszystkiem o stwierdzenie, jaki wpływ
na wytrzymałość, betonu ma betonowanie w czasie mrozu
przy stosowaniu normalnie używanego we Lwowie piasku
i żwiru. Wyniki tych badań są przedmiotem tego artykułu.

2. Cement glinowy „Citadur".
Gement ten — jak wszystkie zresztą cementy glinowe —

odznacza się niezwykle szybkim wzrostem wytrzymałości
w pierwszych kilku dniach twardnienia. Jego początek wią-
zania, przypada mniej więcej na 2a/a godziny po zarobieniu
wodą, można go więc używać do betonowania tak samo
jak innych cementów, a przepis użycia betonu najpóźniej
w 2 godziny po wymieszaniu można tu zastosować bez
obawy. Wiązanie kończy się po 6 godzinach, poczem na-
stępuje nagłe twardnienie, tak, że już po 24 godzinach wy-
trzymałość na ściskanie jest równą 28-dniowej u cementów
portlandzkich. Rys. 1 przedstawia nam dalszy wzrost wy-
trzymałości aż do 90 dni. Widzimy tam przedewszystkiem
u samej góry krzywą dla najlepszego cementu glinowrego
na świecie z Francji, nieco niżej przebiega krzywa cementu
„Gitadur". Dwie dalsze lin je odnoszą się do polskiego ce-
mentu wysokowartościowego i najlepszego cementu pol-
skiego normalnego. Wszystkie cyfry zaczerpnięto z komu-
nikatu Zakładu Badania Materiałów Politechniki w Zu-
rychu, gdzie w latach 1924 do 1926 wykonano badania po-
równawcze dla cementów z większych państw kuli ziem-
skiej. Cyfry te odnoszą się do wytrzymałości na ściskanie
zaprawy normalnej 1 : 3, ubijanej mechanicznie przy uży-
ciu szwajcarskiego piasku normalnego. Po 24 godzinach
od wykonania przechowywano próbki we wodzie. Na ry-
sunku widać dokładnie, że 28-dniowej wytrzymałości nor-
malnego cementu portlandzkiego odpowiada 7-dniowa wy-
trzymałość cemetu portlandzkiego wysokowartościowego
i 1-dniowa cementu glinowego (około 600 kglcm2). Mając
na myśli praktyczną ocenę tych cyfr, a to przy użyciu ce-
mentu do betonu, trzeba pamiętać, że po pierwsze normalny
piasek szwajcarski daje bodaj że najlepsze wyniki wśród
innych piasków normalnych i że intenzywna i dokładna
praca mechanicznego ubijaka daje wyniki dużo wyższe niż
plastyczny beton na budowie. Cyfry te traktować zatem na-
leży jako porównawcze.

Badania przeprowadzone u nas z piaskiem normal-
nym z Glińska obok Żółkwi dały dla cementu „Gitadur"
podobne wyniki, lecz nieco niższe (średnio o 8"/<>), z powodu
gorszej jakości naszego piasku od szwajcarskiego.

Ze względu na ceł naszych badań, to jest o ile cement
„Gitadur" nadaje się do betonowania w zimie, wykonano
liczne pomiary wzrostu temperatury zaczynu cementowego
w czasie twardnienia (rys. 2). Własne ogrzewanie się be-
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tonu w czasie twardnienia znane jest i przy cemencie nor-
malnym, co obserwuje się bacznie przy budowie dużych
murów oporowych. Tak n. p. zauważono przy budowie prze-
grody doliny Waggithal w Szwajcarji (objętość zwyż
230.000 ?»s betonu), że temperatura betonu wynosiła w zi-

kg/cm*

najlepszy

cem glinowy,, Cttedur

722 , polski cemoort wysoKowart.najlepszy_

_ „ _ Ttf- -"- normalny^ **" —

fOW

736
661!

13 7 28 30 dniach

Rys. 1.

mie, rok po naniesieniu betonu ponad 30" G. wyżej od tem-
peratury powietrza. Jasną jest rzeczą, że na małych prób-
kach laboratoryjnych, gdzie przy stosunkowo dużej ich po-
wierzchni występuje szybkie promieniowanie ciepła z ogrza-
nej próbki na zewnątrz, nie sposób jest dokonywać tak
ciekawych pomiarów, jak n. p. w przegrodach dolin, je-
dnak przez porównanie cementu glinowego z takiemiż
próbkami z cementu normalnego można sobie przedstawić,
o ile większy wzrost temperatury powstać może w dużej

16 1S 20 22 21/godz

portnorrr

Ttys. 2.

masie betonu przy użyciu cementu glinowego. To powsta-
wanie ciepła w betonie w okresie jego twardnienia prze-
ciwstawia się skutecznie ujemnemu działaniu mroźnego po-
wietrza i daje betonowi przez pierwsze godziny odpowiednią
temperaturę do stwardnienia. Rozumie się. że cement, kru-
szywo i woda muszą być przedtem podgrzane przynajmniej
do takiej temperatury, aby beton w chwili naniesienia go
w deskowanie miał +15 do 4-20" C. Ciekawsze wyniki, niż
podane na rys. 2 poznamy niżej na próbkach betonowych.

3. Kruszywo.
Zakłady badawcze wykonują doświadczenia z be-

tonu używając do tego zwykle kruszywa jak najlepszego,
w tym celu, aby mając zapewnione z jego strony wszystkie
korzystne wpływy na jakość betonu módz tera lepiej obser-
wować oddziaływanie innych czynników Wskutek tego
szereg firm, pragnących stosować do betonu cement „Gita-
dur" wyrażało wątpliwość, czy mając kruszywo tylko śre-
dniej jakości można uzyskać choć częściowo te znakomite
wyniki, jakie podają atesty z różnych zagranicznych labo-
ratorjów, operujące z pewnością dobrym piaskiem i żwirem.

Wszystkie próbki betonowe wykonaliśmy zatem przy
użyciu tak zwanego lwowskiego piasku białego, o ziarnach
mniejszych od 2 mm, a zatem bardzo miałkiego. Piasek ten,
czysto kwarcowy (ponad 99"/o SiC^, jest zupełnie czysty,

posiada jednak za dużo miału, co wraz z brakiem wję.kszych
ziaren wpływa ujemnie na wytrzymałość betonu. Żwir był
pochodzenia rzecznego ze średniej twardości piaskowców
karpackich, nieco zanieczyszczony mułem (żółte barwienie

100'/.

Otwór s/te 0'223 0'5 1 2 i5 JOmm

Rys. 3.

rozczynu ługu sodowego). Piasek zmieszano ze żwirem
w stosunku 2 : 5, uzyskując krzywą przesiewu podaną na
rys. S1), Wykazuje ona zupełny prawie brak ziaru od 1
do 7 mm, znaną zresztą wadę wielkiej ilości kruszyw.

4. Wykonanie bróbek betonowych.

Próbki betonowe wykonano według przepisów o gra-
nicach wytrzymałości materjałów z dnia 18 czerwca 1929
po 3 kostki 20 X 20 X 20 cm we formach żelaznych wła-
snego pomysłu Stacji2). Ilość cementu przyjęto 250 ky na
1 m" kruszywa, t, j . około 270 kg na i m* gotowego
betonu, jako najmniejszą ilość dopuszczalną dla żel-
betu według przepisów niemieckich. Liczono się bowiem
z tera, że przedsiębiorcy będą świadomie dawali mniej
cementu niż 300 kg na 1 »ł kruszywa według polskich prze-
pisów, ze' względu na wysoką cenę cementu i znaczną, jogo
wytrzymałość. Próbki wykonano z betonu1 ubijanego i silnie
plastycznego. W pierwszym wypadku spółczynnik wodo-
cementowy (woda do cementu) wynosił 0,5, a opadnięcie
stożka około 3 cm, w drugim 0,75, a opadnięcie stożka około
12 cm. Jedne próbki zatrzymano w pracowni w tempera-
turze około 4-15" G, drugie wynoszono zaraz po wykonaniu
z formami na podwórze, gdzie pozostawiano je na mrozie
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393

250kg.cementu Citsdurna 1m'kruszywa

Po 28 dniach

Rys. 4.

bez żadnej osłony. W obu wypadkach cement, woda i kru-
szywo miały pierwotną temperaturę +15"G. Po 24 godzi-
nach wyjmowano kostki z form. W pracowni okładano je
wiłgotnemi trocinami, na dworze nie robiono tego, gdyż i tak
wilgotne trociny by zamarzły. W zamian za to, obsypywano
kostki śniegiem do wysokości kilku cni nad górną po-
wierzchnię. Dzięki temu mieliśmy w pracowni normalne wa-
runki twardnienia betonu w lecie, przy stałej ciepłocie i po-
lewaniu wodą, na dworze zaś niekorzystny wypadek, gdy

') Por. artykuł w Nr. 24/1920 Czasopisma Technicznego.
2) Por. notatka w Nr. 22/1929 Czasopisma Technicznego.
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po zabetonowaniu w czasie mrozu spadł na beton śnieg.
Kostki gnieciono na 500 tonowej prasie hydraulicznej po

'3. 7 i 28 dniach, przedtem jednak dokonywano pomiarów
wzrostu temperatury betonu przez pierwsze dni twardnienia
w sposób niżej opisany.

5. Wytrzymałość betonu.

a) Próbki przechowane w pracowni:

Pró"bku

1

2

3

Średnio

Beton ubijany
po dniach

3

408

422

410

412

7 ! 28

476

482

483

480

536

580

525

530

Beton silnio plastyczny
po dniach

3

263

259

261

261

7

384

391

403

893

28

468 kg/om*

462 „

471 „

i&lląilom"-

Ky.s. 4 przedstawia krzywą wzrostu wytrzymałości dla
betonu ubijanego i plastycznego. Początkowo zarysowuje
się wyraźnie różnica, później krzywe zbliżają się do siebie,
co potwierdza znane doświadczenie, że w miarę dodawania
wody wzrost wytrzymałości jest powolniejszy, z biegiem
jednak czasu różnica między betonem ubijanym a plastycz-
nym maleje.

b) Próbki przechowane na mrozie'
Dla skrócenia podajemy wyniki ostateczne.

Beton ubijany po dniach

wytrzymałość

7 | 28

.452 397

Beton silnie plastyczny po dniach

7

320

28

258 hgjcm*

Wyników nie można porównywać ze sobą, gdyż po-
szczególne próbki (po 8 sztuki) twardniały przy różnym

26 O 5 7 dni

mrozie, z braku bowiem większej ilości form nie można było
Arykonae wszystkich kostek w jednym dniu. Aby jednak
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z wyników wysnuć praktyczne wnioski, trzeba porównać
w jakich temperaturach powietrza twardniały poszczególne

rodzaje betonu. Na rys. 5 a) wykreślono przebieg tempera-
tury powietrza przy twardnieniu próbek z betonu ubijanego
i plastycznego gniecionych po 28 dniach, na rys. 5 h) ta-
kichże próbek gnieconych po 7 dniach. Łatwo zauważymy,
że kostki 7-dmowe dały lepsze wyniki, ponieważ przez
pierwszy dzień twardnienia, była na dworze odwilż, gdy tym-
czasem przy kostkach 28-dniowych panował od początku
silny mróz. Wypływa stąd wniosek, że wytrzymałość betonu
twardniejącego w zimie zależy przodewszystkiem od tempe-
ratury kilku pierwszych dni. Przy użyciu cementu „Citadur"
wystarcza to na 1 dzień temperatury powietrza wyżej zera,
względnie osłonięcia betonu przez ten czas przed uchodze-
niem tworzącego się w nim ciepła na zewnątrz. Uzyskane
wyniki dla 7-dniowych kostek uważać możemy wprost za
rewelacyjne. Oto beton ubijamy i plastyczny, twardniejący
w pracowni miał po 7 dniach 480 i 393 Uglcm', gdy tymcza-
sem leżący na silnym mrozie do —1.2,4" C przy pierwszym
dniu -r-2°G, dał 452 i 320 kglcm*, czyli zaledwie o 6 i 18%
mniej. Tu znów mamy dowód, że przy większej ilości wody
wpływ mrozu jest znaczniejszy; przy betonowaniu w zimie
trzeba więc ilość wody wr betonie sprowadzić do minimum.

6. Wzrost temperatury w czasie wiązania.

Na rys. 2 podaliśmy ogrzewanie się zaczynu z cementu
portlandzkiego i glinowego „Citadur", Wprawdzie objętość
próbki była tam bardzo mała, zaznaczył się mimo to silny
wzrost temperatury dzięki dużej zawartości cementu, bo
ponad 7O°/o wagi. W betonie ilość cementu wynosi u nas
tylko l2°/o wagi. betonu i dodatek wody jest większy, stąd
wzrost temperatury betonu wewnątrz kostki betonowej
2 0 X 2 0 X 2 0 om jest mniejszy (rys. 6). '

Pomiary temperatury betonu przeprowadzono w na-
stępujący sposób. Przy betonowaniu kostek osadzono w nich
rurki z cienkiej blachy mosiężnej, wypełniono je rtęcią,
wr którą zanurzono następnie termometr Pierwsze pomiary
się nie udały, ponieważ rurka termometru, wystającego dużą
częścią na zewnątrz wykazywała raczej ciepłotę powietrza
jak betonu. Trzeba więc było nałożyć na termometr kaptur
blaszany wypełniony watą, który izolował termometr od
powietrza. W czase odczytów kaptur ten na kilka sekund
zdejmowano. Badania wykazały, że nawet przy tak małych
masach jak kostka betonowa o krawędzi 20 cm, nieosłonięta
zupełnie od mrozu, znajdująca się. w znacznie gorszych wa-
runkach niż n. p, belka betonowa chroniona deskowaniem,
a z góry warstwą piasku, następuje tak silne ogrzanie się
betonu w czasie wiązania, że wystarcza ono na stwardnie-
nie betonu i to do takiej miary, że dalszy silny nawet mróz
(—12,4° G.) mu nie szkodzi.

7. Wnioski końcowe.

Oprócz wyników wytrzymałości betonu, poczyniono
w czasie wykonywania kostek szereg pouczających dla
praktyki spostrzeżeń. Przedewszystkiem kruszywo, użyte do
betonu z cementu „Gitadur" musi być poprzednio kilkakrotnie
zlane -wodą. Wykonaliśmy n. p. jedną serję kostek dając kru-
szywo naturalnie wysuszone. Po zgnieceniu kostek przełom
ich okazał, że przyczepność zaprawy do ziaru żwiru była
zbyt mała, a ziarna te dawały się z betonu wyłupywać. Na
powierzchni były one pokryte żółtym proszkiem. Nie była
to glina, bo żwir był czysty, lecz niezwiązany cement. Suche
ziarna piasku wypiły bowiem wodę z otaczającej ich za-
prawy, a cement pozostał bez wody nie mogąc zaczerpnąć
jej z dalszych warstw, które w międzyczasie stwardniały.

Drugie spostrzeżenie tyczyło się polewania betonu
wodą. Wskutek silnego podgrzewania się betonu, wysychała
woda z górnej powierzchni kostek, gdzie okazał się nawet
wyschnięty na proch cement. Musiano więc otoczyć po-
wierzchnię kostek wałkiem z gliny, aby móc zalać ją wodą.
Tak samo wysychały momentalnie wilgotne trociny, któremi
obłożono kostki po wyjęciu z form. Oznacza to, że beton z ce-
mentem „Gitadur" wymaga bardzo starannego polewania
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go wodą aż do stwardnienia. Okres ten, wynoszący przy ce-
mencie portlandzkim około 7 dni, można tu zredukować do
2 dni.

Wytrzymałość betonu na ściskanie, podana w ust. 5
daje aż nazbyt świetne wyniki, aby to trzeba było podkre-
ślać. Czytelnicy, pracujący na terenie Lwowa wiedzą, że
tutejszym materjąłem nie dochodzi się przy 300 kg cementu
na 1 ms kruszywa do 150 kglcm2 po 8 dniach, a do 200 po
28 dniach. Cement „Gitadur", użyty nawet WT mniejszej ilo-
ści, daje wartości 21/™ razy większe. Naturalnie, że wyniki
badań, podane w prospektach tego cementu, gdzie używano
doskonałego kruszywa, dają cyfry znacznie wyższe. Np. wy-
trzymałość betonu z 250 kg cementu na 1 ni'' betonu przy
użyciu kruszywa z Dunaju w Budapeszcie podają tam dla
konsystencji plastycznej po 1 dniu 388 kcjlcnf, po 7 dniach
603, a po 28 dniach 672 kgloni". Cyfry te wskazują, że mając
lepszy materiał, niż użyty w naszych doświadczeniach,
można osiągnąć jeszcze większe wartości, jak podane
w ust. 5.

Eyc. 7.

•Szybkie twardnienie betonu pozwala na zdjęcie de-
skowania już po 1 dniu, a użytkowanie budowli po 3 dniach,
wysoka zaś wytrzymałość dopuszcza przyjęcie znacznych
naprężeń dopuszczalnych. Jeżeli n. p. przyjmiemy przy wiel-

Byc. 8.

kiej ostrożności zdjęcie całego deskowania i podpór po 3
dniach, a zupełne obciążenie budowli po 7 dniach, to przy
zachowaniu spółczynnika zmniejszającego = 0.26, jak żą-
dają przepisy dla ściskania betonu przy zginaniu, mo-
żemy dojść u nas do naprężenia dopuszczalnego betonu pla-

stycznego 393X0.26=102 kijUm*. Ciężar własny konstruk-
cji, miarodajny przy rozdeskowaniu, może wynosić w naszym
przykładzie 261 : 393 = 60% całkowitego obciążenia, co od-
powiada praktycznym warunkom.

Wreszcie powróćmy do betonowania w czasie mrozów.
Kiedy kostki betonowe z cementu portlandzkiego, wykonane
razem z 28-dniowemi kostkami z cementu „Citadur" i razem
z niemi pozostawione na mrozie (Rys. 5 a) nie stwardniały
zupełnie, te ostatnie uzyskały wcale pokaźne wytrzymało-
ści, bo ubijane 397, a plastyczne 258 kglmł. Tę własność -
cementu „Citadur" musi się podkreślić jako może ważniej-
szą dla naszego klimatu zaletę, jak wysoką wytrzymałość.
Należy wreszcie dodać, że w naszych doświadczeniach pier-
wotna temperatura materjałów składowych betonu wyno-
siła tylko +15" C, w praktyce zaś podgrzewa się wodę i kru-
szywo znacznie więcej, co stwarza jeszcze korzystniejsze wa-
runki dla należytego stwardnienia betonu, wystawionego na
działanie mrozu.

Szczupłe środki pieniężne, jakiem! dysponuje Stacja
Doświadczalna, pozbawiona oprócz taks za badania innych
źródeł dochodu, nie pozwoliły na rozwinięcie badań na szer-
szą skalę. Nic mniej opisane wyżej dają jasny obraz ważniej-
szych własności cementu glinowego „Citadur" i wskazują
Czytelnikom, w jakich •wypadkach mogą oni go użyć przy
budowlach betonowych.

, \ . . ' ' , - ' * ; : • • . , •

Byc. 9.

Dla ożywienia treści tego artykułu podajemy przykład
zastosowania cementu glinowego „Gitadur" w czasie beto-
nowania stropów przy rozbudowie Państwowej Szkoły Tech-
nicznej we Lwowie. Budowę tę wykonano w zimie 1929/80,
a betonowanie dachu przypadło na okres mrozów, które
wahały się w granicach —4 do —12" C. Hyc. 7. przedstawia
grzanie kruszywa przy pomocy rur, ułożonych około 40 cm
nad ziemią. Dla jasności fotografji przedstawiono na niej
widok rur przed zasypywaniem ich żwirem. Ryc. 8 podaje
widok budynku z najwyższym piętrem osłoniętem w czasie
murowania i betonowania stropu dachowego płótnem ża-
glowem. Płótno to chroniło przed, uchodzeniem ciepła z pie-
ców koksowych, ustawionych wewnątrz ubikacji. Na pie-
cach stały panwie z wodą, aby para z niej dawała twardnie-
jącemu betonowi dostateczną ilość wilgoci. Ostatnie zdjęcie
pokazuje nam układ wkładek przed betonowaniem stropu
dachowego. Wodę i kruszywo podgrzewano tak silnie, że
temperatura betonu w chwili naniesienia go w deskowanie
leżała wyżej +15° C, gotOAvy beton nakrywano zaraz ma-
tami z prasowanej trzciny.

Zdjęć, tych użyczyła mi łaskawie firma K. i A. Meiss-
ner we- Lwowie, która wykonała powyższą budowę.
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Stanisław Freiheiter,

Naczelny Inżynier Tow. „Nord-Franos". Lilie (Francja).

Nowy sposób budowania lewarów pod kanałami żeglugi.
Przebudowa sieci kanałów północnej Francji na_ statki

600-tonowe spowodowała konieczność rekonstrukcji licz-
nych lewarów służących do'przeprowadzenia strumyków
położonych niżej niż kanał żeglugi.

Lewary istniejące złożone są z akwaduktu murowa-
nego, zakończonego przyczółkiem na każdym końcu. Od-
ległość przyczółków wynosi 5,20 m, co pozwala na prze-
jazd jednego statku 280-tonowego o szerokości hm.

Do konstrukcji nowych lewarów postanowiono użyć
żelazobetonu.

Sposób używany dotychczas polegał na budowaniu
naraz jednej tylko połowy lewaru pod ochroną ścianki
żelaznej szpuntpalowej, w obrębie której po wypompowa-
niu wody kładziono poszczególne elementy z gotowych
rur żelazno-betonowych, lub też wykonywano na miejscu
przepust o przekroju jajowym.

Połączenie obu części w ten sposób wykonanych jest
operacją dosyć trudną, nieraz nawet ryzykowną, jeśli
grunt jest zły.

Nowy sposób konstrukcji, opisany poniżej jest przed-
miotem patentu na imię Tow. akc. „Nord-France", w któ-
rem pracuje autor tego artykułu.

Polega on na zbudowaniu na lądzie stałym, w doku
specjalnie zbudowanym, rury żelazno-betonowej w całko-
witej swej długości. Rura ta zamknięta jest na obu koń-
cach ściankami żelazno-betonowemi grubości 10 cm i po-
dzielona przegrodami żelaznemi na 6 oddzielnych części.
Kształt rury jest przedstawiony na poniższym szkicu.
Przekrój jej jest kołowy, z wyjątkiem końców, i
stopniowo przechodzi w elipsę umieszczoną poziomo.

Izie

400 kg cementu portlandzkiego,
100 kg trasu z Renu.

Dodatek trasu ma na celu zwiększenie szczelności
betonu.

Każda z rur żelazno-betonowych posiada system rur
żelaznych <j> 40 mm, który pozwala na wpompowanie i wy-
pompowanie wody do każdej z części oznaczonych licz-
bami I, II, III, IV.

Po ukończeniu betonowania rury, wpuszcza się do
doku wodę aż do poziomu wody w kanale żeglugi. Po
otwarciu wrót doku może więc rura wypłynąć na kanał,
poczom holuje się ją, na miejsce budowy lewaru. Po przy-
byciu na miejsce wpompowuje się wodę do częścią ozna-
czonych przez I i II. Ilość tej wody jest tak obliczona,
by rura wykonała obrót o 90° i znalazła się w pozycji,
której rys. 1 jest rzutem pionowym. O ilebyrura nie była
dokładnie w pozycji poziomej, można przez wpuszczanie
wody do części III lub IV sprowadzić ją do poziomu.
Skoro to nastąpiło, wprowadza się końce rury między
kątówki kozłów ruchomych żelaznych, jak to jest przed-
stawione na rys. 2 i 3. Kozły te umieszczone są na za-
wiasach, wbetonowanych do dna przyczółków. Następnie
w pompo wuj e się do rury ilość wody potrzebną, by rura,
której końce prowadzone są przez kątówki kozłów, opadła
na dno wykopu wykonanego poprzednio przez drągowa-
nie i wyścielonego warstwą piasku.

Po osadzeniu w ten sposób rury na miejscu, nurek
spuściwszy się na dno kanału, reguluje ostatecznie jej
położenie, podsypując w razie potrzeby piaskiem i ustala
ją w ten sposób w jej pozycji.

W/DOK

\żel. ścianki szczelne

Rys. 1.

Główne rozmiary są następujące:
Długość całkowita dochodząca do 46 m.
Średnica wewnętrzna D = 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m,

2,26 m.
G-rubość ścianek cylindrycznych 17—18 cm.
Wkładki żelazne są dwojakiego rodzaju :
1. pierścienie <|> 10 mm po zewnętrznej i "wewnętrznej

stronie rury;
2. wkładki równoległe do osi rury $ 16 mm, umiesz-

czone również po każdej stronie ścianek.
Żadna z tych wkładek nie przechodzi z jednej strony

ścianki na drugą, a to w tym celu, by zapewnić nieprze
puszczalność rury. Do tego samego celu zmierza również
wyprawa grubości 2 cm na każdej stronie ścianki rury.

Betonowanie tych rur odbywa się w doku specjalnie
w tym celu zbudowanym, przyczem rury znajdują się
w pozycji poziomej (rys. 1 przedstawia rzut poziomy tej
pozycji). Szalowanie wewnętrzne i zewnętrzne składa się
z elementów żelaznych, na które przychodzą deski gru-
bości 55 mm.

Beton używany ma skład następujący:
300 I piasku z Renu,
900 Z żwiru z Renu 2—Ą cm,

Rya. 2 i 3.

Skoro to nastąpiło, rekonstruuje się tam po obu
brzegach kanału i pod ich zasłoną wykonywa się w wy-
kopach, z których wypompowano wodę, oba przyczółki.
Kozły żelazne zostały oczywiście poprzednio odmonto-
wane.

Linja kreskowana rys. 2 przedstawia przekrój ka-
nału w ostatecznej fazie budowy.

Połączenie rury z przyczółkami zapewniają wkładki
żelazne ścianek żelazno-betonowych, zamykających rurę
po obu końcach, które po zdemolowaniu tych ścianek,
zostają wcielone do murów betonowych przyczółków.



Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Samochody sześciokołowe są przedmiotem artykułu ogło-
szonego przez taj. radcę Wernekke w Nr, 1/1930 Der Slras-
senbau.

Zwraca w niin uwagę na niedość dotychczas oceniane
korzyści, wynikające z szerszego zastosowania tego typu poja-
.zdów i to korzyści nietylko w odniesieniu do samego wozu,
ale również z uwagi na drogę.

Samochód sześciokołowy z powodu korzystniejszego na-
pędu, lepszego rozdzielenia ciężaru i mniejszego ciśnienia wy-
padającego na jedno koło, może jechać znacznie szybciej, niźli
czterokołowy. Ze wzrostem szybkości ruchu wzrasta również
jego sprawność w jednostce czasu oraz koszt szofera wypada-
jący na jednostkę ciężaru. Natomiast koszta garażowania oraz
kierownictwa ruchu pozostają tesanie, co przy czterokołowym.
Wprawdzie koszt nabycia, ruchu i utrzymania jest większy,
jednakże stosunek tych kosztów do takichsamych przy wozie
czterokołowym jest mniejszy, niźli odnośne stosunki sprawności.

W odniesieniu • do drogi samochód sześciokołowy, mając
lepsze rozdzielenie ciężaru, oddziaływa na nią znacznie ko-
rzystniej. Zmniejsza się nietylko nacisk na nawierzchnię ale
co ważniejsze maleją znacznie oddziaływania dynamiczne, wsku-
tek czego z jednej strony zaoszczędza się droga, z drugiej zaś
przedłuża wiek wozu. Spostrzeżenia poczynione w Ameryce
nad gumami wykazały, iż przy samochodach sześciokołowych
utrzymują się one o 50—75°/0 dłużej, niźli przy czterokoło-
wych. Wskutek napędu na cztery koła tych wozów, na któ-
rych skoncentrowaną jest przeważna część ciężaru, jest nadto
lepiej wykorzystana siła pociągowa motoru; również zmniejsza
się poślizg wozu a co za tem idzie, większe bezpieczeństwo
ruchu.

Z uwagi na drogę należy podnieść jeszcze jeden moment.
Mianowicie do przewozu samochodami sześciokołowemi pewnej
ilości użytecznego ciężaru, potrzeba mniejszej ilości tur niźli
przy przewozie czterokołowymi. Ponieważ na drogę oddziaływa
suma ciężaru użytecznego i martwego, przeto przy użyciu
sześciokołowców suma ta, dla tegosamego użytkowego ciężaru
jest mniejszą niźli przy samochodach czterokołowych, co znowu
doprowadza do zaoszczędzenia drogi. Wozy te zdały znakomi-
cie egzamin w tych krajach, gdzie drogi nie są wyposażone
w dobre nawierzchnie jak np. w Egipcie, Chinach, Południowej
Afryce, użyte zostały do przekroczenia Sahary i powinny zna-
leźć szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie ma się do czy-
nienia z nawierzchniami słabemi lub z drogami ziemnemi, które
dla ruchu motorowego są na razie prawie, że zamknięte.

— Niektóre szczegóły projektowania nowoczesnych dróg
międzymiastowych omawia Inź. W. Platzmann w Nr. 3 Der
Strassenbau.

Punktem wyjścia w rozpatrywaniach autora jest stwier-
dzenie faktu, iż rozwijający się coraz bardziej ruch motorowy
wymaga odmiennego traktowania niektórych szczegółów pro-
jektu, aniżeli to miało miejsce dotychczas.

O ile pierwotnie przy niepodzielnem panowaniu na dro-
dze ruchu zaprzęgowego uważane było wprost za kanon, two-
rzenie punktów węzłowych dróg wewnątrz miejscowości, o tyle
obecnie odgałęzienia dróg powinny być przerzucane w partje
wolne od zabudowań, celem zabezpieczenia jak największej
przejrzystości. Odstępstwo od tej zasady może być dopuszczone
tylko tam, gdzie odgałęzienie nowej drogi od istniejącej możli-
wem jest w granicach wielkiego i przejrzystego placu.

Punkty węzłowe dróg, znajdujące się na przestrzeniach
wolnych, nie powinny być zasłaniane budynkami, zalesieniem
1*P.» gdyż każdy objekt ustawiony w tem miejscu, zmniejsza
bezpieczeństwo przejazdu. Z tradycją dawnych zajazdów i kar-
czem, tak chętnie dawniej stawianych na rozstajach dróg, trzeba
już dzisiaj wziąść rozbrat.

Również ważnem jest należyte zaprojektowanie przecięcia
poszczególnych miejscowości nową drogą. Przewodnią myślą
musi być dzisiaj przekroczenie osiedla możliwie w partji naj-
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krótszej, by ruch na drodze przejazdowej możliwie na naj-
mniejszej przestrzeni stykał się z ruchem lokalnym. Jest nawet
bardzo poźądanem, by ważniejsze i silniej przez ruch motorowy
uczęszczane arterje, dotykały mniejszych osiedli obwodowe,
gdyż zwiększy się w ten sposób bezpieczeństwo przejazdu.

Szczególnych ostrożności wymaga należyty wybór miejsca
skrzyżowania się drogi z koleją. Autor, zupełnie słusznie, wy-
stępuje zasadniczo przeciwko przejazdom w poziomie nawet
\v wypadku ich dostatecznej przejrzystości w normalnych wa-
runkach, gdyż zawsze jeszcze będzie się tu zależnym od stanu
pogody, mgły, ciemności itp., które w rezultacie doprowadzają
do katastrof. Z uwagi, że jedynem rozwiązaniem może tu być
tylko przejazd górą lub podjazd dołem pod koleją, musi być
miejsce skrzyżowania tak dobrane, by trafiało bądźto w prze-
kop, bądź też w nasyp kolejowy.

Rozpatrując obie możliwości, dochodzi autor do wniosku,
iż przeważnie korzystniej przedstawia się sprawa przy prze-
prowadzeniu drogi pod koleją, albowiem w tym wypadku,
z powodu mniejszej wysokości wolnego profilu drogowego, ko-
szta budowy objektu przedstawiają się na ogół taniej. Nadto
przy przejeździe górą, często konieczne wzniesienie niwelety
nad koleją, stanowi również przeszkodę w dostatecznej przej-
rzystości terenu, czego unika się przy przejeździe dołem.

S% to wszystko uwagi słuszne, niestety w naszych wa-
runkach koszta złączone z usunięciem przejazdów w poziomie
byłyby tak znaczne, że na ziszczenie tego postulatu przyjdzie
nam jeszcze poczekać przez bardzo długi okres czasu.

E. B.

Budownictwo lądowe.
— Wykonanie budowli w Ameryce jest zupełnie inne, niż

u nas w Europie, jak o tem pisze inż. J. Soufiek z Chicago
w Ćasopisie ćesk. inżen. (1928 IV", str. 454). U nas plany bu-
dowli są zwykle za pobieżne, za ogółowe, szczegóły opraco-
wuje się podczas budowy. Tam jest inaczej; projektować może
tylko cywilny inżynier czy architekt, a że on ponosi całą od-
powiedzialność za bezpieczeństwo budowli, więc wypracowuje
wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Przedsiębiorca nie musi
być inżynierem, w Ameryce znajdziemy mało przedsiębiorców
inżynierów. Zadaniem tego jest wykonanie projektu wedle pro-
jektu inżyniera, bez jakichkolwiek zmian. Ponieważ projekt bu-
dowli musi uwzględnić architekturę, konstrukcję i instalacje,
przeto każda kancelarja inżyniera projektującego musi mieć
u siebie architektę, inżyniera budowli i budowy maszyn. Ich
współpraca tworzy doskonały "projekt, W tym kraju wielkiego
pośpiechu trwa wygotowanie projektu znacznie dłużej, niż wy-
konanie budowy. Ułatwieniem wielkiem jest standaryzacja po-
szczególnych części budowli. Projektant wysyła na plan bu-
dowy swego zastępcę, który ma baczyć, aby plany były co
do joty wykonane, aby przedsiębiorca dostarczył przepisanego
materjału, w przepisanej formie i w przepisanem miejscu.
Przedsiębiorca nie troszczy się o bezpieczeństwo budowli.
Przedtem układa wraz z zastępcą projektantu plac czasowy
postępu rozmaitych prac, aby sobie nie przeszkadzały, a po
tych pracach przygotowawczych przystępuje do wykonania bu-
dowli w czasie tak krótkim, że nas to wprawia w podziw,
dwa do 3 tygodni przy budowlach żelbetowych, a 3 do 4 ty-
godnie przy żelaznych, Byłoby wskazanem, aby i u nas w ten
sposób postępowano. Dr. M. Thullie.

Wytrzymałość materjałów.
— Zmniejszenie sią wytrzymałości betonu przez magazy-

nowanie opisuje Dr. Hasch w „Mitt. der Prufungsanstalt fur
Baustoffe" (Folgę 1/1930). Opiera się on na doświadczeniach
Dr. Haegermanna i rozprawie Dr. Rieperta. Chodziło tu o po-,
równanie zachowania się podczas magazynowania cemetu zwy-
kłego i wyborowego. Znaleziono, że zmniejszenie się wytrzy-
małości wskutek magazynowania jest mniejszem dla cementu
wyborowego, niż zwykłego. Jednak zmniejszenie to jest większe
przy wytrzymałości po 2, 4 i 9 dniach, niż po 28 dniach. Ce-
ment wyborowy nie wykazuje po 2-mieaięcznem magazynowa-
niu większej różnicy w wytrzymałości. Jednak wytrzymałość
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po 3 dniach zmniejsza się po 4 miesiącach średnio o 8°/0, po
9 miesiącach o 2 1 % . Po 9-iniesięcznem magazynowaniu z 8
wyborowych cementów odpowiadały jeszcze warunkom stawia-
nym cementom wyborowym 7, po 1'/2-r o c z n e m tylko 2. Czas
związania przedłuża się przez magazynowanie 9-miesięczne aż
do 10 godzin, po l 1 ^ roku zmniejsza się znowu czas związa-
nia. Wogóle widzimy, że zmiany właściwości cementów wybo-
rowych nie są, niekorzystniejsze, niż cementów zwykłych, ale
że przy wszystkich cementach zmniejszenie wytrzymałości jest
większe dla cementów świeżych a ta wytrzymałość po 3 czy
5 dniach jest właśnie ważną dla cementów wyborowych, więc
przy dłuższem magazynowaniu cementów wyborowych należa-
łoby wykonać próby dla cementu po 8 dniach.

Dr. M. Thullie.

Mosty.
— Trojski most na Wełtawie w Pradze opisuje inż. Mencl

w Ćasop. ieskosl. inzen. (1928, str. 370). Cztery główne skle-
pienia żelbetowe mają 434& i 47 m rozpiętości w świetle, Są
one trójprzegubowe, rozpiętość między przegubami węzgłowio-
wymi wynosi 34'9 i 38-0 m. Grubość sklepienia w kluczu 80 cm.
Przeguby utworzono skrzyżowaniem prętów żelaznych sposo-
bem Mensagera. Skrajne przęsła o rozpiętości 10-75 m zbudo-
wano jako ramy utwierdzone. Dr. M. Thullie.

Tunele.
— Pięćdziesięciolecie tunelu Gotharda. Dnia 29 lutego roku

1880 przebito ścianę dzieląca między oboma połowami tunelu,
budowanemi równocześnie z północy i południa. 2 marca mo-
żna było już przejechać przez cały tunel. Budowa trwała przez
7!/2 lat, zginęło przy niej 200 pracowników, między nimi i ge-
nialny budowniczy tunelu Ludwik Favre. Tunel jest 14-920 km
długi.

Tunel budowały dwie sekcje z obu stron góry: Airolo
i Goschenen. Osie obu połów na zetknięciu okazały w poziomie
zboczenie tylko 33 cm, a co do wysokości 5 cm.

Dziś zaprowadzona jest w tunelu trakcja elektryczna.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się bez rozgłosu, (Der

liahnbau zeszyt 14 z 6. IV. 1930). Ink. A. W. Kriiger.

Kongresy i Zjazdy.
— W dniach 7—14 września b. r. odbędzie się w Buda-

peszcie XII Międzynarodowy Kongres Architektoniczny połą-
czony z Wystawą Projektów. Węgierskie Ministerstwo Oświaty,
miasto Budapeszt oraz Węgierski Związek Inżynierów i Archi-
tektów ustalił szereg nagród w postaci złotych i srebrnych
medali.

Adres Komitetu wykonawczego: Budapeszt IV, Real-
tanoda II. 13—15.

212. Chowanieo C. Ormianie w Stanisławowi© w XVII. i XVIII w.
Stanisłuwów 1928. St. 42. Tb. 9. — 213. Weber M. Opieka nad gro-
bami bohaterów w wschodniej Malopoisce. Lwów 1929. St. 51. —
214. Cours supórieurs de vacances en Europę 1929. Paris. — 215.
Zągołłowira W. Z na krat Pawiaka. K.urytyba-Brazylja. 1928. St. 32.
21*6. Niederle L. Starożytności słowiańskie. Warszawa 1907—1910.
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ROŻNE SPRAWY.
W sprawie Polskiego Słownika Technicznego. Zwra-

camy uwagą P. T. Członków Towarzystwa na odezwę umiesz-
czoną w Nr 19 Wiadomości Ziciązku Polskich Zrzeszeń Tech-
nicznych odnoszącą się do powyższej sprawy, zachęcając jak
najgoręcej do zgłaszania gotowości współpracy w zbieraniu
materjałów do polskiego słownictwa technicznego.

Doręczona do powyższej odezwy instrukcja wyjaśnia na-
leżycie tak układ słownika, jakoteż przyjęte przy opracowaniu
zasady.

„Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego".
Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości czytel-
ników Czasopisma Technicznego lwowskiego, iż urzędowe wiado-
mości P. K. ~N. publikowane dotychczas w Przeglądzie Tech-
nicznym, od dnia 1 czerwca ogłaszane będą w specjalnem czaso-
piśmie pod nazwą Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego.

Pragnąc, w szerszym niż to miało dotychczas miejsce za-
kresie, informować społeczeństwo co do szczegółów i przebiegu
prac normalizacyjnych w kraju jak i zagranicą, P. K. N. przy-
stąpił do utworzenia własnego niezależnego organu urzędowego.

Prócz publikacyj urzędowych, znajdzie czytelnik w Wia-
domościach P. K. N. wszelkie wyczerpujące wiadomości z za-
kresu normalizacji, centralizujące się na łamach jedynego u nas
w kraju pisma poświęconego normalizacji przemysłowej.

Licząc się z niezmiernie doniosłą sprawą wprowadzania
normalizacji w życie, P. K. N. stwarza w Wiadomościach
specjalny dział poświęcony temu zagadnieniu. Zamieszczane
w tym dziale artykuty, instrukcje, oraz porady i odpowiedzi
na pytania czytelników dadzą możność zaspokajania najbardziej
palących potrzeb.

Celem utrzymania jak najściślejszej łączności między człon-
kami poszczególnych Komisyj, a Polskim Komitetem Normali-
zacyjnym, wszyscy biorący udział w pracach P. K. N. będą
otrzymywać Wiadomości P. K. iV. bezpłatnie.

Celem udostępnienia prenumeratorom Czasopisma Technicz-
nego lwowskiego Wiadomości P. Ii. N., przysługiwać im będzie
prenumerata ulgowa.

Prenumerata ulgowa przysługiwać będzie:
1. członkom Stowarzyszenia Techników,
2. „ „ Inżynierów Mech. Polskich,
3. studentom,
4. słuchaczom szkół technicznych,
5. oraz prenumeratom następujących czasopism: a) Prze-

gląd Techniczny, b) Mec)ta)iik, c) Przegląd Budowlany, d) Prze-
mysł Chemiczny, e) Inżynier Kolejowi/, f) Czasopismo Techniczne
lwowskie, g) Przegląd Górniczo - Hutniczy, h) Technik, i) Tech-
nika Cieplna, j) Polska Gospodarcza, k) Oaz i Woda.

Zapisy na prenumeratę przyjmuje Redakcja codziennie
w godzinach od 12 —14, oraz we wtorki od g. 15 do 16.

Wpłaty można uskuteczniać na konto P. K. 0. Nr. 12.210
z zaznaczeniem celu wpłaty.

Prenumerata ulgowa wynosi półrocznie zł. 4, rocznie zł. 8.
Prenumerata normalna wynosi półrocznie zł. 8, rocznie zł. 16.

Wydawca Wiadomości P. K. N.: P o l s k i K o m i t e t
N o r m a l i z a c y j n y przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu,
Warszawa, Elektoralna 2. — Redaktor odp.: Sekretarz gene-
ralny P. K. N. prof. Antoni R o g o z i ń s k i . — Redaktor:
Kierownik Biura Komisji Techniki Warsztatowej Jerzy Gró-
d e c k i . Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, Czackiego
B-B, m. 29, tel. 331-21.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
Piei-wsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T E E Ś C : Część urzędowa. Część nieurzędowa. Inż. S. Sz to lcnian: Przewozy n& drogach wodnych w Polsce. (Dokończenie). — Inż.

Dr. T. K l u z : O budowie dróg powietrznych. (Ciąg dalszy). — Inż. W. W i ś n i o w s k i : Racjonalna ocena sprawności urzą-
dzeń do wytwarzania ciepła. — Wiadomości z literatury technicznej. — Kongresy i Zjazdy.

CZASOPISMO TECHNICZNE — Organ Ministerstwa Robót Publicznych
i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego.

Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

W D z i e n n i k u U s t a w :

Nr. 41, poz. 362. Rozporządzenie Ministra Robót
Publicznych z dnia 23. IV. 1930 r. o sposobie opracowa-
nia planów zabudowania.

Zmiany personalne.
Mianowania.

W C e n t r a l i M. R. P.:
Naczelnik "Wydziału w V. st. sł. inź. Zdzisław War-

chałowski, naczelnikiem Wydziału w IV st. sł. Naczelnik
Wydziału w V st. sł., inż. Alfred Konopka, naczelnikiem
Wydziału w IV st. sł. Naczelnik Wydziału w V st. sł.,
inż. Wiktor Godlewski, naczelnikiem Wydziału w IV st. sł.

Część nieurzędowa.
Inż. Stefan Sztolcman.

Przewozy na drogach wodnych w Polsce.
(Dokończenie).

4. Ropa naftowa i przetwory z niej.
Wobec ześrodkowania wydobycia ropy na stosun-

kowo niewielkim obszarze Podkarpacia i położenia w blis-
kości przetwórni przy stosunkowo niewielkim przewozie
ogólnym produktów naftowym (1.176 tys. ton) (l,66°/0 ilości
ogólnej) dają one znaczniejszy potok w przewozie ropy
do przetwórni z dyrekcji Lwowskiej do Krakowskiej
302 tys. ton. Przewóz ten, jak i inne przewozy ropy mię-
dzy trzema dyrekcjami małopolskiemi w ilości 153 tys.
ton pozostanie na kolei. Przewozy przetworów naftowych
i pozostałej części ropy w komunikacji wewnętrznej 438
tys. ton, do portów 70 tys. ton i zagranicę 194 tys. ton
są rozprószone, ale częściowo mogą przejść na wodę,
dlatego zaliczam je do kategorji 3-ej, przywóz z portów
i z zagranicy, oraz tranzyt znikome.

Wyszczególnienie

W komunikacji wewnę-
trznej

Wywóz do portów . .
„ zagranicę . .

Razem . . . .
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W tablicy 10-ej są. podane ilości i przebiegi ropy
i jej przetworów według rodzajów przewozów z podzia-
łem na kategorje.

5. Cement.

Produkcja cementu jest podobnie, jak i wydobycie
ropy, skoncentrowana w przeważnej części na niewielkim
obszarze w południowo-zachodnim okręgu Państwa. Z ogól-
nej ilości przewiezionych 1.081 tys. ton nadano w komu-
nikacji wewnętrznej 889 tys., z których przypada na dy-
rekcję Warszawską 345 tys. i na Krakowską 326 tys.
Przeznaczenie jego jest rozprószone. Znaczniejsze ilości
otrzymała Warszawa (96 tys. ton) i Łódź (32 tys. ton).
Ozęśó przewozu do tych miast, jak również do innyck
miejscowości położonych nad wodą mogłaby przejść na
wodę: do Warszawy Wisłą, a do Łodzi kanałem, węglo-
wym. Resztę przewozów w komunikacji wewnętrznej za-
liczam do kategorji 3-ej. Do portów wysłano wogóle 136
tys. ton, z tego z dyrekcji Warszawskiej 72 tys i z Kra-
kowskiej 45 tys. Te przewozy mogłyby także przejść na
Wisłę względnie kanał węglowy. Za granicę wysłano 14
tys. ton przeważnie do Czechosłowacji. Te przewozy po-
zostaną na kolei, jak również i tranzyt 39 tys. ton. Przy-
wóz z portów i zagranicy był znikomy.

W tablicy 11-ej są podane ilości i przebiegi cementu
według rodzajów przewozów z podziałem ich na kategorje.

Z ilości ogólnej przewozów kategorji 2-ej przeszłoby
na Wisłę 100 tys. ton, na kanar węglowy 30 tys. ton i na
Wisłę, albo na kanał węglowy 116 tys. ton.

T a b l i c a 11.
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Wywóz do portów

„ zagranicę
Tranzyt

Kategorja 1

Il
oś

ć
ty

s.
 

to
n

20
14
39
73

Przebieg

pr
ze

ci
ęt

ny
km

i

575
200
250
—

og
ól

ny
ty

s.
 

tjk
m

11.500
2.800
9.750

24.050

Kategorja 2

Il
oś

ć
ty

s.
 

to
n

180
118

246

Przebieg

pr
ze

ci
ęt

ny
km

230
575

—

og
ól

ny
ty

s.
 

tjk
m

29.900
66.700

96.600

Kategorja 3

Il
oś

ć
ty

s.
 

to
n

760

760

Przebieg

pr
ze

ci
ęt

ny
km

230

—

og
ól

ny
ty

s.
 

tjk
m

174.800

174.800



218

6. Kamienie nieobrobione.
Przewieziono wogóle 2.886 tys. ton, z tego w ko-

munikacji wewnętrznej przeważnie w granicach dyrekoyj
2.435 tys. ton. Główne miejsca nadania, poza granice
własne z dyrekcji Radomskiej z okolic Kielc i z Wołynia
223 tys. i z Krakowskiej z Krzeszowic 372 tys., ale prze-
wozy te były rozprószone, i tylko połowa przewozu z dy-
rekcji Krakowskiej do Warszawskiej (55 tys.) mogłaby

względnie kanał węglowy). Tranzyt z Ukrainy na nie-
miecką część Górnego Śląska (34 tys.) do Czechosłowacji
(193 tys.) pozostanie na kolei, a z Prus Wschodnich do
Czechosłowacji (105 tys.) mógłby przejść w komunikacji
kolejowo-wodnej na Wisłę względnie kanał węglowy.

Ilość i przebiegi rudy żelaznej według rodzajów ko-
munikacji z podziałem na kategorje są. podane w ta-
blicy 14-ej.

T a b l i c a 12.
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przejść na Wisłę i na kanał węglowy. Z pozostałych po-
łowę zaliczam do 3-ej kategorji. Tranzytem przewieziono
320 tys. ton wyłącznie między Niemcami i Prusami
Wschodniemi. Ten przewóz pozostanie na kolei. Wywóz
zagranicę i przywóz z portów znikomy.

W tablicy 12-ej są podane ilości i przebiegi kamie-
nia nieobrobionego według rodzajów przewozów z po-
działem ich na kategorje.

Z ilości ogólnej przewozów kategorji 2-ej przeszłoby
na Wisłę 30 i na kanał węglowy 25 tys. ton.

7. CegJa.
Przewieziono 1995 tys. ton, z tego w komunikacji

wewnętrznej 1832 tys, przy nieznacznym przeciętnym
przebiegu (129 km)- Większe ilości cegły dowieziono do
Warszawy (382 tys. ton) i Łodzi (94 tys. ton). Z przewo-
zów cegły tylko nieznaczne ilości mogłyby przejść przez
wodę i dlatego tylko 30°/0 ich zaliczam do kategorji 3-ej.
Przewozy cegły w komunikacji z portami i zagranicą
były znikome.

W tablicy 13-ej są podane ilości i przebiegi cegły
w komunikacji wewnętrznej z podziałem na kategorje.

Wyszczególnienie
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8. Ruda żelazna.
Przewieziono wogóle 1.045 tys. ton. Przowozy w ko-

munikacji wewnętrznej 436 tys. ton na niewielkie od-
ległości pozostaną na kolejach. Wywóz zagranicę 103 tys.
ton, w tej liczbie z dyrekoji Warszawskiej 69 tys. i z Po-
znańskiej 20 tys. do Niemiec, oraz przewóz z Niemiec (do
dyrekcji Katowickiej 62 tys.) także pozostaną na kole-
jach. Przywóz z portów do dyrekcji Katowickiej 96 tys.
i Warszawskiej 8 tys. ton mógłby przejść na wodę (Wisłę

T a b l i c a 14.

Wyszczególnienie

W komunikacji we-
wnętrzne] . . . .

Wywóz zagranicę .
Przywóz z portów •
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Przewozy kategorji 2-ej przeszłyby na Wisłę, albo
na kanał węglowy.

9. Żelazo surowe i handlowe.

Przewieziono wogóle 1.724 tys. ton. Z nadanych
wogóle 1.540 tys. ton przeważna częśó pochodziła z dwóch
dyrekcyj: Warszawskiej 437 tys. i Katowickiej 971 tys.,
razem 1.408 tys. ton, czyli przeszło 91°/0. Te dwie dy-
rekcje zużyły u siebie: Warszawska 199, a Katowicka
423, razem 622 tys. ton, a resztę 786 tys. ton wysłały
w różnych kierunkach bez wyraźnych jednak większych
potoków. Znaczniejsze ilości żelaza otrzymały Warszawa
135 tys., Poznań 45 tys. i Łódź 29 tys. ton. Przewozy
do Warszawy mogłyby przejść na Wisłę, a do Poznania
i Łodzi na kanał węglowy. Przewozy na potrzeby własne
dyrekcyj Warszawskiej i Katowickiej pozostaną na ko-
lejach. Resztę przewozów w komunikacji wewnętrznej
zaliczam do kategorji 3-ej. Wywóz do portów mógłby
przejść na Wisłę lub kanał węglowy. Przywóz z portów
był nieznaozny. Wywóz za granicę, przywóz z zagranicy
i tranzyt pozostaną na kolejach,

Ilości i przebiegi żelaza według rodzajów komuni-
kacji z podziałem na kategorje są podane w tablicy 15-ej.

Z przewozów kategorji 2-ej przeszłoby na Wisłę
135 tys., na kanał węglowy 75 tys. i na Wisłę względnieIDU bys., na jtanai węglowy
kanał węglowy 40 tys. ton.
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T a b l i c a 15.

Wyszczególnienie
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T a b l i c a 16.

Wyszczególnienie
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T a b l i c a 17.

Wyszczególnienie

Węgiel w komunikacji
wewnętrznej . . . .

Węgiel do portów . .
Materjały drzewne . .
Płody rolne i ogrodni-

Ropa naftowa i jej prze-

Kamienie nieobrobione
Cegła
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10. Nawozy sztuczne.
Ogółem przewieziono 1.501 tys. ton, w tej liczbie

fosforowych 649 tys., fosforytów 138 tys., potasowych 463
tys. i azotowych 251 tys. Nawozów fosforowych przewie-
wieziono w komunikacji wewnętrznej 313 tys., przywie-
ziono z zagranicy 82 tys. i z portów 125 tys., prócz tego
przewieziono tranzytem 94 tys. ton i wywieziono za gra-
nicę 34 tys. Nawozy fosforowe pochodziły przeważnie
z dyrekcji Katowickiej 126 tys., Poznańskiej 73 tys. i Kra-
kowskiej 51 tys. ton. Fosforytów przewieziono z portów
95 tys .ton. Nawozy sztuczne potasowe pochodziły prze-
ważnie z dyrekcyj Lwowskiej 180 tys. i Stanisławowskiej 148
tys. ton. Prócz tego przywieziono z zagranicy 42 tys.
i przewieziono tranzytem 123 tys. ton. Wreszcie nawozy
azotowe krajowe pochodziły wyłącznie z Chorzowa (dy-
rekcja Katowicka) 158 tys., a oprócz tego przywieziono
z portów 41 tys. i przewieziono tranzytem 23 tys. ton.

Chociaż pochodzenie nawozów sztucznych jest
w znacznej części ześrodkowane w pewnych określonych
miejscowościach (fosforowe z portów, zagranicy i z dy-
rekcji Katowickiej, fosforyty z portów, potasowe ze wscho-
dniej Małopolski, a azotowe z Chorzowa), jednak prze
wozy ich były rozprószone i znaczniejszych potoków nie
przedstawiają. Prócz tego znaczną część w komunikacji
wewnętrznej przedstawiają, prawdopodobnie przewozy
wtórne. Największe zapotrzebowanie było w dyrekcji
Poznańskiej i Gdańskiej, dlatego można przypuścić, że
połowa przywozu przez porty mogłaby przejść na kanał
węglowy, a połowa przewozów w komunikacji wewnętrz-
nej może być zaliczona do kategorji 3-ej.

Ilości i przebiegi przewozów nawozów sztucznych
według rodzajów komunikacyj z podziałem na kategorje
są podane w tablicy 16-ej.

"W tablicy 17-ej na podstawie tablic 4, 6, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 i 16 zrobiono ogólne zestawienie podziału
na kategorje wszystkich znaczniejszych przewozów kole-
jowych, przyczem przewozy kategorji 2-ej podzielono na
dwie grupy, a mianowicie na te, które mogłyby przejść
na Wisłę, lub kanał węglowy. Cyfry w grupie Wisły
mogłyby przejść na kanał węglowy.

Z tablicy 17-ej widać, że szczegółowemu zbadaniu
podległo 58.870 tys. ton przewiezionych w 1928 r. kole-
jami, to jest przeszło 83% ilości ogólnej przewozów,
wskazanej w tablicy 2-ej z przebiegiem 16.666 mil. tjkm,
to jest prawie 84°/0 przebiegu ogólnego. Pozostałe 11.969
tys. ton z przebiegiem 3,236 mil. tjkm składają, się z tak
znacznej ilości rodzajów ładunków przy stosunkowo nie-
znacznych ilościach, że szczegółowa ich analiza wyma-
gałaby ogromnej pracy, a wynik jej nie mógłby wpłynąć
na ostateczny rezultat całego badania. Nie mogąc ich
jednak pominąć zupełnie, dzielę je na dwie grupy, przy-
puszczając, że wszystkie pozostałe przewozy w komuni-
kacji z kolejami zagranicznemi i tranzytem pozostają na
kolejach, a w komunikacji wewnętrznej i z portami będą
zaliczone do kategorji 3-ej. Podział pozostałych przewo-
zów na te dwie grupy zrobiono w tablicy 18-ej.

Po wprowadzeniu tego uzupełnienia do ilośoi wska-
zanych "w tablicy 17-ej ilość przewozów, które pozostaną
na kolejach (kategorja 1) wyniesie 31.595 + 3.280=34.875
tys. ton z przebiegiem 7.029 + 1.265 = 8.294 mil. tjlcm,
a ilość przewozów, które częściowo będą mogły przejść na
drogi wodne (kategorja 3) wyniesie 15.190 + 8.689=23.879
tys. ton z przebiegiem 4.159 + 1.971=6.130 mil. tjkm.

Wydzielenie przewozów kategorji 3-ej tej części,
któraby przeszła na drogi wodne, może być zrobione
tylko na podstawie wskazanego na początku prawa, we-
dług którego każdy kraj, a w kraju poszczególny jego
obszar w zależności od rozwoju życia gospodarczego, a po
części od swego położenia geograficznego może potrzebo-
wać pewnej określonej ilości przewozów. Miernikiem tej
potrzeby jest ilość tjkm, jakie daje kolejom każdy obszar

T a b l i c a 18.
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Grupa 1.
Wywóz za granicę
Przywóz z zagra-

nicy
Tranzyt . . . .

Razem . .

G r u p a 2.
W komunikacji

wewnętrznej .
Wywóz do portów
Przywóz 7. portów

Razem . .

Ogółu it, ilość
przewozów

Ilość
tys. ton

10.995

1.527
5.608

18.130

42.4C6
9.216
1.028

52.709

Przebieg
mil. tlkm

2.839

207
2.104
5.150

8.714
5.592

446
15.752

Przewozy po-

idywidualnie

Ilość
tys. ton

9.916

573
4.361

14.850

34.602
8.883

535
44.020

Przebieg
mil. tjJttn

2.076

96
1.713
3.885

7.226
5.366

189
12.781

Pozostało
do podziału

Ilość
tya. ton

1.079

954
1.247
3.280

7.864
332
493

8.689

Przebieg
mil. ł km

763

111
891

1.265

1.488
226
257

1.971

z jednostki swej powierzchni. W tablicy 1-ej była wska-
zana całkowita ilość tjkm ze 100 km2 dla poszczególnych
obszarów Polski według dziewięciu dyrekcyj kolejowych.
Ponieważ jednak drogą indywidualnego zbadania prze-
wozów ważniejszych ładunków wyłączono już znaczną część
przewozów do kategorji 1-ej i 2-ej, to tę część należy prze-
dewszystkiem odjąć od ilości całkowitej. Statystyka prze-
wozów za r. 1928 podaje ścisły podział przewozów po-
między dyrekcje (prócz ogólnego) tylko dla jednego ro-
dzaju ładunków, mianowicie węgla. Według tablicy 17-ej
przebieg ładunków węglowych 1-ej i 2-ej kategorji sta-
nowił (7,704.550 tys. tjkm) czyli 79% przebiegu ogólnego
tych ładunków (9,742.600 tys. ł/km). Zatem od ogólnego
przebiegu ładunków każdej dyrekcji należy przedewszyst-
kiem odjąć 79% przebiegu węgla. Z powstałego prze-
biegu należy odjąć przebieg wszystkich innych ładunków
zaliczonych do 1-ej i 2-ej kategorji. Ilość ta według ta-
blicy 17-ej wynosi 4,802.950 tys. tlkm. Do podziału tej
sumy pomiędzy dyrekcje nie posiadamy już ścisłych da-
nych i możemy to uczynić tylko w przybliżeniu. Ponie-
waż w tej ilości węgiel stanowi przeszło 42% (2,038.100
tys. tlkrn), a zapotrzebowanie znacznej części przewozów
jest związane z zapotrzebowaniem węgla, to podział prze-
wozów 3-kategorji pomiędzy dyrekcje zrobiono proporcjo-
nalnie do przewozów węgla.

Obliczenie przebiegu ładunków 3-ej kategorji według
dyrekcyj i ilości tlkm na 100 Jem2 obszaru i na, Ikm linji,
zrobiono w tablicy 19-ej.
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Przeprowadziwszy powyżej szczegółową analizę prze-
wozów kolejowych pod kątem widzenia przypuszczalnych
ilości tych przewozów, które mogłyby przejść na drogi
wodne, możemy teraz przystąpić do określenia ilości prze
wozów na poszczególnych drogach wodnych.

Wisła.
Wisła od ujścia Przemszy, płynie początkowo na

długości 100 km na obszarze dyrekcji Krakowskiej, na-
stępnie na długości 180 km na granicy obszarów dyrekcyj
Krakowskiej i Radomskiej, potem l'2O km na obszarze
dyrekcji Radomskiej, 330km dyrekcji Warszawskiej, 100/cm
dyrekcji Gdańskiej i 100 km na granicy dyrekcji Gdań-
skiej i Prus "Wschodnich.

Dla określenia wielkości obszarów, z których prze-
wozy przeszłyby na projektowaną nową. drogę, dzieli się
na kolejach obszar pomiędzy linją nową., a otaczającemi
ją linjami istniejącemi linją łamaną, której poszczególne
punkty znajdują się na jednakowej odległości od linji
nowej i odpowiednich linij sąsiednich. Powierzchnia objęta
tą linją łamaną stanowi obszar, z którego przewozy
przejdą prawdopodobnie na nową linję. Chociaż drogi
wodne nie są pod wielu względami wsioółmierne z kole-
jami, można jednak przypuścić, że różnice między temi
dwoma środkami komunikacyjnemi wzajemnie się kom-
pensują i zastosować tę samą metodę i przy określeniu
ilości przewozów kategorji 3-ej, które przejdą z kolei na
drogi wodne, tembardziej, że w danym wypadku chodzi
0 przewozy stosunkowo nieznacznych partyj ładunków na
niewielkie odległości.

Obszar określony na mapie według powyższej za-
sady dla Wisły, wynosi w dyrekcji Krakowskiej 1.322 km2,
w Radomskiej 6.384 km2, w Warszawskiej 6.586 km2

1 w Gdańskiej 896 km?. Mnożąc powierzchnie tych obsza-
rów, przez otrzymane w rubryce 8 tablicy 19-ej ilości tjkm
ze 100 km"1 obszaru, otrzymamy przypuszczalną ilość tjkm
przewozów na Wiśle:

1.322 x 4.040+6.384 x 1.326 + 6.686 x 2.240+896;* 2.562=
=308.542 tys. tjkm, czyli przeciętnie na km całej długości

Wisły = 332 tys. t\km.

T a b l i c a 20.
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K a t e g o r j a 2.
Węgial w komunikacji we-

wnętrznej
Węgiel w komunikacji we-

wnętrznej
Węgiel do portów . - . .
Materjały drzewne
Cement w komunikacji we-

wnętrznej
Cement do portów . . . . .
Kamienie nieobrobione) . . .
Ruda żelazna
Żelazo w komunikacji we-

wnętrznej
Żelazo do portów

Razem

Przewozy k a t e g o r j i 3
Ogółem

Przeciętnie na km

Ilość

tys. ton

dOO

1.200
5.800
1.650

100
120
80

200

135
40

9.675

P r z e b i e g

przeciętny
km

100

683
9B0
295

230
556
200
500

200
000

ogólny
tys. tjkm

40.000

760.000
5,394.000

485.800

23.000
66.700
6.000

100.000

27.000
36.000

6,938.500

308.500
7,247.000

7.792
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U w a g a : W razie wybudowania kanału węglowego
część przewozów przeszłaby na kanał i Wisła straciłaby
(cyfry podkreślone) 6,383.700 tys. tkm.

Przebieg ładunków kategorji 2, które przejdą z kolei
na Wisłę wskazane w tablicy 17-ej były obliczone według
odległości kolejowych. Ponieważ jednak odległości przy
przewozie Wisłą, będą .w niektórych wypadkach inne, to
w tablicy 20-ej są one obliczone ponownie.

Z danych tablicy 20-ej widać, że przewóz węgla do
portów stanowiłby co do przebiegu 73,5cl/o ogólnej ilości
tjkm. Czy ten przewóz pomimo wątpliwości wskazanych
powyżej w związku z warunkami eksportu polskiego
węgla drogą morską przeszedłby na Wisłę, jeśli nie w ca-
łości, to choć częściowo, zdecydowałby ostatecznie jego
koszt. Przeciętny koszt własny przewozu węgla do Gdańska
i Gdyni kolejami w roku budżetowym 1928/9 wyniósł
2,228 gr. za t\km, a przy odległości przewozu 616 km
13,72 zł. za tonę. Z otwarciem ruchu na znajdującej się
w budowli linji Zagłębie - Gdynia, koszt ten jeszcze się
zmniejszy, wskutek zmniejszenia odległości do 558X
y 0,02228=12,43 zł. Przy odległości przewozu Wisłą do

Gdańska 930 km koszt ten wobec bezspornych korzyści,
jakie daje transport kolejowy w porównaniu z wodnym,

. „ . , . . .. ,, 12,43x100 a Q Pmusiałby byc mniejszy aniżeli — ^ = 1,000 gr. za

tjkm. Prof. Rybczyński po przeprowadzeniu analizy kosztów
transportu na drogach wodnych dochodzi do wniosku, że
eksport węgla do portów Wisłą nie mógłby konkurować
z transportami kolejowymi nawet przy taryfie 19 zł. za
tonę1)- Z powyższego wynika, że p r z e w ó z w ę g l a
z Z a g ł ę b i a do n a s z y c h p o r t ó w b a ł t y c k i c h n i e
m ó g ł b y przejść z kolei na Wisłę.

Podobnie przedstawia się sprawa dowozu węgla
Wisłą do Warszawy, wskutek różnicy w odległości prze-
wozu. Koszt własny dowozu koleją w 1928/9 r. przy prze-
ciętnej odległości 3^2 km wyniósł 8,04 zł. za tonę (2,497 gr.
za tjkm). Koszt przewozu Wisłą musiałby być mniejszy
od 8,04 zł. za tonę, czyli przy odległości 514 km

— = 1,564 gr. za tjkm. Według obliczeń prof. Ryb-
514

czyńskiego we wskazanej jego pracy koszt przewozu
Wisłą byłby znacznie wyższy, a więc i p r z e w ó z węgla
Wisłą do W a r s z a w y i mie j scowośc i położo-
nych nad nią poniże j Warszawy nie m ó g ł b y
k o n k u r o w a ć z przewozem kolejowym.

'Po odjęciu według powyższego od przewozów Wisłą
wskazanych w tablicy 20-ej węgla do portów, oraz do
Warszawy i dolnej Wisły, wszystkie pozostałe przewozy
mogłyby osiągnąć przeciętnie na całą długość drogi

, . 7,247.000-(5,394.000+760.000) 1 , _ R ...
wodnej -? >-Łggp i = 1.175 tys. t\km
na km. Prócz tego w razie wybudowania kanału węglo-
wego przeszłyby z Wisły na kanał według tablicy 17- ej
przewozy cementu i żelaza do portów, oraz rudy żelaznej
z portów i pozostałoby na Wiśle przewozów 554.800 tys.
tjkm kategorji 2-ej i 308.600 tys. tjkm kategorji 3-ej, ra-
zem 863.300 tkm, czyli 928 tys. tjkm na km.

Należy zaznaczyć, że wybudowanie projektowanych
linij Warszawa • Radom - Bodzechów - Szczucin, Miechów -
Kraków, Płock • Brodnica i Zagłębie-Łuck — zmniejszy-
łoby znacznie obszar, z którego przewozy kategorji 3-ej
zostały powyżej włączone do przewozów Wisłą..

Kanał węglowy z odnogami do Warszawy i Poznania.

Kanał węglowy według danych przytoczonych we
wspomnianej już pracy inż. T. Tillingera składałby się
z następujących części:

') Prof. M. Bybczyński: „Koszty transportów na drogacli
wodnych". Przeijtąd Techniczny. 1930 r. Nr. 16.
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1. na obszarze dyrekcji Warszawskiej od portu węgło-
wego w Zagłębiu, w okolicy Wymysłowa w dolinie Bry-
nicy do Częstochowy 60 km, od Częstochowy do Łęczycy
170 km, od Łęczycy do Konina 70 km, od Konina (Warta)
do jeziora Gopło 60 km, od jeziora Gopło do Otłoczyna
60 km, odnoga Konin - Poznań 30 km i Łęczyca - Bzura-
Warszawa 140 km razem 590 km;

2. na obszarze dyrekcji Poznańskiej odnoga Konin-
Poznań 100 km i

3. na obszarze dyrekcji Gdańskiej Wisła od Otło-
czyna do Gdańska 200 km. Długość drogi wodnej od Za-
głębia do Gdańska wyniosłaby 620 km, to jest prawie
tyle, co obecnie koleją, a długość odnóg do Poznania
130 km i do Warszawy 140 km.

Obszar przyległy do kanału węglowego wynosi w dy-
rekcji Warszawskiej 6.070 km1, Poznańskiej 443 Am2

i Gdańskiej 896 km'1 i mógłby dać przewozów 3-ej ka-
tegorji według danych tablicy 19-ej 6.070 x 2.240+443 x
X3.730+896x2.662=176.447 tys. ton km, czyli przeciętnie

na km — ^ , — = 2 8 3 tys. t\km.
OU

Obszar przyległy do odnogi do Poznania w dyrekcji
Warszawskiej 717 km2, w dyrekcji Poznańskiej 560 km'1
ilość tkm 717 x 2.240 + 660 x 3.730 = 36.949 czyli na km

Obszar przyległy do odnogi do Warszawy w dyrekcji
Warszawskiej 1.264 fan* ilość tjkm 1.264x2.240= 28.090

28 090
tys. t\km, czyli na km —rjpr = 201 tys. łjkm.

Bazem 240.486 tys. ton, czyli przeciętnie na km całej
240.486

długości kanału z odnogami — 5 ^ — =» 270 tys. łlkm.

Ilość ogólna przewozów na kanale węglowym z od-
nogami do Poznania i Warszawy jest wskazana w ta-
blicy 21-ej.

T a b l i c a 21.
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Kategor ja 2.
Według tablicy 17-ej . . .
Przejdzie z Wisły według

tablicy 17-ej

Przewozy kategor j i 8-ej .
Razem

Ilość

tys. ton

2.410

7.495

—

P r z e b i e g

przeciętny
km

—

—

ogólny
tys. tjkm

711.400

4,212.-700

240.500
5,164.600

5.808

Inż. T. Tillinger we wspomnianej już pracy „Drogi
wodne" na podstawie danych o kosztach przewozu węgla
Odrą z niemieckiego Górnego Śląska do Szczecina stat-
kami 530-tonowemi oblicza, że przy użyciu statków
1000-tonowych koszt przewozu węgla z polskiego zagłębia
do Gdańska i Gdyni nie przewyższałby 6-7 zł. od tony
to jest około dwóch, razy mniej, aniżeli koleją. 0 ile te
przypuszczenia by się sprawdziły, to kanał węglowy
mógłby odebrać kolejom znaczną część przewozów węgla
do portów, a także i przewozów do Warszawy, pomimo,
że odległości koleją do portów, nawet po ukończeniu bu-
dowy linji Zagłębie-Gdynia (558 żbn) i do Warszawy
(318 km) będą mniejsze, aniżeli kanałem (odpowiednio
620 i 370 fan).

Co się tyczy przewozów kategorji 3-ej, to ukońoze-
nie linji Zagłębie-Gdynia i wybudowanie projektowanych
linij Katowice - Częstochowa - Semkowice i Wieluń - Opa-
tówek-Konin zmniejszyłoby znacznie obszar, z którego
przewozy zostały włączone do przewozów kanałem.

Kanał Zagłębie - Kraków i Kanał równoległy do Wisły
do ujścia Dunajcu względnie Sanu.

Jedynym znaczniejszym ładunkiem do przewozu ka-
nałem Zagłębie - Kraków według szczegółowej analizy
przewozów kolejowych mógłby być węgiel w ilości 530
tys. ton. Prócz tego z przewozów kategorji 3-ej (według
obliczenia analogicznego z obliczeniem dla Wisły i kanału
węglowego) przeszłoby na kanał od Zagłębia do Krakowa
15.384 tys. tjkm od Krakowa do ujścia Dunajca 41.562
tys. tjkm i od ujścia Dunajca do ujścia Sanu 13.574 tys.
tjkm. Dałoby to przeciętną ilość tjkm na km na odcinku:

Zagłębie - Kraków . . 3 9 7 + — ~ = 594 tys.

Kraków-ujście Dunajca . . —„g— =

.. . _ 47.830 Q Q Qujścia Dunajca do ujścia Sanu -TK* = rfyy »

Ilości przewozów na kanale zmniejszyłyby się po
wybudowaniu linij Kraków-Miechów, Bodzechów-Szczucin
i Zagłębie - Łuck, a byłyby wogóle możliwe tylko w ''razie
kosztu mniejszego aniżeli na kolejach.

Kanał od Konina do Gopła i regulacja Warty
od Konina do Poznania.

Kanał od Konina do Gopła i regulacja Warty od
Konina do Poznania bez połączenia z zagłębiem węglo-
wem mogłyby otrzymać tylko przewozy kategorji 3-ej
w następujących ilościach:

13 297
Kanał Konin-Gopło 13.297 tys. t\km czyli na km —^

Regulacja Warty . 36.944 „ ^

2 2 2 *)»• tikm

- 284

Ukończenie budowy linji Zagłębie - Gdynia odjęłoby
część przewozów z kanału Konin - Gopło.

Kanał Królewski.

Kanał Królewski stanowiący ozęśó drogi wodnej łą-
czącej Wisłę z Dnieprem mógłby posiadać niejakie zna-
czenie tylko w razie doprowadzenia całej tej drogi do
stanu żeglowności i w razie możności korzystania z niej
poza granicami Polski. Wzięty oddzielnie nie może liczyć
na poważniejszą ilość przewozów. Zastosowanie do jej
określenia metody, przyjętej w poprzednich badaniach
jest niemożliwe, albowiem nie posiadamy danych o ilości
tjkm, które daje oddzielnie kolejom z jednostki swej po-
wierzchni obszar wschodniej części dyrekcji Radomskiej
ogromnie różny pod względem rozwoju życia gospodar-
czego od jej obszaru zachodniego. Mamy jednak Hnję ko-
lejową Żabinka-Łuniniec, przechodzącą na długości 200 km
wzdłuż tej drogi w niewielkiej od niej i Kanału Królew-
skiego odległości. Ta linja miała w 1927 r. do przewozu
przeciętnie 257 tys. t/km na km, z których mogłoby
przejść na drogę wodą w najlepszym razie ze 150 tys.
t km na km. Nie o wiele większe były przewozy na
linji Brześć-Kowel-Sarny przechodzącej na południu roz-
patrywanego obszaru ale w znacznej odległości (390 tys.
tjkm na km) a na linji ze wschodu Łuniniec - Sarny prze-
wozy wynosiły zaledwie 45 tys. tjkm na km.

Kanał Wisła-San
O kierunku tego kanału

T. Tillinger we wspomnianej
w Polsce" łączy ten kanał z
przewozu węgla drogą wodną
czeń prof. M. Bybczyńskiego
transportu kolejowego. Można

-Dniestr-Prut.
nie posiadam danych. Inż.

juź pracy „Drogi wodne
odnogą do Lwowa. Koszt
do Jarosławia według obli-
byłby większy od kosztu
przypuszczać, że i do dal-



szych miejscowości nie byłby mniejszy. Zresztą całkowite
spożycie węgla przez Lwów w 1928 r. wyniosło 262 tys.
ton, a przy dosyć gęstej sieci kolejowej powierzchnia
obszarów przyległych do drogi wodnej, a więc i ilość
przewozów kategorji 3-ej byłyby niewielkie a budowa zaś
kanału Wisła - Dniestr według danych inż. T. Tillingera
kosztowałyby 300 mil. zł., kanalizacja zaś Dniestru prócz
tego 70 mil. zł.

"Wyprowadzone powyżej na podstawie danych o prze-
wozach kolejowych przypuszalne ilości przewozów na pol-
skich drogach wodnych, których uporządkowanie jest
uważane za jedną z najbliższych potrzeb państwowych
powinny być sprawdzone drogą bezpośrednich badań eko-
nomicznych obszarów, które te drogi przecinają. Ważnym
elementem tych badań powinno być wyjaśnienie ilości
przewozów wykonywanych na drogach wodnych już obe-
cnie. Tych danych posiadamy niewiele i one nie mogą
utworzyć pełnego obrazu pracy dróg wodnych i dopiero
rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 7 lu-
tego r. b. _(D. U. z dnia 25 IF. Nr. 72 poz. 88) nakazuje
prowadzenie rejestracji przewozów, która da możność uło-
żenia statystyki przewozów nietylko co do ilości prze-
wiezionych ładunków, ale, co ważniejsza ich przebiegu.

Zanim to będzie zrobione, opierając się na badaniu
własnem, dochodzę do następujących wniosków, odnoszą-
cych się do g ę s t o ś c i przewozów (tys. t\km na km),
k t ó r e m o ż n a b y ł o b y o s i ą g n ą ć w 1928 r.

1. Na uregulowanej Wiśle 1.200 tys. tkm na km
a w razie wybudowania kanału węglowego 900 tys. t\km
na km.

2. Na kanale węglowym z odnogami do Warszawy
i Poznania 5.800 tys. tjkm.

3. Na kanale Zagłębie - uj ście Sanu od Zagłębia do
Krakowa 600, od Krakowa do ujścia Dunajca 500 i od
ujścia Dunajca do ujścia Sanu 400 tys. ł/km na km.

4. Na kanale Konin -Gopło 200, a na uregulowanej
Warcie od Konina do Poznania 300 tys. łjkm na km.

5. Na Kanale Królewskim 150 tys. tjkm na km.
Te ilości ulegną z biegiem czasu zmianom. Wsku-

tek normalnego wzrostu przewozów się zwiększą, a wsku-
tek wybudowania projektowanych linij kolejowych się
zmniejszą.

Wywóz węgla do Gdańska i Gdyni jest tak zależny
od konkurencji z węglem angielskim i niemieckim na
wspólnych rynkach zbytu, że obecnie nie można przewi-
dzieć wielkości jego wzrostu. Co się tyczy przewozów
innych ładunków, to można przyjąć ich przeciętny wzrost
na 5°/o rocznie i w zależności od spodziewanego czasu
ukończenia poszczególnych dróg wodnych określić dla
niego spodziewaną ilość przewozów.

Prócz tego przy wywozie węgla do Gdańska i Gdyni
drogą wodną trzeba się będzie liczyć z potrzebą ciągłości
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i terminowości dostawy, by względną taniością przewozu
konkurować z transportem kolejowym, przy pozostałych
zaś przewozach, które w znacznej części będą należały
do kategorji przewozów mieszanych kolejowo-wodnych,
liczono się z kosztami przeładunków, przy poszczególnych
zaś przewozach z długością transportu wodnego w po-
równaniu z kolejowym, albowiem przy znacznem jej zwięk-
szeniu koszt ogólny przewozu drogą wodną może się oka-
zać większy, aniżeli koleją.

Jest jeszcze jedna ważna okoliczność, którą trzeba
przyjmować pod uwagę przy decyzji budowy dróg wo-
dnych, a mianowicie jej długotrwałość, która nie pozwoli
na całkowite wyzyskanie każdej drogi do czasu jej ukoń-
czenia. Według przyjętego przez Radę Ministrów planu
regulacji Wisły ma być ona, wykonana w ciągu 20 lat.
Najpierw ma być uregulowany odcinek od ujścia Sanu do
dawniejszej granicy pruskiej powyżej Torunia dla śre-
dniego wodostanu. Po ukończeniu tych robót między War-
szawą i Gdańskiem będą mogły krążyć łodzie o nośności
400 ton. Dopiero w okresie drugim ma być przeprowa-
dzona regulacja niskiego wodostanu Wisły od Torunia do
Tczewa, regulacja górnej Wisły powyżej ujścia Sanu i re-
gulacia wysokiego wodostanu Wisły środkowej 2).

We wszystkich powyższych rozważaniach miałem
na celu wyjaśnienie znaczenia dróg wodnych, jako środka
komunikacji, Regulacja rzek i budowa kanałów przyniesie
prócz tego inne korzyści znaczenia ogólno-państwowego
(umocowanie brzegów, osuszenie, wyzyskanie sił Wodnych
i t. p,). Te korzyści powinny być też szczegółowo roz-
ważone przy decyzji o budowie dróg wodnych, ale pod
warunkiem, że wydatki na budowę będą współmierne
z ogólną sumą korzyści tak komunikacyjnych, jak i wszel-
kich innych. Korzyści komunikacyjne według mojej opinji
mógłby dać przedewszystkiem kanał węglowy z odnogami
do Warszawy i Poznania, a następnie tylko regulacja
Wisły, pozostałe zaś drogi wodne wobec nieznacznych
przewozów nie odpowiadałyby kosztom ich wykonania.
Kanał węglowy według obliczeń inż. T. Tillingera ko-
sztowałby 500 mil. zł. a regulacja Wisły z kanałem Górna
Wisła - Kraków - uj ście Dunaj ca 730 mil. zł. Kanał wę-
glowy, którego głównem przeznaczeniem byłby dowóz
węgla do Gdańska i Gdyni (prawie (75 % wszystkich przy-
puszczalnych przewozów) albo wobec warunków eksportu
węgla nie mógłby skutecznie konkurować z koleją, albo
pozbawiłby całą sieć znacznej części przewozów (w 1928
roku 27°/o) i zrobił bezuźytecznemi linje i urządzenia ko-
lejowe do eksportu węgla przystosowane.

W tych warunkach obecnie tylko regulacja Wisły
może być uważana za robotę, mającą pewne uzasadnienie
ekonomiczne.

*) Nowiny Techniczne (dodatek do Przeglądu Technicznego)
1930 r. Nr. 16.

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg

c) L a t a r n i e soczewkowe.
Częścią składową latarni soczewkowych są soczewki

lub układy soczewek (wklęsło wypukłe, pryzmatyczne,
y>ryzmatyczno - cylindryczne i t. p.). Światło wypromienio-
wane z żarówki elektrycznej nie zostaje odbite i skupione,
jak w latarniach zwierciadlanych, lecz odpowiednio zała-
mane, tak, że po przejściu układu soczewek (pryzmatycz-
nych) tworzy wiązkę lub wiązki promieni o kątach roz-

dalszy).

warcia mniejszych od kąta wierzchołkowego stożka świetl-
nego przy latarniach zwierciadlanych,

Rys. 8 przedstawia schematycznie układ soczewek
pryzmatycznych latarni o 4-ech strumieniach świetlnych
(niektóre elementy załamują, i odbijają promienie świetlne).
Rysunek ten daje pogląd na sposób skupienia promieni
świetlnych (przez załamanie tychże promieni) w odpo-
wiednich elementach szklanych. Latarnie te znane są
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ogólnie pod nazwą latarni dioptryeznych. Są one Avyra-
biane przez kilka firm światowych, z których wyróżnia
się "W tej dziedzinie francuska: Barbier-Benard, Turenne.
Latarnie tego typu używane są przeważnie we Francji,
dalej szeroko rozpowszechnione są również w Anglji,
Ameryce, a ostatnio zaczynają wchodzić coraz częściej
w użycie w Niemczech (wyrobu firmy J. Pintsch w Ber-
linie).

•:::•&.

* ; ł -

Ryo. 8.

Ponieważ w latarniach soczewkowych cała niemal
ilość światła zostaje wyzyskana a kąt rozwarcia stru-
mienia świetlnego da się znacznie zmniejszyć, (w poró-
wnaniu z latarniami lustrzanemi) więc zasadniczo zasięg
latarni soczewkowych jest •większym niż zasięg latarń
lustrzanych o tej samej sile źródła świetlnego. Pewną
rolę grają tu również mniejsze straty światła przy prze-
chodzeniu promieni przez soczewki.

Poważną wyższość nad lustrzanemi posiadają latar-
nie dioptryczne pod względem zużywania się, konserwacji
i obsługi. Latarnie te uznać należy za niezużywające się
jeśli chodzi o elementy szklane, przedstawiające najwa-
żniejszy element tejże latarni. Rozbity, czy też pęknięty
element szklany daje się łatwo wymienić. Rozbicie takie,
które wywołane być może chyba tylko przypadkowo, nie
wpływa prawie na zasięg latarni, w każdym razie nie
powoduje nigdy przerwy w świeceniu. Zbicie natomiast
lustra w latarniaoh zwierciadlanych powoduje z reguły
przerwy w działaniu latarni. Wymiana zbitego lustra po-
ciąga za sobą prócz przerwy w świeceniu poważne koszta.
Dalej — lustra zużywają się bardzo znacznie, nawet pod-
czas najlepszych warunków atmosferycznych czernieją
i tracą swe właściwości optyczne (wahania temperatury,
wilgoć), podczas gdy elementy szklane latarń dioptry-
cznych nie zużywają się. Latarnie dioptryczne wymagają
pozatem znacznie mniejszej konserwacji (oczywiście poza
konserwacją źródła światła i mechanizmu obrotowego),
podczas gdy czyszczenie luster nawet przez wykwalifiko-
wanych robotników przedstawia poważne trudności.

Z powodów więc wyżej wyszczególnionych należy
przyznać pierwszeństwo latarniom dioptrycznym. Mimo,

że latarnie dioptryczne są znacznie droższe (pięciokrotnie
i więcej), stosować je należy z reguły na trasach słabo
zaludnionych i w krajach nie posiadających rozwiniętego
przemysłu produkującego, latarnie zwierciadlane.

•Vi

Ryo. 9.

Rys. 9 przedstawia fotografję obrotowej latarni so-
czewkowej, wyrabianej przez firmę J. Pintsch w Berlinie
(DL 115). rys. 10 zaś podaje fotografję tej samej latarni
otwartej (po zdjęciu przykrywy górnej). Latarnia ta śre-
dniego zasięgu o sile 300.000 świec posiada 1000 W. ża-

Ryo. 10.



rówkę elektryczną,. Latarnia daje dwie wiązki promieni
(rys. 11), przy całkowitym więc obrocie wynoszącym 6 se-
kund oko przyjmuje poszczególne rozbłyski w odstępach
co 3 sekundy. Czas trwania rozbłysku wynosi około 1/l0
sekundy. Latarnia posiada również drugą żarówkę zapa-
sową, która wprowadzoną, zostaje automatycznie do ogni-
ska latarni w razie przepalenia się pierwszej żarówki. Do
tych latarń zostały skonstruowane specjalne żarówki typu
rurowego. Zaczernienie powierzchni wewnętrznej żarówki
występujące zawsze przy żarówkach elektrycznych po
dłuższem świeceniu zostaje tu umiejscowione w części
górnej nad włóknem i temsamem nie obniża z biegiem
czasu wydajności źródła światła.

Byo. 11.

Silniejszą od powyższej jest latarnia Piutscha DL
150 o sile jednego miljona świec (żarówka 1.500 W na
55 V) tego samego typu.

Iłys. 12.

Latarnia J. Pintscha pokazana w przekroju na ry-
sunku 12 jest odmiennego typu niż poprzednie. Źródło
światła (żarówka 500 W) jest umieszczone w cylindrze
wykonanym ze szkieł dioptrycznych, o średnicy 300 mm.
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Specjalny mechanizm porusza żarówkę w kierunku pio-
nowym. Równocześnie automat wyłącza światło w czasie,
gdy żarówka porusza się do góry i włącza, gdy żarówka
wraca na dół. Lotnik widzi więc stożek światła, o kącie
rozwartym (około 170°), który się zwęża następnie do
kąta ostrego (do 30°), by zniknąć całkiem i ukazać się
po chwili, jako stożek rozwarty. Latarnie te umieszczone
są, na trasie co 16 km. Nie posiadają one większego za-
sięgu, mają jednak tę zaletę, że odróżniają się bardzo od
innych świateł na trasie i dają, lotnikowi temsamem mo-
żność łatwego ich znalezienia.

Latarnie dioptryczne budowane przez francuską
firmę światową „Barbier, Benard" posiadają przeważnie
znacznie większą, siłę, niż latarnie Pintscha. Najsilniejszą
z nich, a równocześnie i najsilniejszą w chwili obecnej
latarnią lotniczą trasy, jest latarnia na Mont AfFrique,
koło Dijon, we Francji.

Skupiony promień świetlny posiada siłę jednego rnil-
jarda świec. Latarnia składa, się z 4-ech lamp żarowych,
z których każda przy napięciu 100 volt pochłania 100
amperów. Cała instalacja świetlna tej latarni posiada więc
moc 40 K ¥ . Zasięg latarni o tak olbrzymiej mocy nie
przekracza 150 km przy średniej pogodzie.

Rys. 13.

Rys. 13 przedstawia w przekroju typową latarnię
firmy Barbier - Benard zakupioną przez Polskę dla linji
lotniczej Warszawa-Lwów i zmontowaną na 36 m wy-
sokiej wieży w Dęblinie. Latarnia ta daje 4 strumienie
świetlne, o sile około l\t miljona świec, o zasięgu do
100 km przy dobrej pogodzie.

Moc latarni wynosi 2,4 KW. Latarnia zaopatrzoną
jest w silną żarówkę 4.800 świec pracującą na napięciu
80 volt i zużywającą 30 amperów.
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Część optyczna latarni składa się z 4-ech zeskładów
pierścieniowych soczewek pryzmatycznych, rozmieszczo-
nych względem siebie pod kątem 90° (w rzucie poziomym).
Poszczególne zeskłady soczewek odchylone są od poziomu
o 2 30'. Każdy zeskład składa się z 3-ech elementów diop-
trycznyeh soczewek oraz 4-ech elementów pryzmatycznych
soczewek katadioptrycznych w części górnej i dolnej (rys.
13). Pryzmaty soczewek katadioptrycznych załamują pro-
mienie przy równoczesnem całkowitem odbiciu na po-
wierzchniach wzdłuż najdłuższego boku przekroju trój-
kątnego elementu, tworząc temsamem w sumie stożkową
wiązkę promieni, o kącie wierzchołkowym 5°. W poró-
wnaniu z latarmiami lustrzanemi uzyskuje się tu większe
skupienie światła, a temsamem i większy zasięg, co przed-
stawia najpoważniejszą zaletę latarni dioptrycznych. La-
tarnia ta jest typu obrotowego. Całkowity obrót części
optycznej latarni, w ciągu którego oko pilota przyjmuje
cztery rozbłyski, odbywa się w ciągu 20 do 25 sekund.
Poszczególne rozbłyski następują, więc po sobie w odstę-
pach co 5 do 6 sekund. Pracę obrotu wykonują dwa małe
silniki elektryczne, z których jeden jest silnikiem rezer-
wowym. Jako źródło siły może być wzięty tak prąd stały,
jak i zmienny przy napięciu 110 volt.

Ciężar całej latarni wynosi około 1.000 kg.
Koszt zakupu wynosi około 40.000 zł.
Dalsze trzy latarnie tego samego typu zostały za-

kupione przez Ministerstwo Komunikacji i są obecnie
w stadjum montowania we Lwowie, Poznaniu i na szlaku
w okolicy Zamościa. Latarnie te dużego zasięgu tworzyć
będą trzon oświetlenia linji lotniczych Poznań-Warszawa-
Lwów.

Ryo. 14.

Dla Warszawy została zakupioną latarnia wielkiego
zasięgu, dioptryczna, firmy Barbier-Benard (rys. 14), typu
Fresnela. Latarnia ta o sile 12,000.000 świec posiada za-
sięg przy dobrej pogodzie do 228 km.

Latarnia składa się, właściwie z 2 oddzielnych latarń
ustawionych, do siebie pod kątem 180°. Przy oałkowitym
więc obrocie występują 2 rozbłyski. Każda część latarni
zaopatrzoną jest w lampę żarową 8.000 świec, pracującą
przy 80 voltach i zużywającą 50 amperów.

Zeskład optyczny jednej części latarni składa się
z 4 ech części, z których każda zawiera soczewkę o trzech
elementach dioptrycznych. Odległość ogniskowa zeskładu
wynosi 0,300 m. Cały zeskład posiada szczelinę pionową
przechodzącą przez środek zeskładu dla umożliwienia nie-
skupionego promieniowania pewnej,części światła, co umo-
żliwia lotnikowi ujrzenie latarni W chwili, gdy znajduje
się w bezpośredniej odległości ponad ruchomemi stożkami
świetlnemi. Cały zeskład wmontowany jest w ramie bla-.
szanego cylindra posrebrzonego dla umożliwienia odbicia
części promieni nie skierowanych ku części optycznej.
Zeskład wraz z cylindrem tworzy ruchomą część latarni,
umocowaną na kolistej płycie ruchomej względem pod-
stawy, pozwalającej temsamem na dowolne ustawienie
obu części latarni dla uzyskania jednego podwójnego roz-
błysku przy jednym obrocie (jak położenie części latarni
na rys. 14) lub normalnych dwu rozbłysków w grupie.
Lampy żarowe umieszczone są wewnątrz cylindrów na
płycie ruchomej pozwalającej na regulowanie położenia
żarówki dla uzyskania dokładnego wprowadzenia środka
włókien żarówki do ogniska zeskładu soczewek.

"W części stałej podstawy umieszczony jest silnik
elektryczny trójfazowy asynchroniczny 220/380 volt.

Latarnia ta wielkiego zasięgu umieszczoną zostanie
na wieży 65 m wysokości na lotnisku w Okęciu pod War-
szawą. Koszt zakupu tej latarni wyniósł około 50.000 zł.

d) L a t a r n i e soćze w k o w o - l u s t r z a n e .
W latarniach soczewkowo - lustrzanych (katadioptry-

cznych) światło zostaje skupione w jeden stożek świetlny
przy pomocy lustra parabolicznego i odpowiedniej so-
czewki (lub soczewek). Latarnie tego typu są specjalnie
szeroko rozpowszechnione na linjach lotniczych Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Doświadczenia z temi
latarniami w ciągu ostatnich lat doprowadziły do ogól-
nego ich zastosowania i niemal do znormalizowania.

Ryo, 15.

Rys. 15 przedstawia taką latarnię typu DCB—24
firmy Crouse-Hinds w stanie otwartym. Latarnia o sile
świetlnej promienia 2,000.000 świec przy żarówce 1.000
watowej i 115 voltach napięcia wysyłała jeden stożek
świetlny o kącie rozwarcia 4 do 5°. Część ruchoma la-
tarni wykonuje 6 obrotów w ciągu minuty, ruch obrotowy
jest więc powolniejszy od ruchu obrotowego opisanych
poprzednio latarni lustrzanych stosowanych na linjach
niemieckich. Układ optyczny latarni składa się: a) ze
szklanego zwierciadła parabolicznego od strony tylnej
o średnicy 24 cali (61 cm) i odległości ogniskowej 10 cali
(25,5 cm), b) z soczewki wklęsło-wypukłej na stronie
przedniej latarni załamującej i skupiającej odbite światło
w dwie wiązki promieni. Promień główny składający się



z 85°/0 odbitego światła odchylony jest od poziomu o 2°,
promień poboczny obejmujący 15°/0 światła odchylonym
jest od poziomu i skierowanym w górę pod 25°. Promień
poboczny spełnia swe zadanie w chwili przejścia lotnika
przez promień główny, a więc znajdującego się już w nie-
dalekiej odległości od latarni. W górnej części cylindra
metalowego (z aluminjum) znajdują się cztery soczewki
przez które przechodzące promienie dają t. z w. światło
zenitowe, umożliwiające lotnikowi przelatującemu nad la-
tarnią jej odnalezienie w czasie gęstej mgły.

Pracę obrotu latarni wykonywa silnik elektryczny
1jl HP. Źródłem światła są 2 żarówki 1.000 W. wytrzy-
mujące około 500 godzin. Po spaleniu się jednej żarówki
zostaje wprowadzona automatycznie druga do ogniska
latarni.

Ryo. 16.

Cena opisanej powyżej latarni wynosi 600 dolarów.
Latarniami temi oświetlono w Ameryce 4.000 mil (około
6.500 km) tras lotniczych (na 10.000 mil = około 16.000 km).
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zda". Zresztą pod względem dalszych szczegółów konstruk-
cyjnych odpowiada latarni DBC—24.

Znacznie silniejszy typ innej latarni firmy Westing-
house przedstawia rys. 17. Latarnia posiada prócz zwier-
ciadła parabolicznego dwie soczewki, z których jedna
służy do skupienia światła w jedną, wiązkę przy normal-
nej pracy na trasie lotniczej, druga zaś do oświetle-
nia lotniska w wypadku użycia latarni jako reflektora.
W pierwszym wypadku, siła promienia świetlnego wynosi
30,000.000 świec, w drugim, siła światła oświetlającego
pole wzlotów dochodzi do 1,000.000.

Tak znaczną siłę światła uzyskać się dało przez za-
stosowanie silniejszego źródła, światła, a mianowie światła
łukowego o napięciu 80—126 volt, przy 55 amperach.
Specjalny mechanizm reguluje automatycznie odstęp ele-
ktrod, tak, że światło łukowe znajduje się zawsze w ogni-
sku lustra.

Najsilniejsze latarnie powyższego typu zastosowane
w Ameryce mają siłę 65 miljonów świec. Obecnie bu-
dowaną jest dla lotniska w New Jorku (Flushing) latar-
nia, która pod względem siły promienia świetlnego prze-
wyższyć ma wszystkie najsilniejsze a będące w użyciu
latarnie lotnicze. Siła promienia świetlnego przekroczyć
ma miljard świec.

e) L a t a r n i e o j a r z ą c e m się ź r ó d l e ś w i a t ł a .
Do latarni o jarzącem się źródle światła należą la-

tarnie i światła składające się z rur szklanych napełnio-
nych gazami, jak neonem lub parami ciał np. rtęci lub
sodu. Przez zamknięty w rurze gaz lub parę przepu-
szczony prąd elektryczny o wysokiem napięciu wywołuje
jarzenie się gazu, a temsamem daje światło kolorowe t. zw.
zimne, dlatego, że przeważna część energji prądu zamie-
nioną zostaje w światło, podczas gdy w żarówkach elek-
trycznych zaledwie 20 do 40°/0 energji obrócony zostaje
na światło a 60 do 80°/0 na ciepło. Ponieważ przy oma-
wianych latarniach uzyskać można powiększenie siły
świetlnej tylko przez powiększenie źródła światła, więc
zwykle latarnie te składają się z długich rur szklanych
lub z całego szeregu rur. Temsamem światło wytworzone
przez jarzenie się gazów nie daje się skupić, jak przy
innych rodzajach latarń, a to z powodu zbyt dużych wy-

Byc. 17.

W rysunku 16 przedstawiono latarnie firmy Westing-
house t. IV o sile promienia świetlnego 3,000.000 świec.
Jako źródło światła służy 1.000 W. lampa żarowa „Ma-

Rajs. 2.

miarów źródła światła, Latarnie te dają więc światło
równomiernie wysyłane w przestrzeń we wszystkich nie-
mal kierunkach. Zasięg więc tych latarń jest z tego po-
wodu znacznie mniejszy niż przy latarniach o świetle
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skupieniem i zebranem w jedną lub kilka poziomych
wiązek.

Rys. 18 daje fotograf] ę latarni neonowej stosowanej
dawniej chętnie na drogach lotniczych we Francji.

Zastosowana na lotnisku w Oroydon pod Londynem
latarnia jest również latarnią neonową. Składa się ona
z lfi rur, średnicy 30 mm ze szkła grubości 16 mm. Rury
długości 16 m zasilane są, prądem, zmiennym o napięciu
7.500 volt. Prąd pochłaniany przez latarnie wynosi 300
miliamper. Siła światła wynosi 13.700 świec (w/g. VAero-
nautigue 1927 str. 149).

Zasięg latarni dochodzi przy dobrej pogodzie do
40 km,

Zaletą latarń neonowych jest bardzo małe zużycie
prądu. Czerwona barwa jarzącego się neonu wyróżnia się
łatwo z pośród innych świateł na terenie. Rozpowszech-
nione dawniej zdanie, że światła neonowe lepiej przeni-
kają przez mgłę, nie znajduje obecnie potwierdzenia.
Trwałość rur neonowych dochodząca przy specjalnie wy-

rabianem szkle do 10 i 20.000 godzin jest bardzo proble-
matyczną. Długie rury szklane kruche pękają często pod
wpływem zmian atmosferycznych (mróz, grad). Z powodu
wysokiego prądu, na którym pracują, "przedstawiają nie-
bezpieczeństwo dla osób postronnych, a temsamem wy-
magają specjalnie wykwalifikowanego personelu dla obsługi
i naprawy. Intenzywnośó czerwonego światła neonowego
wynosi około 0,6 świecy na 1 CJ»2, podczas gdy siła świa-
tła lampy żarowej wynosi od 1.B0O do 2.000 świec,
a lampy łukowej do 20.000 świec. Dlatego też zasięg
świateł neonowych jest niewielki w stosunku do mocy.
Grdy w pewnym wypadku światło białe o 4 kilowatach
dawało promień świetlny o sile 20,000.000 świec, to świa-
tło neonowe o 4,2 kilowatach wysyłało światło o sile tylko
700 świec ''w/g. Aeronmdica 1928, str. 37).

Dlatego też latarnie neonowe zaczynają obecnie wy-
chodzić z użycia na trasach lotniczych, są jednak stoso-
wane chętnie w dalszym ciągu do oświetlenia przeszkód
wokół lotniska, do ogni granicznych i t. p.

(C. d. n).

Wiktor Wiśniowski.
Asystent Politechniki Lwowskiej.

Racjonalna ocena sprawności urządzeń do wytwarzania ciepła.
i.

Rzeczą powszechnie w przemyśle praktykowaną jest
pomiar dzielności instalacyj kotłowych, jako całości z urzą-
dzeniami do wytwarzania ciepła, przyczem za miarę dziel-
ności uważa się stosunek ilości ciepła, zawartego w wypro-
dukowanej parze, do tejże, doprowadzonej w postaci paliwa
o danej wartości opałowej, ew. z uwzględnieniem energji,
potrzebnej na popęd samego urządzenia. To pojęcie suma-
rycznej dzielności, zupełnie uzasadnione, jeśli chodzi o zba-
danie ekonomji urządzenia produkującego parę, nie da się
jednak zastosować w niektórych zagadnieniach i wtedy
zmuszeni będziemy uciec się do odmiennych określeń.

Z każdej instalacji kotłowej dadzą się wydzielić
dwie zasadnicze części, t. j . urządzenie do wytwarzania
ciepła i konstrukcja ciepło to wyzyskująca. Każde urzą
dzenie do wytwarzania ciepła rozpada się z kolei na urzą-
dzenie doprowadzające i przygotowujące materjał opałowy
do spalenia, a więc ruszt czy palnik, oraz na komorę pale-
niskową , w której sam proces spalenia się odbywa. Jeżeli
każda część kompletnej instalacji kotłowej spełni najlepiej
swoje zadanie, wtedy sumaryczna dzielność całej insta-
lacji będzie również największa. Jeżeli jednak dzielność
okaże się niezadowalająca, wtedy zmuszeni będziemy
szukać, gdzie leży tego przyczyna, co łączy się bezpo-
średnio z problemem określenia dzielności rusztu (palnika),
komory paleniskowej, czy też konstrukcji wykorzystującej
wytworzone ciepło. Całkowite rozdzielenie tych pojęć,
a więc np. traktowanie rusztu czy palnika zupełnie samo-
dzielnie, podobnie jak silnika, czy innego urządzenia
technicznego, nie da się jednak przeprowadzić z dalej
omówionych powodów, utrudniając przez to znacznie
zagadnienie bezwzględnej oceny wartości poszczególnych
części instalacji.

Ruszt czy też palnik, musimy pod względem spraw-
ności traktować zawsze łącznie z komorą paleniskową,
w której spalanie się odbywa, gdyż jej Avielkośó, kształt,
sposób doprowadzenia powietrza, rozkład temperatur,
będą miały niezaprzeczony wpływ na jakość spalania.
Porównanie ze sobą np. dwu palników, pracujących w dwu
różnych komorach paleniskowych, nie może mieć wogóle
miejsca; porównujemy wtedy jedynie te urządzenia do
wytwarzania ciepła, które tworzą dane palniki wraz
z odpowiedniemi komorami. Również gdybyśmy umieścili
oba palniki w tej samej komorze, nie uzyskamy danych

do bezwzględnej ich oceny, gdyż komora dobra dla jednego,
może być nieodpowiednia dla drugiego palnika. Możemy
w tym wypadku wydać tylko orzeczenie, że jeden palnik
lepiej nadaje się do danej komory niż drugi, co zresztą
dla siebie może stanowić samodzielne zagadnienie.

Uzyskawszy zatem przekonanie, że oddzielenie rusztu
czy palnika od komory paleniskowej, przy ocenie spraw-
ności nie jest możliwe, zastanówmy się, jak ocenić dziel-
ność całego urządzenia do wytwarzania ciepła, t. j . obu
tych konstrukcyj razem, czy to celem porównania z sobą
różnych urządzeń, czy też dla określenia, jak zachowuje
się to samo urządzenie w różnych warunkach pracy.

Nasuwa się rozwiązanie, by dzielność urządzeń do
wytwarzania ciepła określać stratami na niespalone części.
Straty te nie mogą jednak samodzielnie stanowić o spraw-
ności urządzenia, gdyż jego zadaniem jest nie tylko spalić
bez strat doprowadzone paliwo, ale też umożliwić na j-
e k o n o m i c z n i e j sze w y k o r z y s t a n i e f a k t y c z n i e
w y t w o r z o n e g o c i e p ł a . Innemi słowy, analiza spalin
i pozostałości (przesyp, popiół, żużel itd.) nie powinna
wykazywać niespalonych części, a samo spalenie winno
odbyć się z minimalnym nadmiarem powietrza.

Gdyby dzielność urządzenia oceniać tylko na pod-
stawie strat na niespalone części, wtedy dwa wypadki
spalenia zupełnego byłyby sobie zupełnie równoważne,
bez względu na to, z jakim nadmiarem powietrza spalenie
uskuteczniono; tymczasem każdy będzie uważał za lepsze
to spalenie, przy którem nadmiar powietrza był mniejszy.
Ten prosty wypadek nie nastręcza tyle trudności, ile np.
rozstrzygnięcie, czy opłaca się pewien niewielki procent
niespalonych części przy małym nadmiarze powietrza,
czy tez zwiększenie nadmiaru tak posunięte, by niespalo-
nych części nie było, W tym wypadku siłą faktu nasuwa
się kwestja zobrazowania, w formie pewnej straty, wpływu
mniejszego lub większego nadmiaru powietrza, wzgl. innej
zmiany składu spalin.

Jeżeli spaliny o danej temperaturze początkowej
przepuścimy przez konstrukcję wykorzystującą zawarte
w nich ciepło, wtedy ochłodzą się one do pewnej tempe-
ratury wylotowej i z nią opuszczą naszą konstrukcję.
Strata jaką poniesiemy wskutek tego, że temperatura
wylotowa spalin jest wyższa od temperatury otoczenia1),

•) Temperaturę otoczenia przyjmujemy stale równą 0°0,
ciśnienie barometryczne 760 mm Hg.



zależeć będzie zarówno od obciążenia2) i konstrukcji
wykorzystującej wytworzone ciepło, jak i od temperatury
spalenia, składu i objętości spalin, a zatem od tego, jak
ruszt czy palnik, łącznie z komorą paleniskową, spełnił
swoje zadanie przy danem obciążeniu. W idealnym, wy-
padku, t. j . przy całkowitem spaleniu z nadmiarem równym
jedności, urządzenie do wytwarzania ciepła spełniło swoje
zadanie w zupełności, a strata wylotowa S,°ln osiągnie
wtedy wartość, poniżej której, przy zupełnem spaleniu
i w danych warunkach zejść już nie można; przy innym
sposobie spalania caeteris paribus strata wylotowa zmieni
się, a t a j e j z m i a n a musi już iść na karb funkcjono-
wania urządzenia do wytwarzania ciepła, c h a r a k t e r y -
z u j ą c w t e n s p o s ó b w p ł y w i n n e g o n a d m i a r u
i o d m i e n n e g o s p o s o b u s p a l a n i a .

Wyraziwszy w ten sposób liczbowo wpływ zmiany
jakości spalania, możemy bez trudności przystąpić do
zasadniczego przedmiotu naszych rozważań, t. j . do okre-
ślenia dzielności urządzenia do wytwarzania ciepła.

R z e c z y w i s t ą d z i e l n o ś c i ą urządzenia do wy-
twarzania ciepła f]„snz. nazwiemy wielkość, którą dosta-
niemy, odejmując od stu sumę strat — na niespalone
części, w omurowaniu, na popęd urządzenia — obliczoną
w procentach wartości opałowej paliwa, oraz wyrażenie
4Sj°/o! wyrażenie to przedstawia różnicę teoretycznie obli-
czonej straty Si% w badanym przypadku spalenia, oraz
teoretycznej straty Stul0 w przypadku spalenia zupełnego,
z nadmiarem równym jedności, przy tem samem obcią-
żeniu paleniska i tej samej konstrukcji wykorzystującej
wytworzone ciepło.

Ponieważ straty w omurowaniu i t. p., jako zależąoe
przedewszystkiem od dobroci wykonania technicznego,
nie są istotnemi przy ocenie dzielności urządzenia do
wytwarzania ciepła, często posługiwać się będziemy poję-
ciem w ł a ś c i w e j d z i e l n o ś c i TJ^I. , pod którą rozumieć
będziemy poprzednio określoną wielkość, przy pominięciu
strat "w omurowaniu.

T e o r e t y c z n ą , d z i e l n o ś ć u r z ą d z e n i a ^9 0 r,
uzyskamy, jeżeli prócz strat w omurowaniu, pominiemy
też energję, potrzebną, na popęd urządzenia.

Powyższe definicje wykazują jasno, że jeżeli przy
rozpatrywaniu dzielności nie można było oddzielić rusztu
czy palnika od komory paleniskowej, to zagadnienie
oceny kompletnego urządzenia do wytwarzania ciepła,
czyli rusztu (palnika) z komorą paleniskową włącznie,
nie da się również samodzielnie traktować, gdyż tym
razem niepodobna znów oderwać się całkowicie od kon
strukcji wykorzystującej ciepło; jak zaś przedstawia się
rachunkowa strona zagadnienia, poznamy w następnym
ustępie.

II.
Zasadniczym problemem w poruszonem zagadnieniu,

o ile mi wiadomo, dotychczas w podobny sposób nie roz-
patrywanym, jest znalezienie temperatury wylotowej spa-
lin, przy danem obciążeniu paleniska, jakości spalania,
oraz konstrukcji odbierającej ciepło3). Celem znalezienia
tej temperatury ^ wyobraźmy sobie, że objętość spalin V
przepływa w jednostce czasu obok powierzchni ogrzewa-
nej F, o spółczynniku przewodzenia a, przyczem tempe-
ratura spalin t zmienia się w miarę oddawania przez nie
ciepła poszczególnym elementom powierzchni dF, od ł0
do tv Prawdziwe ciepło właściwe spalin przy stałem
ciśnieniu niechaj wynosi cp przy temperaturze t. Przyj-
muj ąc, że ilość ciepła d Q oddana przez spaliny wskutek
ochłodzenia się ich o d t, została w całości przeprowa-

5) Pod obciążeniem rozumiemy stale obciążenie paleniska.
3) Znany wzór J. Hudlera podaje sposób obliczenia tej tem-

peratury, gdy dana jest ilość ciepła, zawarta w produkowanej pa-
rze, o czein przy naszym sposobie traktowania tego zagadnienia
zupełnie niema mowy.
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dzona przez element powierzchni dF do ogrzewanego
medjum o temperaturze t„, możemy napisać:

— Vcpdt = a dF(t~t,„).
Objętość spalin V, obliczona % uwzględnieniem pary

wodnej, składa się z różnych gazów, o objęfcościach
Fj, Fj,, .Fj, o rożnem cieple właściwem, które ogólnie
da się przedstawić wzorem *):

stąd:
V. cv = V1 o, t1)

1
Oznaczając przez v-t objętość pewnego składnika,

przynależną do I m 3 spalin s u c h y c h , podaną, w m3 5),
oraz przez V, obj. spalin suchych odpowiadającą obję-
tości F, dostaniemy:

r,cp =

albo :
V . c „ = V s [ A - \ - B t - \ )

Uwzględniając podane przekształcenia możemy napisać:
- Vs {A + Bt + CV) dt = adF{t—tm)

4 i — V
* 'w ' i

f i + Bt + Ci2 a

Po wykonaniu całkowania:

(^ + £ż,0 + Ci,,,2) Zn ^---** - (B 4

dF

c_ a
- 2 «»

Dla znalezienia łt z tego równania, musimy użyć
sposobu wykreślnego, przyczem zastosujemy równoczesną
zamianę logarytmów naturalnych na Brigg'a. "Wielkości
A, B, C, tw, ta, a, Vs, F, są skądinąd znane, można zatem
powyższe równanie przedstawić w formie:

l o g {\—tw) = ( — ( i ^ + x) — Q <j "J

przyczem:
B + CL

2

2-808 (^ + Bt„ +
aF

Rozwiązanie dostaniemy w formie odciętej punktu
przecięcia się krzywych:

4) Tablice ciepła właściwego, uv?zgl&dniające najnowsze ba-
dauia na tem polu podają: Neunian, Seufert, Ludwig i in. Na pod-
stawie podanych tam wartości można napisać z ważnością do
2000° C, (c, odniesione do 1 iw3 przy 0° O 780 nim Hy):

o =0-312+0-00004/
PXS, or G0, pow.

' c*",

aou

i\o,

= 0-810+0-00004/

. . . =0-343+0-000715/

. . . =0-420+0-000982/

. . . =0-397+0-0002675/ —0-0000000715/2

. . =0-372+0-000005/ — 0-000000067 t-
i) vi dostaniemy więc, dzieląc przuz 100 wykazaną, wzgl.

obliczoną z analizy, procentową przynależność poszczególnych skła-
dników do 1 obj. suchych spalin.



230

oraz y = (— [i^-l- K) — ct^.
Jak widzimy pierwsza krzywa jest zwykłą, logaryt-

miką,, którą raz na zawsze można sobie jako szablon
skonstruować, drugą krzywą dostaniemy, dodając do pros-
tej (—fi^Ą-n) krzywą c t^. W praktyce okazuje się jed-
nak, że •wyrażenie ctx

% jest tak małe, iż można je pomi-
nąć bez wpływu na dokładność rozwiązania. Wobec tego
pozostaj e do rozpatrzenia tylko równanie:

log(ix—tw)—~ fiti+x
którego rozwiązanie przedstawia odcięta punktu przecię-
cia się logarytmiki: log (łt—tw) z prostą: (~[itx+iĆ).
Drugie tiproszczeiiie polega na tem, że zamiast wyrażenia

(A+Bt+CtJ)( )
możemy z dostateczną dokładnością pisać tylko

A BQ
Jak więc widzimy, matematyczna strona zagadnienia

sprowadza się do zupełnie elementarnych manipulacyj,
które dla nikogo nie przedstawiają żadnych, trudności.

Jak z wzoru na obliczenie temperatury żj wynika,
potrzebną, jest w każdym poszczególnym wypadku znajo-
mość temperatury spalenia t0.

Dokładne obliczenie t0 zapomocą rachunku całko-
wego, prowadzi przy uwzględnieniu zmienności ciepła
właściwego do równania trzeciego stopnia, którego roz-
wiązanie jest b. uciążliwe. Wobec tego trzeba uciec się
do innego sposobu znalezienia temperatury spalenia, na
którą podam następujący wzór:

*Pi c„,.

75 jest przez 100 pomnożoną średnią wartością spółczyn-
nika, uwzględniającego zniżkę temperatury spalenia wsku-
tek promieniowania etc6).

F, 7) oznacza objętość s u c h y c h spalin z 1 kg pa-
liwa, obliczoną w ms z uwzględnieniem niespalonych części.

W=[Ws — b'93 (8-94/3+9>)] przedstawia tę ilość cie-
pła w kal., którą 1 kg paliwa, spalając się bez strat, może
oddać spalinom. W obliczono z uwzględnieniem ciepła
zawartego w stostopniowej parze wodnej, a w przybliżeniu
równa się ono dolnej wartości opałowej paliwa.

Wg jest górną wartością opałową paliwa w k&l.jkg
/3 oznacza procent wodoru w 1 kg paliwa,
9> n » wilgoci „ „ „
łS określa sumę strat na niespalone części, podaną

w kal.jft<7 paliwa,
P w kalorjach przedstawia ciepło doprowadzone do-

datkowo w powietrzu, wzgl. w paliwie o danej tem-
peraturze, w odniesieniu do temp. otoczenia 0° O,

Pi oznacza wykazaną przez analizę, wzgl. na jej pod-
stawie obliczoną procentową przynależność każdego
składnika spalin do 1 obj. spalin suchych,

6) Dla samej istoty zagadnienia, t. j . dla określenia dzielności
urządzenia do wytwarzania ciepła, nie jest jego wprowadzenie ko-
nieczne, gdyż wypada z naciskiem podkreślić, że w tym wypadku
bierzemy pod uwagę tylko pewien eksperyment myślowy,
który ma nam umożliwić uchwycenie wpływu składu spalin na
dzielność urządzenia. Do ściśle teoretycznego traktowania tego za
gadnienia zmusza nas fakt, że pomierzenie straty wylotowej,
w wypadku zupełnego spalenia z nadmiarem równym jedności,
nigdy nie będzie możliwe. Aby jednak z drugiej strony nie dosta-
wać wyników cyfrowych zupełnie abstrakcyjnych, co zresztą dla
samego zagadnienia nie miałoby żadnych ujemnych następstw,
drażniąc tylko „czucie" praktyków, wprowadzam tu, jak i w dal-
szym ciągu (przy obiorze «, F, tui), pewne wartości, których zada-
niem jest sprowadzenie uzyskanych teoretycznych wyników do cyfr,
jakie uzyskalibyśmy, gdyby problem ten można na drodze pomia-
rowej rozwiązać.

') fi i Jftk i inne później występujące wielkości, związane
ze składem spalin, obliczamy według wzorów podanych w artykule:
W. Wiśniewski „Obliczenie strat przy opalaniu...". Czasop. Techn.
Nr. 7 1930.

cm, określa średnie ciepło właściwe danego składnika
spalin w granicach od 0° C do ł0" 0, podane w kal/m3

przy 760 mm Hg, według cytowanych już tablic
Neumana i in.
Dla znalezienia temperatury ł0 trzeba ją znad w przy-

t,
bliźeniu, aby móc określić c„i;; przybliżoną wartość t0

można dostać np. z wzoru Kurzela i Wigtona 8), uwzglę-
dniając jednak przy tem spółczynnik 0-75 na obniżenie
temp. »p«denia wskutek promieniowania, oraz wyżej po-
dane tablice ciepła właściwego. Tym wzorem obliczona
temperatura różnić się będzie od dokładnej wartości, za-
leżnie od składu pałhr& i spalin o kilka, do kilkudzie-
sięciu stopni, co spowoduje pewną niedokładność w okre-

śleniu cmr Wskutek tego ł0, obliczona podanym przez
nas wzorem, będzie jeszcze odbiegać od dokładnej war-
tości, ale różnica nie przekroczy w żadnym wypadku paru
stopni. Dla dokładniejszych obliczeń znajdziemy jeszcze

raz cm, na podstawie dopiero co znalezionej t0, a stąd:
obliczona temperatura spalenia, będzie już zupełnie do-
kładna B).

Pozostaje jeszcze otwarta kwestja obioru wielkości
F, a, t„. Aby pojęcie dzielności urządzeń do wytwarzania
ciepła stało się jednoznaczne, musimy wprowadzić pewną
stałą regułę dla obioru tych wielkości, jako warunkują-
cych temperaturę wylotową. Umówimy się więc, że F
będziemy przyjmowali w zależności od n o r m a l n e g o
obciążenia urządzenia do wytwarzania ciepła tak, by na
każde 20.000 kal./godz. przypadał 1 m* pow. ogrzewanej F.
Spółczynnik a będzie wynosił 35, zaś temperatura tm
200° C.

Powyższe przyjęcia pozwalają:
a) na ocenę zachowania się danego urządzenia do

wytwarzania ciepła, przy zmianie rodzaju spalania, pali-
wa, obciążenia ;

b) na porównanie z sobą najlepszych wyników spa-
lania, uzyskanych przez dwa różne urządzenia bez względu
na ich wielkość (a więo obciążenie normalne), przy tem
samem obciążeniu w procentach obciążenia nominalnego ;

c) na porównanie z sobą najlepszych wogóle wyni-
ków, osiągniętych przez różne urządzenia, bez względu
na warunki, w jakich te wyniki otrzymano.

III.
Przeliczymy parę cyfrowych przykładów:
1. Dane jest urządzenie do wytwarzania ciepła, umo-

żliwiające zarówno spalanie węgla, jak i gazu ziemnego.
Skład i wartości opałowe tych paliw są następujące:

W ę g i e l : G a z :
Węgla . . 63,08% Węgla . . 77,1%
Wodoru . . 3,91 „ Wodoru . . 22,9„
Siarki , . 1,55 „ Razem. 100,0%
Azotu . . 1,63 „
Tlenu . . 9,40 „ Wg = 12830 kal./A#
Popiołu . . 10,75 „ ^ = 11620 „
W i l i ' • 9,78 „ COf'"* = 12,3%

Razem. 100,00 %
W;„ - 6020 kal. I kg
H^ 573O
CO,""1* =19,0%

Normalne obciążenie paleniska wynosi 6000000 kaljgodz
t. j . bądź oo 1045 kg węgla, bądź też co 520 kg gazu na go-
dzinę. Spalanie tej ilości węgla daje w najlepszym wypadku
9%COS i 3,8% straty w pozostałościach, spalanie gazu

8) Feuerungstećhnik 1915/16.
9J Oczywiście, jeśli chodzi o stronę rachunkową, gdyż rzeczy-

wista temp. spalenia, będzie się prawie zawsze różnić od obliczonej.
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9,2%C02 bez niespalonych części. Obliczyć teoretyczną
dzielność urządzenia, przy pokrywaniu obciążenia nor-
malnego : a) samym węglem, b) samym gazem. Warunki
otoczenia: 0°C, 760mm Hg.

a) Rozpatrzmy idealny przypadek zupełnego spalenia
1045 kgjgodz węgla z nadmiarem równym jedności, a więc
przy ĆO2 = 19,0%.

Stałe F, a, tm mają kolejno wartości:
_ 6000000 o n _ ,

= 20000" = P ° W > ° § r z e w - '
a = 35;

tt obliczona dokładnie wynosi 1650°C.
Obliczona sposobem wykreślnym temperatura:
f, = 226°C.

Wobeo tego strata wylotowa w idealnym przypadku
ma wartość:

£ % = 9 , 2 % .
Dla rzeczywistego wypadku spalenia tej samej ilości

węgla mamy:
t0 =913°O;
tx = 279°C;
a«/,-ai,o.%.
Stąd:
4Se% - 2 1 , 0 - 9 , 2 . . . . . . =11,8%
Strata w pozostałościach = 3,8 „
Razem ~1EM3%T
Vuor. = 100,0-15,6 = 84,4%.
b) Spalanie samego gazu z nadmiarem 1, a więc

przy (70.1=12,3%, daje następujące wyniki:
* 0 =1610°C;
*, = 228*0;

'*•/•- 9,6%-
W rzeczywistości można w najlepszym wypadku

osiągnąć:

i ! 0 =1317 0 C;

St\= 13,3o/e.
Wobec tego:
4 $ % - 18,8- 9,6 = 8,7%
a więc:

^..o, = 100,0-3,7 = 96,3%.
Powyższe przeliczenie wykazuje, że nasze urządzenie

spalając gaz ziemny, ma przy obciążeniu normalnem
o 11,9% większą dzielność, niż przy spalaniu węgla.

2. Jak zmieni się dzielność określonego poprzednio
urządzenia, jeżeli obciążenie paleniska zredukujemy do
715 kgjgodz samego węgla, przyczem najlepszy wynik
jaki przy tem obciążeniu można osiągnąć, charakteryzuje
się przez 5,8% GO^ w spalinach i 1,4% straty w pozo-
stałościach.

Spalenie zupełne z nadmiarem 1 daje:
Ż0 = 1650°C;
i, = 2 0 4 ° C ;
$ 7 o = 8,3%.
W rzeczywistości:
<0 = 62O°C;
«, = 2 5 1 ° C ;
S , % = 2 9 , 3 % .
A8t% = 29,3 - 8 , 3 = . 21,0%
Strata w pozostałościach . . 1,4 n

Razem 2%4°/o
Stąd:
ł?t6Ot. = 100-22,4 = 77,6%.
Przeprowadzony rachunek wykazuje, że jakkolwiek

w teoretycznym wypadku zupełnego spalania z nadmia-
rem 1, przy mniejszem obciążeniu paleniska lepiej wy-
zyskamy spaliny i dzielność urządzenia wzrośnie, to
w przypadku rzeczywistym, wskutek niemożliwości do-
statecznego zmniejszenia nadmiaru powietrza, dzielność
urządzenia, mimo zmniejszonej straty w pozostałościach,
spadnie w porównaniu z obciążeniem normalnem o 6,8%.

Wiadomości z literatury technicznej.
Lotnictwo.

— Loty w celu badania warunków atmosferycznych. Bez-
pieczeństwo i regularność lotów osiąga się w tem większej
mierze, o ile lotnik jest dobrze poinformowany o warunkach
atmosferycznych na linji lotów i w jej pobliżu. Niewystarcza
tu sama obserwacja meteorologicznych elementów na wielu
miejscach, ale i znajomość uwarstwowania mas powietrza
i w najwyższych wysokościach, gdyż lotnik musi zawsze szu-
kać najlepszej wysokości lotu.

W Niemczech założone są dlatego miejsca obserwacyjne
dla badania wysokości lotów; jest ich pięć: w Berlinie, Darm-
sztadzie, Hamburgu, Królewcu i Monachjum; w dniach kiedy
niepanuje wielka mgła lub obłoki niedotykają ziemi, między
8-mą a 9-tą, od kwietnia nawet o 7-mej godzinie rano, przed-
siębrane są wzloty do 5 km wysokości. Samoczynne aparaty
t. z. meteorografy, rejestrują ciśnienie powietrza, temperaturę
i wilgotność, a obserwator zaziiacza równocześnie rodzaj, wy-
sokość i wielkość obłoków.

Rezultaty zostają zaraz wedle przyjętego klucza wy-
rażone cyframi i przesyłane do miejsca zbiórki w Berlinie —
Tempelhof. Do wzlotów używane są silne samoloty Junkersa,
wykonane w całości z metalu. (Yerkehrsłechnische Woche zeszyt
15 z 9, IV 1930). Ini. A. W. Krilger.

Kongresy i Zjazby.
III Konferencja hydrologiczna Państw Bałtyckich. Z koń-

cem maja 1926 r. Łotwa zaprosiła do Rygi przedstawicieli

Państw położonych nad Bałtykiem, celem omówienia różnych
zagadnień hydrologicznych. W konferencji tej wzięła udział
Polska, Litwa, Estonja i Mnlandja i postanowiono konferencje
takie odbywać co dwa lata. II Konferencja zwołaną została
w r. 1928 do Tallina, zaś III w r. 1930 do Warszawy. Na
konferencję tę wysłały delegatów wszystkie Państwa położone
nad Bałtykiem. Lista oficjalna 30 delegatów 8 Państw i W.
M. Gdańska przedstawiała się następująco:

1. Danja:
a) L u n d b y e , I. T., Profesor Techniki Sanitarnej na

Politechnice w Kopenhadze. Delegat Rządu.
b) M u n c h - P e t e r s e n I. I,, Profesor Budownictwa Mor-

skiego na Politechnice w Kopenhadze. Delegat Rządu (z żoną).
c) La Cour D. B,, Dyrektor Instytutu Meteorologicz-

nego w Kopenhadze.
d) T e c h t - H a n s e n F,, Inżynier Okręgowy w Slagelse

(z żoną).
2. Estonja:

a) We lin er August, Inżynier, Szef Biura Hydrorne-
trycznego w Tallinnie. Delegat Ministerstwa Rolnictwa.

b) L e p p i k E g o n , Dr. Inź., Tallinn. Delegat Estoń-
skiego Ministerstwa Komunikacji.

3. Finlandja:
a) Profesor Dr. W i t t i n g Rolf, Dyrektor Instytutu

Talassologicznego w Helsingforsie. Delegat Rządu.
b) Dr. R e n q v i s t Henryk. Szef Sekcji w powyższym

Instytucie.
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4. Łotwa:
a) S t a k i e P., Inżynier Komunikacji w Departamencie

Marynarki Ministerstwa Skarbu. Delegat Rządu.
b) J a c o b y Edgar, Profesor Uniwersytetu w Rydze.

Delegat Uniwersytetu.
c) K r a u s E r n e s t , Profesor Uniwersytetu i Dyrektor

Instytutu Geologicznego i Paleontologicznego w Rydze.
d) K u r s i s s Antons, Inżynier Komunikacji w Rydze

(z żoną).
e) Dr. M e y e r Rudolf, Profesor Uniwersytetu w Rydze.
f) Dr. V i t o l s Alfred, Profesor Uniwersytetu w Rydze

(z żoną).
(j) W egn er M., Profesor Uniwersytetu w Rydze.

5. Niemcy:
a) Dr. Inż. S o l d a n W., Tajny Radca Budownictwa.

Kierownik Krajowego Zakładu badania wód i niwelacji głównej
w Ministerstwie Rolnictwa, Dóbr Państwowych i Lasów w Ber-
linie. Delegat Rzeszy i Prus.

6) Dr. L e n z ]?., Limnolog Zakładu Hydrobiologicznego
Tow, Cesarza Wilhelma w Plon (Holstein).

c) Dr. M o l l e r L., Docent Uniwersytetu w Berlinie
i Delegatka Instytutu Morskiego.

6. Szioecja:
S l e t t e n m a r k G., Inżynier, Dyrektor Biura Hydro-

graficznego w Sztokholmie.
7. Związek Republ. Sowieckich (Z. S. S. Ii.) :

a) S z o k a l s k i j J,, Prezes Towarzystwa Geograficznego
w Leningradzie.

b) L a c h n i c k i j V. E,, Profesor Instytutu Komunikacji
w Leningradzie.

c) Mig o ł ó w s k i j , z Komitetu Hydro-Meteorologicznego
w Moskwie.

d) B i e l a k ó w , z Komitetu Hydro-Meteorologicznego
w Moskwie.

8. W. M. Odańslc:
Dr. K o s c h m i e d e r H., Dyrektor Obserwatorjum Me-

teorologicznego.
W konferencji wziął również udział Profesor Uniwersy-

tetu w Kownie i Szef Biura Hydrometrycznego Inź. S. K o ł u-
p a j ł ł o (z żoną).

Delegacja Polska składała się z Naczelnika Centralnego
Biura Hydrograficznego Inżyniera Z u b r z y c k i e g o , Profesora
S. H ł a s k i , Dyrektora P. I. M., Naczelnika Wydziału w Mi-
nisterstwie Robót Publicznych Inżyniera K o n o p k i, Radcy
Ministerialnego Inżyniera A. Rundo, Profesora M. Ryb-
c z y ń s k i e g o z Politechniki warszawskiej i Profesora Dr.
M. S i e d l e c k i e g o z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konfe-
rencji wzięli ponadto udział delegaci Ministerstw: Robót Pu-
blicznych, Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu, Rolnic-
twa, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Komuni-
kacji, Spraw Wojskowych, dalej delegaci uniwersytetów, Aka-
demji Umiejętności, Rady Portu i Dróg Wodnych W. M.
Gdańska, Państwowego Instytutu Geologicznego i Polskiego
Instytutu Wodociągowo-Kanalizaoyjnego.

Do Prezydjum Konferencji powołani zostali: jako prze-
wodniczący Inź. Z u b r z y c k i ; jako wiceprezesi szefowie po-
szczególnych delegacyj — Prof, L u n d b y e , Inż. W e l l n e r ,
Prof. Dr. W i t t i n g , Inż. S t a k l e , Dr. Inż. So ldan,
Inż. S l e t t e n m a r k , Prof. S z o k a l s k i , Prof. Dr. Kosch-
in i e d e r, oraz Inż. R u n d o — w charakterze Sekretarza
generalnego.

Pierwsze posiedzenie odbyło się d. 14. V. o godz, 11
przed południem w Sali Stowarzyszenia Techników; otworzył
je Pan Minister Eobót Publicznych Prof. Dr. Maksymiljan
M a t a k i e w i c z , wygłaszając następujące przemówienie:

(Po francusku).
„Ozuję się szczęśliwym, że mogę imieniem Rządu pol-

skiego powitać w naszej stolicy uczestników trzeciej Konfe-

rencji hydrologicznej Państw bałtyckich — czuję się podwójnie
szczęśliwym, że dany mi jest ten zaszczyt otworzyć obrady
i być członkiem Konferencji, dotyczącej działów nauki tak
bardzo mi bliskich, których rozwój obserwuję od lat trzydziestu.

Współpraca naukowa obywateli różnych Państw i krajów,
tak dawniej łatwa i żywa, doznała przez wojnę światową
dotkliwej przerwy, możemy jednak mieć nadzieję, że po tak
ciężkiej wojnie nastąpi długi okres pokoju, w którym nauka
będzie się mogła swobodnie rozwijać, a współpraca naukowa
narodów napowrót odżyje.

Mija cztery lata, jak z inicjatywy łotewskiego departa-
mentu żeglugi, otwarto pierwszą Konferencję hydrologiczną
Państw bałtyckich w Rydze; uczestniczyli w niej członkowie.
z czterech Państw, a zgłoszono na nią 19 referatów nauko-'
wych. Przed dwoma laty odbyła się druga konferencja w Tal-
linie, z udziałem siedmiu Państw i trzydziestu trzema refera-i
tami. Obecna Konferencja łączy już pracowników naukowych
dziewięciu Państw, a ilość referatów dosięga liczby pięćdziesięciu:

(Po niemiecku).
Działy traktowane na Konferencjach, a mianowicie: hydro-

logja, hydrometrja, kataster wód, programy rozbudowy sił
wodnych i dróg wodnych, badania Morza Bałtyckiego, badania
jezior, dotykają -ważnych gałęzi nauk technicznych, stąd też
możemy mieć nadzieję, że prace i usiłowania nasze przyniosą
ważne przyczynki nauce, jak też przyczynią się do rozwoju
techniki.

Jak wynika z podanych przezemnie cyfr, rozszerza się
działalność Konferencyj hydrologicznych bałtyckich ciągle
i stale, tak pod względem ilości Państw biorących w nich
udział jak i pod względem ilości zgłoszonych prac naukowych.

Jeszcze jeden rys charakterystyczny możnaby przypisać
tym konferencjom.: poza zadaniami ogólnemi, zajmują się one
zadaniami przyrodniczo-technicznemi krajów opartych o Morze
Bałtyckie; stanowią zatem przykład międzynarodowego nauko-
wego regjonalizmu, a przytem doskonały wzór naukowej
współpracy międzynarodowej.

Do programu obecnej Konferencji należą także wycieczki,
gdyż pragniemy uczestnikom dać choć pobieżny obraz naszego
kraju. Zwiedzając go, bądźcie pobłażliwi i nie zapominajcie
0 tem, że zbyt krótko jeszcze się rządzimy sami, abyśmy mogli
powetować wszystkie szkody i straty lat ubiegłych.

(Po francusku).
Nakoniec dziękuję wszystkim uczestnikom, że raczyli

przybyć do naszej stolicy na trzecią Konferencję hydrologiczną
Państw bałtyckich i życzę jak najlepszego wyniku obrad".

W dniu otwarcia wydał Pan Minister Robót Publicznych
dla uczestników Konferencji wieczorem obiad, a Pan Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych d. 16 maja
śniadanie. W czwartek wieczorem byli członkowie Konferencji
na przedstawieniu w Teatrze Wielkim, a w sobotę na herbatce
popołudniowej u Pana Prezesa Rady Ministrów.

Pierwsza część Konferencji, t. j . obrady zakończyły się
w niedzielę 18 maja w południe. Popołudniu tego dnia odbyła
się wycieczka statkiem po Wiśle, a wieczorem nastąpił wyjazd
do Zakopanego, poczem zwiedzono kolejno następujące miejsca:
Morskie Oko, Pieniny (przejazd łódkami), Czorsztyn, Kraków,'
Gdynia i jezioro Wigry w Suwalczyźnie. '

W czasie wycieczki po kraju wydano dla uczestników
Konferencji następujące przyjęcia: dnia 19 maja w Zakopanem
obiad i wieczornica góralska, obiad w Czorsztynie, w Krakowie
przyjęcie wieczorem u Pana Prezydenta miasta i śniadanie
w Zarządzie wodociągów, podwieczorek w Wieliczce. W Gdyni
śniadanie wydane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu
1 obiad przez Konsorcjum polsko-francuskie budowy portu.

Sprawozdanie z referatów wygłoszonych na Konferencji
i z przebiegu dyskusji podane będzie w jednym z najbliższych
numerów Czasopisma.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż;. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T E E Ś ć : Ki F. V e t u l a n i : W sprawie wytoczenia. — Dr. T. Kluz: Obudowie dróg powietrznych. (Ciąg dalszy). — Inż. K. Stadt-

mtil ler : Nowy -układ międzynarodowych słowników technicznych. — Wiadomości z literatury technicznej. — Bibljografja.
Nekrologj a. — Różne sprawy. — Sprawy Towarzystwa.

K. F. Vetulani (Kraków).

W sprawie wyboezenia.
Wszelkie prawa zastrzeżone Konw. Bern. Copyright by flie Author 1930.

I.

Problem wyboezenia, tak powszechnie znany, pobu-
dza w ostatnich czasach wielu badaczy do prac nauko-
wych i doświadczeń. Powodem tego są — poza interesu-
jącą stroną teoretyczną — wielkie katastrofy, które po
bliższem zbadaniu wskazywały na wyboczenie jako przy-
czynę odgrywającą przytem wielką rolę (most w CJuebec)1).

Ogólnie też znany jest wzór Eulera :

C\ \ Pv — nP-

podający wielkość siły wyboczającej dla pręta na obu
końcach przegibnie podpartego.

Doświadczenia ostatnich czasów wykonane przez
Karman'a — częściowo w związku ze wspomnianą kata-
strofą — wskazują, że wzór postaci (1) może opisywać
zjawisko wyboezenia także w obszarze, w którym materjał
przestaje być sprężysty, jeżeli zamiast modułu Young'a
wprowadzi się inny moduł zastępczy. W szczególności
podaje K a r m a n sposób obliczenia takiego modułu T w za-
leżności od dwu modułów E i D charakteryzujących mate-
rjał, oraz od postaci przekroju prę ta ; sposób ten kompli-
kuje obliczenie; — rezultaty obliczeń nasuwają przy-
puszczenie, że ta komplikacja da się usunąć przez wpro-
wadzenie w miejsce T, modułu D zależnego tylko od
właściwości ciała, z którego pręt wykonano. Próby tego
rodzaju przedsiębrano 2), jednakże sposobu określenia doty-
czącego modułu nie uzasadniono w związku z doświad-
czeniami. Także innego rodzaju badaniom, mającym bliski
związek ze sprawą wyboezenia poświęcano u nas oddawna
wiele uwagi 3 ) .

Badania doświadczalne wykazały, że z chwilą, gdy
siła — ściskająca osiowo pręt — przekroczy wartość obli-
czoną z wzoru analogicznego do (1), zaczyna się pojawiać
jednostronne regularne wygięcie pręta (któremu idealnie
odpowiada polskie słowo: wyboczenie), którego wielkość
wzrasta szybko ze wzrostem siły ponad wspomnianą
wartość.

Wydaje się zatem rzeczą pożyteczną znajomość
jakiejś wybitnej (choćby czasem tylko idealnej) postaci,
jaką by przyjął pręt gdybyśmy mogli —- przynajmniej
dla niektórych ciał — zwiększyć wartość siły ściskającej
odpowiednio powyżej granicy (1) nie zmieniając przytem
znacznie wymiarów poprzecznych. Bliższe zbadanie tej
sprawy doprowadziło mnie w sposób dość prosty do rezul-

*) R. Mayer. „Knickfestigkeit". Berlin. Springer 1921, str
407-497.

s) Broszko. „O. R. d. Acc. d. Sc." Paris 1928, t. 186, str
1041—1043; a także str. 1586, podaje wzór:

tafcu, że — w zakresie sprężystości przynajmniej — istnieje
taka jedna wybitna postać wygięcia, wspólna dla wszyst-
kich przypadków ściskania prętów zapomocą dwu sił rów-
nych i przeciwnych przyłożonych do końcowych przekro-
jów pręta, niezależnie od wielkości początkowej mimośrodu
i niezależnie od kąta, jaki początkowo tworzył kierunek
sił ściskających z kierunkiem pierwotnej prostej osi pręta.
Postacią tą jest „ z g i ę c i e w k a b ł ą k " czyli takie jedno-
stronne wygięcie osi pręta, przy którem styczne końcowe
wygiętej osi stają się prostopadłe do prostej działania sił
będącej wówczas zarazem cięciwą zgiętej osi pręta. Jeżeli
przez Py oznaczymy tę wartość siły, przy której może
nastąpić zgięcie w kabłąk, to obliczenie wskazuje, że siła
Euler'owska (1) nie jest tak znacznie mniejsza od Pv)
dokładnie otrzymuje się:
(2) . . . . P E = 0-717,7700.. P>

Ponadto okazuje się, że zgięcie w kabłąk można urze-
zywistnić przy pewnych, wysokowartościowych zwłaszcza,

materjałach używanych do konstrukcji samolotów i balo-
nów sterowych i tu może posłużyć za próbę materjału
pod względem jednostajności wewnętrznej oraz faktycznie
osiągalnej sprężystości. Kierując się tym ważnym wzglę-
dem obliczyłem główne elementa postaci tego zgięcia, aby
przez pomiar doświadczalny wygiętej postaci oraz inten-
zywności siły Pr można było przy znanych wymiarach
poprzecznych z podanych wzorów oznaczyć moduł spręży-
stości, granicę sprężystości oraz stopień jednolitości mate-
rjału pręta.

Dla doświadczeń nad wyboozeniem szczególnie ważna
jest znajomość początkowej postaci regularnego wyboeze-
nia, jaka się objawia, gdy intenzywność siły P (ściskającej
osiowo) zwiększymy nieznacznie ponad wartość P% tak,
że kąt a zawarty między którąkolwiek ze stycznych koń-
cowych, a cięciwą (kierunkiem siły ściskającej) będzie
bardzo mały. Wychodząc — odmiennie od Euler 'a —
ze znanych całek podstawowego równania różniczkowego :

3) Kazimierz Obrębowicz inż. „Rozpr. Akad. Umiej.". Kraków,
r. 188B.

Timoszenko-Huber. „Wytrzymałość". 1922, str. 328-346.
Franciszek Szelągowski. „Wpływ siły krytycznej". Dod. do

Nr. 55 Preegl. Technicznego. Warszawa 1927, str. 60—73.
Inż. Dr. Włddz. Burzyński. „O wyboczeniu". Lwów 1930,

Czas. Techniczne, str. 64—105.
Leon Karasiński. „Wytrzymałość", t. 1, wyd. III. Warszawa

1930, str. 295—338.

EJ'
wyrażających się dla dowolnych wartości a przez funkcje
eliptyczne — doszedłem, pod założeniem dostatecznie ma-
łych wartości ot, do -wzorów prostych i przejrzystych
dających równanie odkształconej postaci osi i wyrażają-
cych wartość strzałki wyboezenia, jakoteż pochylenie
stycznych końcowych w zależności od wartości siły P
nieznacznie większych od PE.

Przy tej sposobności uważałem za odpowiednie udo-
wodnić — inaczej niż to próbowano — że równanie pod-
stawowe (3) nie posiada przy

innych całek, oprócz

któreby spełniały dane warunki brzegowe określone.
Badałem również sprawę wyboezenia (t. zw. „posprę-

źystego") przy użyciu hipotezy włókna krytycznego
(Engesser, Karman, Broszko) polegającej na tem, że się
przyjmuje istnienie w przekroju strefy odciążonej i prze-
ciążonej o dwu różnych modułach E i D; okazało się
przytem, że hipoteza ta prowadzi do pewnej sprzeczności
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z utartemi i zwykle uźywanemi postulatami; jednak przez
wprowadzenie innego, nieznacznie uogólnionego postulatu
udaje się rzeczywiście sprzeczność ową usunąć i równania
analogiczne do (3) lub do uproszczonego Euler'owskiego
poprawnie przecałkowaó, otrzymując rezultaty zasadniczo
jiodobne do znanych.

Nie podaję ich tutaj po pierwsze dlatego, że zaj-
mując nieco więcej miejsca odwróciłyby uwagę od wyni-'
ków poprzednio wspomnianych, które mi się wydają na
razie ważniejsze; po drugie dlatego, że rezultat, jaki się
otrzymuje przez odpowiednie uproszczenie schematu przed-
stawiającego nasze wyobrażenie o własnościach materjału
w obszarze posprężystym, a mianowicie przez odrzucenie
hipotezy włókna krytycznego i przyjęcie w tym obszarze
odpowiedniej stałej wartości na moduł B, — jest nader
prosty i zasadniczo zgodny z wynikami nowszych do-
świadczeń. Z tego powodu przytoczę ten ostatni rezultat
rezerwując omówienie hipotezy włókna krytycznego, —
mogącej mieć znaczenie także dla prętów niejednorodnych —
do innej ewentualnej sposobności.

Porządek szczegółowego przedstawienia powyższych
spraw jest odmienny, aby uniknąć powoływania się na to
co ma nastąpić.

II.
Pierwszą całkę równania (3) można znaleźć przez

dv
rozdzielenie zmiennych i kwadraturę 4). Kładąc -~ — %
i uważając % oraz -~~Ą za funkcje zmiennej y zależnej

•> , . . d2y d% dy dt
od parametru % otrzymuje się ~^~^i = ~^~-~jr = i;~f~- Wsta-
wiając te wartości w znany wzór:
i pisząc dla skrócenia:
(4) B = EJ
sprowadza się (3) do postaci:
... %.d% P

y

z której przez pojedynczą kwadraturę wypada:

gdzie vuyi oznaczają pochylenie stycznej względnie rzędną
na początku pręta. Obierając początek układu prosto-
kątnego ($, y) w początku osi pręfca, oś x skierowaną
wzdłuż cięciwy wygiętej osi pręta mamy, dla szczegól-
nego przypadku zgięcia w kabłąk, warunki początkowe
(dla x = 0, — i tak samo końcowe dla x = lv, jeżeli lv
oznacza długość cięciwy wygięcia):

(6-2). . . . -=4=3-0, fc-0.

"Wprowadzając ponadto * = tgg>, a więc :

cos 93 mamy tu arc (tg = %i) = a < ŷ. Z temi warunkami
29

można teraz równanie (7) przedstawić we formie:
(10) cos <p= tf.

Niech s oznacza długość łuku odkształconej osi pręta
od początku aż do dowolnego jej punktu, s1 całkowitą
długość odkształconej osi; ze względu na symetrję będzie
wierzchołek tego łuku (<p = 0, y ~fv) leżał w połowie jego
długości (s = -|-s1). Z (10) otrzymuje się:

i oznaczeniami równanie (6-l) przyjmie dla zgięcia w ka-
błąk, postać:

(7) 2.cosc> = —.y 5 .

Strzałkę ugięcia /„ otrzymamy z warunku maximum
dla y ==/v, a mianowicie % = 0, więc ę = 0; dla tych war-
tości wzór (7) daje:

(8) /„

Używając zamiast y nowej zmiennej:

(9)

*) Porówn.: S. Kępiński. „Równania różniczkowe". Cz. 1, str.
116-116. Lwów 1907. Bibl. Politeohn. XVIII.

sin (p =
oznaczając zaś przez ds element łuku odkształconej osi
mamy tem samem

dy dr\
ds-

a stąd:

(11) .

smijp

gdzie
dr}

Celem obliczenia Kx użyjemy podstawienia:
i7=cos/J, dr] = — sin/3.rf/3, Vi—•j?4=sin|3."\/l+cos''!/?;

wtedy:
n_ n

dp

Rozwijając mianownik ostatniej całki według potęgi
dwumianu: (l—u) 2 i całkując wyraz po wyrazie przy
pomocy znanych wzorów

2» — otrzymuje się:

to jest wyraźnie

as,. . »,=lł(i)1i+(i.i)'(i)V
I 3 6

(14)

= 1180,340,598,97

Mając tę liczbę otrzymuje się kolejno z (12), (11), (8):
V2

fv ~ (15) . Pv — Gv

Oznaczając przez max Mv największy moment zgi-
nający w środku kabłąka: max Mv=Pvfv, przez A pole
normalnego przekroju poprzecznego, przez i ramię bez-
władności określone równaniem A ,%l = J, przez em względ-
nie e,. odległości włókien skrajnych po wewnętrznej
względnie po zewnętrznej stronie łuku od środka staty-
cznego przekroju, a wreszcie przez max ov względnie min av
wartości skrajnych natężeń normalnych w przekroju nie-
bezpiecznym w środku kabłąka, otrzymuje zgodnie z hipo-
tezą Navier'a:

i— B(16) . . max M„ = Ov. n \2.—

(17)

(18)

max

max
(min)

max Mv

V J J i VTjł • Jv 1

Szczególnie charakterystyczny wzór otrzymuje się
na wielkość Hv pola zawartego między odkształconą osią
pręta, a cięciwą tejże: lv, w zależności od wielkości
strzałki /,,. Mając bowiem

dx — ds. cos w =fv -—=—



dostaje się:

a stąd:

(19) .

•J0 :

ZŁ-/,»—^
Na długość cięciwy otrzymuje się:

d2
- 7 ?

a uwzględniając (11):

(20) . Sj—Z„ = 2/„2f2, gdzie if2

•'o
Postępując celem obliczenia JST2 podobnie jak po-

przednio odnośnie do Kx dostaje się

gdzie

+ 8 V6 ' 4 / ' ( 2 ) + lo(/8~' 6 ' 4
= 1-280,862,94,3 . . . .

Mając tę drugą liczbę otrzymuje z (20) uwzględnia-
j ą (14):

(23-1) sx-lv=\-.~.sx, lub

oraz podobnie

(24) . . .

^ T G T 1

ii
L

Długość sx odkształconej osi sprężystego pręta zgię-
tego w kabłąk różni się nadzwyczaj mało od długości
pierwotnej s0 tejże osi. Jedynie mając na myśli możliwość
zastosowania zgięcia w kabłąk, do pewnych mechanizmów
wymagających nadzwyczajnej precyzji, a także do pewnych
doświadczeń fizycznych, wyprowadzam w dalszym ciągu
wzory określające związek między sx a s0.

Jeżeli Nv oznacza siłę osiową w dowolnym elemencie
pręta, posiadającą zatem kierunek stycznej tego elementu,
to z warunku równowagi wynika:

2fv = Pv cos <jp.
Niech ds0 przedstawia pierwotną długość elementu

osi pręta, to zgodnie z prawem Hooke'a jest:

d80 — ds — - = — ds0

to daje, po wstawieniu poprzednio otrzymanych wartości:
o_ ds dv , . „ „ i

(25) dso = «--•/•
1—

, gdzie X=nGv,-~ ,
si

EA
oraz z natury rzeczy
(25-1) 0 < X < 1

Całkując wyrażenie na ds0 w (25) i uwzględnia-
jąc (14) mamy:

(26) . *b-v|2-C J^

p r z y c z e m

( 2 7 ) . . . . dfj
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Celem obliczenia K3 rozwijamy (l—P??2)-1 według
potęgi dwumianu i całkujemy wyraz po wyrazie; należy
uwzględnić przytem, że zgodnie z (11) i (20) jest

Ponadto łatwo sprawdzić przez różniczkowanie, że

•;•--•'•••-? + c o n s t . ,

skutkiem czego:

rj2ndrj

!Uw ^~1\
— 3 2n —7
— l ' 2 n — 5

•'o

J = i t. d.

Tym sposobem wszystkie całki rozwinięcia Ks spro-
wadza się kolejno naprzemian do Ki — Ki oraz Kt i otrzy-
muje się ostatecznie

(28) Y = J ? + *
gdzie

(2S-1) <b2 == 1 + • + -g • 9 i
3 7

• N-a,"

(28-2) ą - l + ^

więc

(28-3) i | 8 J t * < Ą < X
t ; 1 I 6 ^ < ą < \ ;

skoro 0 < X < 1.
Z reguły wystarczy w (28) zatrzymać jedynie wyraz

zawierający X przyjmując równocześnią Ą o o l ; przy
stosunkowo bardzo dokładnych obliczeniach przyjmując
(S2ccil, S1col pomijamy wyrazy zawierające Xb i wyższe
potęgi X.

Aby sobie zdać sprawę z małości X i dać konkretny
punkt zaczepienia dla wyobrażeń, weźmiemy, pod uwagę
szczególne przypadki przekroju pręta: prostokąt i koło, —
oraz materjały technikom dobrze znane i zbadane; żelazo
zlewne i najlepszą, stal specjalną.

"Wzory otrzymane — zgodnie ze założeniami •— są
ważne w rzeczywistości tak długo, jak długo natężenia
w pręcie stosują się z wystarczającem przybliżeniem do
prawa Hooke'a. Oznaczmy ten górny kraniec wartości
natężeń przez p a przynależne mu odkształcenie jednost-
kowe przez ą, to mamy:

(29)

a warunek ważności wyrazi się w następujący sposób:
max av(30) max czyn

E
Wprowadzając największą wartość (30) max av w rów-

nanie (18) i oznaczając odpowiednie maximum X (25)
przez X* otrzyma się z (18) równanie na wyznaczenie
tego X*, jeżeli się dla danego kształtu przekroju wyrazi

— w zależności od — a więc od X.

Dla prostokąta mamy

A — on, z = —BS , ew = ez ~ ~„ = * V o ,

przy tych wartościach otrzymuje się z (18):

a stąd maximum X:
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albo inaczej:

(31-1) 'lD =

Dla koła mamy:

(32) . .

- 1 4-1-

2

5
512'

Uwzględniając dane doświadczalne można dla że-
laza zlewnego6) przyjąć:

1

a wtedy wypada:

Liczby

3-708,1496

13-750,3726

50-988,434!

189-O72,722

0-381,3799

5-244,1162

0-145,4506,

0-542,5819

0457,4181

1-696,1743

0-833,7666

6-289,6681

* * Logarytmy

Gv

n

O'

G'v

G'

0-072,0074

0-569,1572

1-138,3144

1-707,4717

2-276,6289

0-581,3578-1

0-719,6722

0-162,7156-1

0-107,5026

0-734,4653-1

0-660,3133-1

0-229,4705

0-921,0445-1

0-798,6277

6) 0. Bach - Baumann: „Festigkeitseig." wyd. 2, Berlin, Sprin-
ger 1921, str. 1, 2, str. 6, 6. P. Ludwik: „Technol. Mech." Berlin
Springer 1909. Tab. III. Eig. 2, 3.

Na podobnej podstawie można dla specjalnych stali °)
przyjąć:

eP: a = o-i —
a stąd:

Tak np. dla lineału stalowego ') o grubości równej i
milimetra otrzymuje się najmniejszą bezpieczną długość
równą okrągło •§• metra, podczas gdy dla żelaza zlewnego
długość ta wypada niespełna 2 razy większa.

Nasuwa się uzasadnione przypuszczenie, że dla in-
nych technicznie ważnych materjałów (kauczuk, celluloid,
bambus, duralumin itp.) otrzymać można zgoła inne war-
tości na X*; brak dostatecznych danych nie zezwala ująć
tych przypuszczeń w cyfry. "W" każdym jednak razie —
jak to z przedstawionych wywodów widać — porównaw-
cze dane z doświadczeń nad zgięciem w kabłąk mogą
w stosunkowo prosty sposób dostarczyć cennych podstaw
do oszacowania własności sprężystych różnych ciał.

Aby w każdym wypadku ułatwić użycie wyprowa-
dzonych wzorów, obliczyłem wartości liczbowe, oraz loga-
rytmy dziesiętne spółczynników w nich występujących,
których zestawienie daje poniższa tabela.

III.
W ogólniejszym przypadku zgięcia pręta zapomocą

dwu sił równych i przeciwnych zaczepiająoyoh na koń-
cach osi pręta, otrzymuje się na podstawie jednego z wa-
runków, aby te końce leżały na prostej działania siły,
a mianowicie, aby było dla a=O (s=0):
(35) . . . . T - % ; <p = a; y = yi=O,
rówanie (6-1) w postaci:
,„,.*, 1 1 1 P .

B' r
Równanie powyższe przedstawia formalnie pierwszą

całkę równania (3) przy obranych warunkach. Zaeihodzi
P

jednak pytanie czy przy danem — , a więc i P (gdyż B
B

jest zasadniczo większą od zera stałą) także f a k t y c z n i e
dopuszczalny jest warunek T, =jzO (o<.a<.n) a raczej,
czy wtedy całka y nie równa identycznie zeru istnieje.
Pytanie to można odwrócić w ten sposób: znaleźć waru-

p
nek, jaki musi spełniać -=-, a więc P, aby istniała całka
y nierówna identycznie zeru i spełniała żądanie o< a < TC
przy yi = 0.

Stawiając sprawę w ten odwrotny sposób, przy-
puśćmy, że P spełnia ów nieznany jeszcze warunek i że
wobec tego istnieje całka ogólna y, oraz, że mamy na
początku (»=0): 9'1 = a, ^ = 0 . Niech / oznacza maximum
(czy też minimum) dla y; wówczas musi zachodzić równo-
cześnie: y / =T=0, y=f) wstawiając te wartości w (36-l)
otrzymuje się:

m • • . i4/-i- :

Jeżeli tedy istnieje funkcja ciągła y posiadająca
ciągłą styczną T, to z określenia wielkości / jako extre-
mum wynika:
^oo) 0=^4 ^?y ^ż-J *
lecz (37) daje przy każdej skończonej, różnej od zera,

wartości -=•:
Jo

(38-1) dla . . . . ^ = 0 , /2=0,

6 ) j . w. i Bach-Baumann loo. cit. str. 59. Fig. 807.
7 ) M. T. Huber: Studja nad belkami „I". Warsz. Tow. Polit.

tom. 2, 1923. Str. 135.



a zatem, jeżeli poszukiwana całka ogólna y ma istnieć, to
z konieczności musi być: %i ̂ 0 (o < a < n).

Celem dalszego zbadania przekształcimy równanie
(36-l); znane formuły goniometryczne dają i=1

1
, = cos 09=1—2 sin

Il + T*
pozatem jak wiadomo :

1 _ dtp
Q ds'

a więc na podstawie (3) i (4):

Ł *=Ł (Ł V- ?
JLJ JT \ JD J JT

wprowadźmy ponadto nową zmienną f:

to uwzględniając powyższe związki otrzymamy (36-l)
w postaci:

(39) . .

Jeżeli dla początku pręta (a=0, cp—a) obierzemy:
s=0, to wyciągając pierwiastek i rozdzielając zmienne
otrzymamy z (39) przez • poj edynczą kwadraturę:

(40)

znak ujemny pochodzi stąd, że gdy £, (s) rośnie od zera,
(p maleje od wartości a ze wzrostem s; przy wyciąganiu

pierwiastka w (39) należało zatem napisać: -=- -X = —^~.

Z równania (3) wynika, że wszędzie tam, gdzie
krzywa y przecina kierunek siły P (a więc dla każdego

y=0), ma ona punkt przecięcia I — = 0); równanie zaś

(36-1) da na pochylenie stycznej T0 W każdym punkcie T0

w każdym punkcie tego rodzaju: T O * = T 1
2 , a więc TO = ± T 1

inaczej cp^ = ± «• Niech a2 oznacza kąt nachylenia stycz-
nej w najbliższym początkowi punkcie przegięcia, to, gdy
y jest krzywą oiągłą, musi być a% = —a, T2 = —Tj ; jeżeli
ponadto y ma styczną ciągłą, to między wartościami ę
równemi a i — a musi tp przybierać wartość: 0, a więc
y musi między dwoma wartościami (y =0) przechodzić
przez extremum równe /(37).

Niech Sj oznacza całą długość odkształconej osi
pręta między sąsiedniemi punktami przegięcia, to z (40)
mamy:

a (przez 0)

Że prawdą jest równość:

(42)

wynika stąd, że mianownik w obu całkach przybiera te
same wartości na drodze całkowania, a oprócz tego kie-
runek obu całkowań jest ten sam (ujemny). Oznaczając
więc:

(43) K=

otrzymujemy z (41) na podstawie przedostatniej równości:

(44) 1,

a ponadto jako wniosek z (42) z uwzględnieniem (37) wy-
nika, że y osiąga maximum / dla s=\sv a więc w środku
między punktami przecięcia.

(44) daje warunek wiążący dla P w postaci:

(45) P=(2K)2 —

zupełnie podobnej do (1).
Chcąc wykazać, że z (45) można istotnie otrzymać

oczekiwane ograniczenie z dołu dla P należy teraz udo-
wodnić, że K jest nie mniejsze od określonej wartości,
gdy o < a<.ji. W tym celu przekształcimy całkę (43) na
całkę o granicach stałych; ponieważ w interwale całko-
wania :

0
sin2

sra.'
• 1 ,

więc użyjemy podstawienia:

s in 2 ~r- , , ,
y /

(46) — ~ = sin/J, stąd : cos -~ = yl—sin'-„-.sin2p,
sm z

cp
c o s —•. d (•§• cp)=sin — , cos /?. d /?,

s m ' - | - 1 2 ~ s m " 2 " - o o s i

wówczas, gdy (p zmierza od 0 do a, to /? zmierza od 0

do -jr-, a zatem po wprowadzeniu podstawienia (46) całka

(43) przyjmie znaną normalną postać:

(47) . . . r-f*-* ^

Z kształtu mianownika w (47) wynika, że K osiąga
istotnie najmniejszą wartość, gdy a zmierza do zera;
mamy mianowicie wyraźnie:

( 4 8 ) . . . .

(49) gdyż K > ~ dla 0 < a < n.

Uwzględniając to w (45), oraz przypominając sobie
wniosek z (38), (381) otrzymujemy ostatecznie szukany
warunek, aby równanie (3) mogło posiadać poszukiwaną
całką, w postaci :

• B
( 5 0 ) . . . . P>minP=°ni

i.
Najmniejszą wartość osiągnie minP według (50)

wówczas gdy długość osi pręta między sąsiedniemi punk-
tami przegięcia będzie możliwie największa; to zaś zaj-
dzie wtedy, gdy s1 będzie całkowitą długością wygiętej
osi pręta8). Praktyczna równowartość minP (60) z war-
tością otrzymaną przez Euler1 a (1) nie wymaga dalszego
uzasadnienia (a, ocl), jakkolwiek tutaj otrzymane wzory
(45) (37) zezwalają przy P > min P na oznaczenie zupełnie
określonych wartości / (porówn. ust. II).

IY.
Wzory (45) (47) wskazują, że dla wartości a dosta-

tecznie bliskich zera odpowiednia wartość P będzie nie-
wiele przewyższać minP określone przez (50).

8) Wartość St odpowiadającą. minP wyróżniono w później-
szych rozważaniach jafeo s* wzgl. sD .
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Rozwijając mianownik prawej strony (47) na szereg

;rzymujac się c

wyrazie dostajemy:

j j ą pj y ( ) g
i zatrzymując się dla małych, wartości sin2— na drugim

a wstawiając to w (45) i rozwiązując otrzymane tak

równanie ze względu na sin

(53) sm B - 1 ,

gdzie P oznacza wartość siły nieco większą od min P, a a
odpowiednią, wartość a.

Wzór (37) można napisać, używając oznaczeń wpro-
wadzonych już w poprzednim ustępie, w postaci:

(37-1)

wstawiając zaś w ten ostatni wzór wartość (53) otrzymuje
się wartość / odpowiadającą wartościom a i P:

(54) B B_
P P "

Opierając się na ogólnie znanem uproszczonem Eule-

rowskiem równaniu odkształconej osi pręta ly=fsin—r-J,
w którem strzałka / wypada nieokreślona, można teraz
odpowiednio do otrzymanego wyniku (64) napisać równa-
nie odkształconej osi pręta, gdy siła P niewiele przekra-
cza minP, w postaci zupełnie określonej:

(55) - . l / s , i B •

V n V p
B . ns
P ' Sm »i '

która spełnia warunki brzegowe y, = 0 dla s=0, oraz
y5 —0 dla 8=si) sprowadza się identycznie do zera, gdy
P-^-minP, zgodnie z twierdzeniem podstawowem udo-
wodnionem w ustępie III, dając wartość największego
wygięcia /, oraz pochylenie stycznych podporowych
\.(a) z przybliżeniem odpowiadającem wzorowi (51).

Ostatni rezultat (55) można także otrzymać wycho-
dząc z rozwiązania równania różniczkowego (3), ważnego
dla dowolnych a, którem jest:

i uwzględniając, że gdy a-+0, y—•-»•—, to równocześnie:
B

-cos
o . ns

"o-J-*8inf-*sm—,

oraz wyrażając sin ̂ - we funkcji P, jak to uczyniono

poprzednio (53).
Wzory (53), (54), (55) pozwalają z obserwacji wy-

gięcia pręta po nieznacznem przekroczeniu wartości siły:
minP obliczyć odpowiedni moduł E występujący w tych
wzorach w B,

Grdy siła ma wartość minP to oś jednorodnego pręta
pozostaje jeszcze zasadniczo prosta; jeżeli wówczas jej
długość wynosi s*,, przez l0 oznaczając pierwotną długość

8) A. E. H. Love: „Elastłoity". Wyd. nieni. Teubner. 1907
§. 263. Str. 464. (12), Symbol on § (czyt.: cosinus amplitudae g)
oznacza znaną funkcję elliptycssną JacoWego. Vide: S. Kępiński
loo. oit. część U , śtr. 184—187. Jahnke-Emde. Funktionentafeln
Taubner. 1909, str. 46.... H. Durśge-Maner: Ellpt. Funkt. Teubner
1909. Str. 40-47, str. 224-230.

pręta, to mamy wówczas:''"•*'''"' V t,: s % = 4 0 11-
minP\j ; wstawiając

0

tu teraz wartość: ramP= rc2~f.óiśrżymuj'e się na wyzna-

czenie s*t równanie:
(56) . . . . ! ^

, minP. , 'T T ' ,
które w praktyce — gdy -^-j-jest z reguły małym wobec
jedności ułamkiem — rozwiązuje się najprędzej metodą
kolejnych przybliżeń10) startując z pierwszą wartością
przybliżoną si:

i n H%

i obliczając następnie drugie przybliżenie

i (A

i dalsze w razie potrzeby. (Dla 7 — = TK drugie przybliże-
nie pokrywa się już z dokładnością normalnego suwaka
logarytmicznego).

V,

Aby wywołać właściwe wyboczenie to jest regularne
wygięcie — choćby najmniejsze musimy zwiększyć inten-
zywność siły P nieco ponad wartość: min P. Jeżeli nam
chodzi o zbadanie stadjum początkowego, a raczej samych
warunków powstawania wyboczenia, zależnie od odkształ-
calności ciała, to nasuwa się założenie, że podczas stadjum
początkowego, skutkiem wzrostu siły od: (min P—dx P)
aż do P+d2P) pomimo znikomego wygięcia, wszystkie
włókna pręta ulegną ostatecznie dalszemu, choć niejedna-
kowemu — skróceniu, a natężenia wzrosną.

Przyjmując to założenie wypada — dla tego studjum
początkowego — odrzucić hypotezę włókna krytycznego
(o której wspomniałem w ustępie I) jako wprost prze-
ciwną temu założeniu. Sprawa ta ma znaczenie tylko
w obszarze t. zw. „pospręźystym", który oznaczymy
krótko przez (D).

Ażeby dojść do rezultatów przejrzystych należy
w jak najprostszy sposób zeschematyzować te istotne
właściwości ciała, o które przytem chodzi.

Ze względu na ogromne znaczenie techniczne, jakoteż
na nader charakterystyczne i znane właściwości fizyczne,
będę miał tu głównie przed oczyma żelazo zlewne, zwłasz-
cza że wiele innych ciał zezwala na ujęcie dotyczących
cech — w przybliżeniu — zasadniczo tym samym sche-
matem.

W szczególności związek między natężeniem (nor--
malnem) ff11), a przynaleźnem mu odkształoeniem jednost-
kowem £ przyjmiemy, w zasadzie, według schematu rys. 1 n ) .

Zależność tedy między dotyczącemi wartościami s i a
wyrazi się w obszarze (D) wzorem:

(57) ^ j £ , gdzie e>ep, a >p, o<D<E, EF=

który można także napisać w postaci równowartej :

)0) Porówn. M. Thul l ie : „Statyka budowli". Lwów.
") Porówn. P. Ludwik : „Teohnol. Mech." El. Berlin. Sprin-

ger 1909. Str. 16-31. Tabl. III, oraz I.
la) M. T h u l l i e : „Neue Versuche". Z. 6. I, u; A. V. Wiedeń

1902. Nr. 50.
M. T h u l l i e : „Monierplatte". Z. ó. I. u. A. V. Wiedeń

1897. Nr. 18.
M. T h u l l i e : „Teoria żelbetu". Lwów 1915. Bibl. Politechn.

XXXI. str. 52.
R. Ekwal l : „Ber. v. Eisenbetonkonstr.". Stockholm-Upsala.

1916. Sv. Teknol. for. Porlag. Str. 88—39, str. 46—47. Pl. 1.
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(57-1).
D'

kładąc — = _ _ _ . ,

lub też w postaci odwrotnej :
(67-2). . . . O={E—D).EP + D.£.

Jeżeli z oznacza odstęp rozważanego włókna od
środka przekroju S mierzony dodatnio w kierunku środka
krzywizny, to hypoteza linjowego rozkładu odkształceń
w przekroju daje związek:
(58) £ = £„ + *.z,

de 1
gdzie t=*-r ™ jest parametrem zależnym wyłącznie

od położenia rozważanego przekroju wzdłuż osi pręta a e0
odkształceniem jednostkowem włókna tejże osi.

Rys. 1.

Gdy wyboczenie rozpoczyna się przy wartości
j.A, to zgodnie ze założeniem przyjętem na po-

czątku tego ustępu, — oznaczając przez am, ow natężenia
we włóknach skrajnych i obierając je tak, aby było:

am<a0<aw, mamy:
(59) . . . . p < am < a0 < am.

Skutkiem (58) i (57*2) rozkład natężeń w przekroju
będzie również linjowy:

a = ff„ + H.ł.z,
da da dea ponieważ -,— = -r- ',-z-

A~ de dz dzda
= H, oraz według schematu i (57-2j

— =23, więc będziemy mieć H=D, zatem:
(60) a = ao + D.t.z,
gdzie, jak widać, a„ oznacza natężenie w osi (2=0) t. j .
według (B9) i (57-2) wyraźnie a0 = [E—D)EP + DE„.

Na początku wyboczenia warunki równowagi dają:

(61)

a stąd parametr t:

(62) . . . . t =
M
DJ'

Euler'owskiem równaniem różniczkowem gięcia bę-
dzie więc tutaj :

( 6 3 ) . . . . .

Daje ono na minP w obszarze (D) wartość analo-
giczną do (1), a mianowicie:

(64) . . . . . Ą « « » ^ ,

Postępując, jak w ustępach III. i IV. otrzymamy
według (50), (51), (45):

(50.D) minPB=n>-^-\ (46.2?) P ( 2 Z ) S

08/Sie/2012
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Wzory tedy (53), (54), (55) ustępu IV. można stoso-
wać w obszarze (D) z tą zmianą, że zamiast B=EJ (4)
należy teraz wstawić:
(65) BD=DJ.

Eozumując podobnie jak w ustępie IV. otrzymamy —
w miejsce wzoru (56) — obecnie, w obszarze (Z>), na pod-
stawie (57-1), dla wyznaczenia długości (jeszcze prostej):
8S pręta — w chwili gdy siła ma wartość : min PD - r wzór

(66.;,) . . . 4 _

Ujęcie teoretyczne tu przedstawione może być zatem
łatwo doświadczalnie zbadane, przyczem można ustalić
najodpowiedniejsze wartości p i D.

Natężenia otrzyma się z (60) po wstawieniu wartości
na t z (62).

VI.
"Wzory postaci (1) i (64)1S), które można oprzeć na

zrozumiałych i nie sprzecznych założeniach przy pomocy
poprawnych wywodów teoretycznych, przez swoją elemen-
tarną prostotę mają wartość jako formuły do obliczania
słupów w praktyce. Można wykazać — w sposób dosta-
teczny dla takiego celu — że są. one zgodne zasadniczo
z wynikami nowszych wzorowych doświadczeń.

Oznaczając przez sxl eD odkształcenie jednostkowe
osi pręta wywołane siłą min P w obszarze (E) względnie
w obszarze (D) mamy według (56), (66 D), (574):

(66.2?) e
* 2

(66. D) A

wielkość tedy kształtu —jy ma w każdym razie wyraźn;
8

charakter fizyczny odkształcenia i może być z pomiaru .
wyznaczona.

Oznaczając natężenia „wyboczające" przez aE wzglę
dnie aB jako określone wzorami:

(67) . . . . <r£ = ^ , . e „ - ^

i pisząc odpowiednio do znaczenia fizycznego poprostu
(s*col) ze względu na cel o który tu chodzi

(661) £* « ~

otrzymamy wzory typu (1) (64) w postaci nader charak-
terystycznej, jako równania prostych przez poozątek układu
kartezjańskiego (ff,£*), a mianowicie:
(68) . . . . ff^=2?.e*; (69) . . . . aD = D.£*
z rozgraniczeniem ważności:

odpowiednio do przyjętego przez rys. 1 schematu.
Z TC

Zwykle używana t. zw. „smukłośó": — = -j=, posia-
dająca wyłącznie geometryczny charakter, komplikuje dy-
skusję związków (68) (69). A.by nie komplikować zbytnio
dotyczących rozważań, a jednak dostać obraz zmien-
ności zasadniczo pokrewny używanemu, wprowadzimy tu
w miejsce e* jego odwrotność:

l

otrzymując tym sposobem w miejsce (68) (69):
(68-1). . . . aEĄ = E; (691). . . .

13) Por. M. Tliullie. „Teorja żelbetu", loc. oit. str. 136.
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a więc zamiast prostych: hyperbole równoboczne w układzie
prostokątnym (a, £).

Przedewszystkiem zaznaczamy, źe te hyperbole, mając
osie układu za wspólne asymptoty, nie mogą. przy D^pE
posiadać żadnych punktów wspólnych, w skończoności.
(Odnosi się to do wszystkich wzorów Euler'owskiego typu
teoretycznie udowodnionych).

Chcąc aby pierwsza z nich obowiązywała dla a <p,
druga dla a > p, otrzymamy, kładąc w (681) (694): a —p,
dwie graniczne wartości t,:

skutkiem czego — w braku innej dostatecznej racji —
.musi się wszystkim L . spełniającym relację:

7 0 D L < f < ^
przyznać jedną i tą samą wartość natężenia wyboczaj ącego,
a mianowicie:
(70-2) p.

Interwał (70) dający charakterystyczny stopień we
wykresie [a, £] rys. 2 jest konsekwencją u ) nieciągłości
istotnej — tak wybitnie zaznaczającej się u żelaza zle-
wnego — a scharakteryzowanej punktem 6 przyjętego
schematu (rys. 1).

Siłą. faktów nasuwa się konieczność ograniczenia
z góry wartości natężenia wyboczaj ącego.

u) Hyperbole rys. 2 można z łatwością doprowadzić do prze-
cięcia w dowolnym punkcie obranym na jednej z nich przez proste
przesunięcie drugiej w kierunku którejkolwiek z osi współrzędnych.
Niech q będzie takiein przesunięciem hyperboli (D) w kierunku osi a,
a żądanym punktem przecięcia punkt: aF = p,t — 'Cp$', wówczas

E
na oznaczenie ą mamy równanie {p — q) 'CPiS — -D, gdzie C^, = —;

to daje; ; z tą wartością równanie „przesuniętej"

hyperboli „(P)" a mianowicie: {Ka"B — g)'Q = D, przejdzie po wy-
mnożenru przez A i wstawieniu wartości (G6-l) na równanie:

(Ks) „P% = A „0% = (AP) (l - ^\ 2

które posiada te właściwości, że dla D -> E przechodzi na (1), a dla

t, = Z,pE czyli ~ y =4=r daje nJ?"D=pA, — tak samo jak równanie

(1); (porówn. L. K a r a s i ń s k i . loc. cit. str. 319—321 wzór 1B3).
Za pomocą powyższej prymitywnej operacji poprawia się je-

dnak niejako przyrodę wtłaczając ją w ramy przestarzałej — w dzi-
siejszej epoce quantów — maksymy: „Natura non facit saltus".

Pozatem liczenie stałą wartością (702) w interwale (701)
jest dla praktyki niezawodnie wygodniejsze, pomijając już to; że
odpowiada doświadczeniu,

Doświadczenia wykazały, że przy pewnej granicy
dla a ciała ulegają bądźto skruszeniu lub ścięciu ukośnemu,
bądźteż zaczynają się stawać coraz więcej podobne cie-
czom lepkim tracąc pierwotną równomierność postaci n. p.
z walcowych stając się beczkowatemi. Nieco przedtem już
objawia się na ogół silne zwiększenie przekroju poprze-
cznego tak źe istotne natężenia 15) prawie się nie zwięk-
szają pomimo zwiększenia siły ściskającej i zmniejszenia
długości; część sprężysta pracy ulega przytem tylko nader
nieznacznemu wzrostowi; odpowiada to istotnej wartości
modułu niewiele większej od zera. Z natury rzeczy kończy
się w takich okolicznościach ważność ujęcia teoretycznego
opartego na jednostajności przekroju pręta (A, J, i).

Pamiętając o tem uzupełnijmy sobie teraz w myśli
schemat rys. 1 używając prostą Q-+ o module D w pewnym
punkcie W leżącym na niej i posiadającym współrzędne
a — wy-p, E = E,„'>EP, spełniające zatem równania (57),
oraz prowadząc z tego punktu W^ nową prostą o module:
o < ^ " < X ) 1 6 ) . Skutkiem tego zależność między natężeniem
a > w a przynależnem mu odkształceniem £ > s„ wyrazi
się wzorem:

a~w(71) .
lub też równowartym

(714)

g
p w

~D

= — J - £ + T' g d z i e :
ID'

Stosując w obszarze (Z) analogiczne rozumowanie,
jak poprzednie w obszarze (D) dojdziemy do równania:

(72) . . a* 2= i

oraz do waorów:

-Z, gdzie A-= £ * =
7 T

(73) Pz=n^; (73-1)

We wykresie rys. 2 otrzymamy jeszcze jedną hiper-
bolę równoboczną (734), która tembardziej będzie się
zbliżać do osi układu (a, t) im mniejszą wartość obierzemy
na Z. Podobnie jak (70) otrzymamy teraz dla o = w odpo-
wiednie rozgraniczenie wartości t, w postaci

(74) . . . . ^ = | < ^ = ^ ,

tak, że wszystkim t>(m) spełniającym relację:
(744) %V,X<%(»)<%V,D

jesteśmy zmuszeni przyznać jedne i tę samą wartość
natężenia wyboczaj ącego, a mianowicie:
(74-2) w.

Skutkiem tego otrzymalibyśmy diagram rys. 2 ogra-
niczony linją składaną \Z D.. . ,E\ z łuków hyperbol
(684) (694) (734) i kawałków prostych równoległych do
osi f. Przyjmując jednak w za granicę wytrzymałości
w tym sensie, że ciało wówczas traci postać pręta czy też
„rozpływa się" niejako, możemy pozostać w zgodzie z na-
szem rozumowaniem zmierzając z wartością Z do zera;
wtedy otrzymamy ograniczenie diagramu (odrzucając
hiperbolę Z) w postaci linji składanej: {w~> D. . .E).

Porównując tak wyprowadzony diagram rys. 2 z re-
zultatem znanych i 7) wzorowo przeprowadzonych doświad-
czeń Karman'a (uwzględniając przytem zmianę w skali

1 Podciętych wywołaną przez użycie zmiennej f = —r. —=

-1 nietrudno zauważyć uderzającą zasadnicząw miejsce

1 5 ) P. Ludwik, loc. oit. str. 27, str. 36—37. Tabl. I.
G-. Bach. Elastizitat. Berlin, Springer, 1917, VII w. str. 223,

także tabl. IX.
1 6 ) Pórówn. M. Thullie. „Die dritte Phase". Z. 6. I. u. A. V.

1913, Nr. 48; także: M. Thullie. „Teorja żelbetu", loc. cit. str. 55—56,
n ) E. Mayer. loc. cit. str. 73, rys. 26.
Timoszenko-Huber. loc. cit. str. 334, rys. 403.
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zgodność zwłaszcza odnośnie do tej charakterystycznej
cechy jaką. jest stopień: a=p na rys. 2 odpowiadający
punktowi G schematu rys. 1.

Wobec porównywanych diagramów części hyperbo-
liczne powyżej i poniżej tego stopnia odpowiadają wido-
cznie krzywym nie przecinającym się. Że stopień charak-
terystyczny w doświadczeniach tak ostro nie wychodzi
jak w schematycznem ujęciu teoretycznem, to jest rzeczą
łatwo zrozumiałą z różnych względów. Raz dlatego, że
wartość p nawet dla próbek żelaza wziętych z jednego
bloku waha się w szerszych granicach niż E, powtóre
ponieważ zachowanie się żelaza w miejscu odpowiadaj ącem
punktowi O rys. 1 jest w rzeczywistości nadzwyczaj nie-

regularne i osobliwe. Nakoniec nie można zapominać o tem,
że wzory tu wyprowadzone zostały pod tym wyraźnym
warunkiem, że wyboczenie rozpoczyna się całkowicie
w jednym z obszarów (EJ lub (D) wykluczając na razie —
usuwający się od rozważań teoretycznych z powyżej po-
danych powodów — przypadek gdy min P — pA.

Przy rozważaniu innych doświadczeń zwłaszcza nad
profilami żelaznemi o cienkich brzegach nie można zapo-
minać o wpływie indywidualnym częściowego wy boczenia18)
zależnym od norm badanego typu, (Dok. nast.).

18) M. T. Huber. Studja nad belkami I. loo. cit. str. S, 47-50,
65, 85-86, 90-101-105, 114-119.

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

b) W i d z i a l n o ś ć l a t a r ń t r a s y l o t n i c z e j .

Zasięg promienia świetlnego latarni lotniczej czy
też światła na trasie nie da się dokładnie ustalić. Wi-
dzialność bowiem promienia świetlnego zależy od różno-
rodnych czynników mających swe źródło: 1. w samej la-
t a r n i ; 2. w warunkach atmosferycznych; 3. we wrażli-
wości oka pilota.

Promień świetlny w swej drodze podlega absorpcji
(pochłanianiu) przez atmosferę, załamaniu i często odbiciu.
Otaczające powietrze nawet bardzo czyste i przejrzyste
pochłania znaczną część energji promienia świetlnego.

Znaczne różnice temperatur warstw powietrznych
jak również i przyciąganie ziemskie powodują duże różnice
w gęstościach warstw powietrza, zwłaszcza w kierunku
pionowym; warstwy o różnych gęstościach posiadają
różne współczynniki załamania, które w sumie dają od-
chylenie promienia świetlnego od linji prostej, czyli t. zw.
refrakcję atmosferyczną. Znajdujące się w atmosferze
chmury, mgły, dymy i t. p, powodują prócz załamywa-
nia promieni znaczniejszą absorpcję, oraz częściowe od-
bicie promienia świetlnego.

Jednym więc z najważniejszych czynników wpływa-
jących na zasięg i widzialność promienia świetlnego jesfc
atmosfera. Stopień pochłaniania promieni świetlnych przez
atmosferę waha się w bardzo obszernych granicach za-
leżnie od stanu tejże atmosfery.

Ilość
świec

1
50

500

5.000

50.000

500.000

5,000,000

Z a s i ę g w hm

b. dobra
pogoda

10

26

51

87

135

195

średnia
pogoda

7

14 "

28

33

44,5

57,0

zła
pogoda

4

6,5

9,2

12,2

15,4

19,0

b. zła
pogoda

1,85

2,60

3,45

4,35

5,86

6,50

mgła
lekka

0,93

1,23

1,66

1,92

2,30

2,70

mgła

0,380

0,470

0,565

0,676

0,780

0,790

mgła
ciemna

0,090

0,110

0,130

0,150

0,170

9,190

Dla normalnych warunków kontynentu europejskiego
t. j . przy dobrej pogodzie można przyjąć, że straty pro-
mienia świetlnego wynoszą na 1 km średnio 10°/0. Straty
te wzrastają bardzo znacznie wraz z pogorszeniem się
pogody. Przy t. zw. czarnej mgle liczyć się trzeba z cał-
kowitą absorpcją promienia świetlnego. Powyżej podana
tablica, zestawiona przez inż. V. Braum Van Ylotten,
kierownika oświetlenia wybrzeży holenderskich („Aero-

nautica", str. 36, r. 1928) daje obraz na ogromny wpływ
pogody na zasięg światła.

Ilość dni pogody b. dobrej nie przekracza w Ho-
landji, jak podaje p. V. Ylotten 10°/0, ilość dni średniej
pogody wynosi przeciętnie 50°/0, a dni rubryk 4, 5, 6 i 7
(b. zła pogoda i mgła) wynoszą średnio 10U/0, przyczem
mgła ciemna (czarna) zdarza się raz na kilka lat.

i
mi % AbJo beja

^ ó " o ooo o ć> 'ODO CJ ó OOO " O ó oóo O
\- rl -t 10*0 O CS OOO O O QOO Q O OOO O
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J (IO jioiecachtHJ

Rys. 19.
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Powyżej podano również wykres (rys. 19) zasięgu
promienia świetlnego w zależności od stopnia pochłania-
nia (od 0 do 60°/„) i to dla promieni świetlnych o sile
od 10 do 10,000.000 świec Hefnera, według Lubera (Luber:
„Die Befeuerung von Nachtflugstrecken" Z. f. Flugłechnik
u. Motorluftschiffahrt 1929, zeszyt 10).

Ogólnie, zasięg promienia świetlnego uzależnić
można:

a) od siły promienia świetlnego,
b) od stopnia pochłaniania fal świetlnych przez

atmosferę,
c) od czasu trwania działania światła (rozbłysku)

i następstwa rozbłysków,
dj od kąta pochylenia promienia świetlnego do po-

ziomu i położenia obserwatora,
ej od akomodacji i wrażliwości oka obserwatora.
Siłę światła J w zależności od zasięgu k możemy

teoretycznie wyrazić przy pomocy wzoru na naświetle-
nie „c":

o- £. (1-0,01 pf;
gdzie J wyraża siłę światła w świecach,



k odległość w kilometrach,
p stopień pochłaniania światła w procentach,
c naświetlenie mierzone w luksach.

Minimalna: wartość na „c" (to jest taka wartość,
przy której oko przyzwyczajone do ciemności zauważy
światło), wynosi według danych doświadczalnych zebra-
nych przez specjalną komisję do badań latarni morskich
-w Niemczech {A. E. G. Mitteilungen z. 10, r. 1928) 0,3
luksa. Wstawiając tę wartość do powyższego wzoru otrzy*
mamy wzór na J:

03fc2

Na podstawie powyższego wzoru teoretycznego obli -
czono i wykreślono krzywe w rys. 19.

Chcąc więc dla danej z góry odległości ustalić siłę
promienia świetlnego pamiętać trzeba, że siła ta jest;

1. proporcjonalną do kwadratu odległości, k;
2. wprost proporcjonalną do wymaganego naświe-

tlenia, e;
3. odwrotnie proporcjonalną do stopnia pochłaniania

promieni świetlnych przez atmosferę, p.
Teoretyczny wzór na ,7, wyżej podany, nie uwzglę-

dnia jednak czasu trwania działania światła i następstwa
tych rozbłysków, które mają, również poważny wpływ na
zasięg światła.

Czas trwania rozbłysku zależy od powierzchni prze-
kroju poprzecznego wiązki promieni, a więc od kąta roz-
warcia rzuconego snopa światła, oraz od szybkości obrotu
latarni. Poglądy na zasięg latarni, w zależności od czasu
trwania rozbłysku są dosyć rozbieżne. Zresztą nic dziw-
nego. Przy doświadczeniach wchodziły bowiem w grę
takie nieokreślone wartości, jak wrażliwość oka, tak różna
u poszczególnych jednostek, oraz szybkość reakcji nerwu
wzrokowego. "W Niemczech uznano na podstawie doświad-
czeń za najodpowiedniejszy czas trwania rozbłysku 0,06
do 0,10 sekund. Wartości te odpowiadają całkowitemu
obrotowi promienia świetlnego w ciągu 3 sekund, przy
kącie rozwarcia wiązki promieni 7° do 12° (przy obroto-
wych latarniach lustrzanych). Poszczególne rozbłyski na-
stępują więc w odstępach co 3 sekundy. Jako górną gra-
nicę, przyjąć należy 6 sekund trwania przerw pomiędzy
poszczególnemi rozbłyskami.

CJ Zasięg promienia świetlnego w zależności od re-
frakcji atmosferycznej i kulistości ziemi.

Praktyczny zasiąg promienia świetlnego latarni lot-
niczej zależy również i od kąta nachylenia promienia
świetlnego. Gdybyśmy umieścili latarnie wprost na tere-
nie, to przy założeniu prostolinijnego przebiegu promie
mienia świetlnego, obserwator znajdujący się w samolo-
cie na wysokośai np. 2.500 m (rys. 20) traci kontakt
z tymże promieniem świetlnym w odległości 178 km od
miejsca położenia latarni. Więc nawet przy locie na wy-
sokości 2.500 m, którą uznać należy za górną granicę
lotu, lotnik nie mógłby widzieć latarni o bardzo nawet
dużej sile promienia świetlego w odległości, znajdującej
się poza 178 hm. Ponieważ jednak normalna wysokość
lotu płatowca wynosi od 300 do 500 m, więc odległość,
umożliwiająca widzenie promienia świetlnego latarni
zmniejszyłaby się do 62 km (przy przyjętej wysokości
lotu 300 m).

Jak więc wynika z powyższego, wpływ kulistości
ziemi na zasięg latarni jest bardzo znaczny. Przy zało-
żeniu, że promień światła biegnie w kierunku prostym,
nie należałoby się liczyć z zasięgiem większym od 62 km.

Promień światła podlega jednak, jak to wspomniano
na początku, załamaniu (refrakcji atmosferycznej), droga
promienia nie wyznacza więc linji prostej, lecz krzywą,
tem samem zasięg promienia jest praktycznie różnym od
zasięgu obliczonego przy drodze prostej promienia.

• Dzięki refrakcji atmosferycznej, promień świetlny
odchyla się w kierunku ku ziemi i zakreśla krzywą zbli-
żoną do łuku koła. Temsamem promień spotka się z lot-
nikiem, znajdującym się na wysokośoi h, nie w punkcie F
(przebieg linjowy), lecz w punkcie T (rys, 21) w odle-
głości „A", większej od odległości „a", bez refrakcji.

Rys. 20.

Eefrakcja atmosferyczna zwiękzza więc zasięg la-
tarni lotniczej.

Wielkość załamania promienia świetlnego zmienia
się wraz z porami roku, porami dnia i warunkami atmosfe-
rycznemi. Stwierdzono, że bezsprzecznie z największą re-
frakcją liczyć się trzeba w lecie.

Ponieważ dokładne określenie refrakcji jest nie-
możliwe — refrakcja zmienia się tak w czasie jak i w prze-
strzeni — więc przyjęte wartości uważać należy za przy-
bliżone wartości średnie.

Rys. 21.

Wielkość tej i*efrakcji określa się zwykle pewnym
spółczynnikiem „m", przez który pomnożyć należy pro-
mień ziemski, dla otrzymania promienia łuku koła, po
którym przebiega załamany promień świetlny. Wartość
tego spółczynnika m określano od kilkudziesięciu lat na
6,5, ostatnie jednak doświadczenia skłoniły do przyjęcia
za „mu wartości 10,5 (doświadczenia we Francji na brze-
gach Bretanji). W stosunku do dawnej wartości na m
zwiększyło to zasięg o około 4°/0.

Związek między wysokością, a zasięgiem promienia
świetlnego, mierzonym po powierzchni ziemi przy przy-
jęciu wartości m = 10,5 można określić w przybliżeniu
parabolą drugiego stopnia o parametrze 2jp = 14, czyli
wzorem y2=14a;, przyczem x wyraża wysokość „da ob-
serwatora nad terenem mierzoną w metrach, y zaś od-
ległość między latarnią a obserwatorem mierzoną w kilo-
metrach po terenie (po rzucie).

Przyj ąwszy dla przykładu wysokość lotu płatowca
300 m, otrzymamy na podstawie powyższego wzoru:

a dla wysokości lotu 2.500 m:
y — 187 km.

Porównując wartości 65 i 187 km z wartościami
otrzymanemi bez uwzględnienia refrakcji (rys. 20) przeko-



nujemy się, że zasięg promienia przez refrakcję zwięk-
szył się o 5 i 6% •

Jeżeli więc mamy do czynienia z latarniami lotni-
czemi, od których żądamy zasięgu do 65 km, to dla przy-
jętej wysokości minimalnej normalnego lotu nocnego
300 m, poziomo skierowany promień świetlny spełnia swe
zadanie w zupełności, o ile oczywiście ma się do czynie-
nia z ódpowiedniemi warunkami atmosferycznemi. Osią-
gnięcie większego zasięgu od 65 km dla lotów na 300 m
wysokości nie jest możliwe, jeśli wysyłanemu promieniowi
damy kierunek poziomy. Zasięg ten można jednak po-
większyć przez odchylenie promienia od poziomu o pewien
nieznaczny kąt /3 pod poziomem. Latarnia musi być wtedy
umieszczona na pewnej wysokości h, dla umożliwienia
przebiegu nachylonego promienia w kierunku stycznem
do ziemi (rys. 25).

Obliczenie kąta /?, o który należy zniżyć wysyłany
promień świetlny, przeprowadzimy następująco: oznaczmy
przez F punkt przecięcia się promienia świetlnego, wy-
słanego z punktu S z prostopadłą w punkcie Z>, przyczem
DF=x (wg. wzoru «/2=14a;), 8 D=y (rys. 22).

Rys. 22.

Przypuśćmy, że obserwator znajduje się w punkcie
F'. Wtedy, dla umożliwienia przejścia promienia przez
punkt F' należy obniżyć wysyłany promień o kąt §. Po-
nieważ krzywa 8 F i SF' różni się nieznacznie od prostej
(promień krzywizny ma wartość 10,5 razy większą od
promienia ziemskiego, czyli 10,5 x 6,366.953=69.853 km),
więc nie popełnimy większego błędu, przyjmując ją. za
prostą. Kąt /? obliczymy więc z trójkąta prostokątnego
(rys. 23):

FF> x~d

jeżeli przez „du. oznaczymy d=DF' (rys. 22) to jest wy-
maganą wysokość, na której ma być widzialnym promień
świetlny.

Rys. 23.

Obliczmy dla przykładu kąt /? przy odległości y~
= 118 km dla d=500 m. Z równania wa=14a; obliczamy

: 1182

wartość x, czyli x— —j-=1000 m, a przy tych wartościach
x-d 1000-600

y ~ 118.000 :

skąd /3 = 15'.
W dotychczasowych rozważaniach mówiliśmy o pro-

mieniu świetlnym. Tymczasem mamy tu do czynienia
z wiązką promieni o kącie rozwarcia kilkustopniowym.
Przy latarniach dioptrycznych, kąt ten wynosi zwykle 5°.

Latarnie o mniejszym zasięgu (do 65 km) ustawia
się normalnie w ten sposób, by dolny graniczny promień
biegł w kierunku ściśle poziomym. Oś więc wiązki pro-
mieni odchyloną będzie od poziomu o 2° 30'.

W wielkich latarniach dla osiągnięcia znaczniejszego
zasięgu, pochyla się dolny graniczny promień o kąt /?.
Nachylenie więo osi wiązki promieni zmniejszy się przez

Bys. 24.

to również o kąt fl, zbliżając się mniej lub więcej do
wartości 2° (rys. 24). Obecnie zrozumiałem jest, dlaczego
większość latarni konstruowanych w różnych państwach
odchyla się od poziomu o kąt 2°.

d) W y s o k o ś ć wieży l a t a r n i l o t n i c z e j .

Ażeby przez odpowiednie pochylenie • promienia
świetlnego można było uzyskać większy zasięg, trzeba
umieścić latarnie na pewnej wysokości. Wysokość wieży
uwarunkowaną jest tem, by wysłany promień świetny
(graniczny dolny promień) nie natrafił na ziemię, lecz
przechodził stycznie do jej powierzchni.

jtyczna

Rys. 25.

Zakładając, że promień biegnie po linji prostej,
znajdziemy wysokość wieży h (rys. 25):

h^B—OH,
wstawiając za OH wartość z trójkąta O 8 H':

w powyższe równanie znajdziemy:
A=i2—R.cos p=R (1—cos §)

równanie na wysokość wieży h. , ,
Dla podanego w poprzednim przykładzie kąta /?=15',

potrzebna wysokość wieży wyniesie 65 m. Ta właśnie
wysokość wieży została przyjętą dla latarni lotniczej
w Warszawie, budującej się obecnie.

Latarnie lotnicze średniego zasięgu, których promień
świetlny wysyłany jest poziomo nie wymagają tak wy-
sokiej wieży zależną jest od terenu, na którym wieża zo-
stała umieszczoną, oraz od najbliższych przeszkód, jak
drzew, budynków kominów i t. p. W każdym wypadku
wysokość takiej wieży musi być większą niż pobliskie
przeszkody.

Piątego też na miejsce pod latarnie obierać należy
wyższe punkty terenu, pagórki itp. Zwykle wysokość
tych wież jest zawartą w granicach między 10 a 25 m.

(C. d. a.),



Inż. Karol Stadtmiiller.

Nowy układ międzynarodowych słowników technicznych.
W powyższym tytule uderza zapewne fakt, że niniej-

szy artykuł ma traktować o międzynarodowych słownikach
technicznych, a nie o pólskiem słownictwie technicznem.
Chciałbym te_ rzecz zgóry •wyjaśnić. Otóż właśnie polskie
słownictwo techniczne ma wejść w skład obecnie opraco-
wywanych międzynarodowych słowników technicznych.

Zanim przystąpię do programu tej pracy, przedsta-
wię w krótkości: 1. co dotychczas zrobiono na polu słow-
nictwa technicznego w Niemczech i u nas,J2. co się obecnie
robi i 3, co jeszcze należałoby zrobić.

ad 1. Najważniejsze prace niemieckie w tej dziedzi-
nie z ostatnich czasów są następujące: Lueger: „Lexikon
der gesamten Technik" (II wyd. 8 tomów, 2 suplementy
1914 i 1920, obecnie wychodzi III wyd.); Sachregister
z dzieła „Handbuch der Ingenieurwissenschaften" (1883 do
1890); Roli: „Enzyklopadie des Eisenbahnwesens" (II wyd.
10 tomów, 1812—1923); K a r m a r s c h - H e e r : „Techni-
sches Wdrterbuch« (III wyd. 11 tomów 1876—1889);
T o l l h a u s e n : „Teohnologisches Worterbuch (V wyd.
1908); K r a u s e : „Deutsch-russisches Forstworterbuch
(1889); K r a i s : „Werkstoffe" (3 tomy, 1921); oraz obecnie
wychodzące dzieło: S c h l o m a n n - O l d e n b o u r g : „Illu,-
strierte Tecłmisohe Worterbucher in 6 Sprachen" (o czem
niżej) i inne dzieła.

Nasza bibljografja polskich słowników technicznych
nie przedstawia się na ogół tak ubogo, jak się to zazwy-
czaj o tem mówi. W" drukującej się obecnie polsko-nie-
mieckiej części mego „Słownika Technicznego" wymienio-
nych będzie 238 prac, tyczących się polskiego słownictwa
technicznego, nie licząc różnych przygodnych artykułów
w tej sprawie. Nie potrzebuję podnosić, źe lwia część za
sług tych prac przypada lwowskiemu Towarzystwu Poli-
technicznemu oraz Komitetowi podręcznika „Technik",
wydanego w latach 1906—10 w Warszawie. Przy wymie-
nianiu źródeł nie można oczywiście pominąć i ogólnych
słowników języka polskiego, jak Lindego (6 tomów,
1807—1814, II wyd. 1854—1860); Słownika Warszawskiego
(8 tomów, 1900-1927) i t. d.

ad 2. Z prac dokonywanych obecnie, należy podnieść
przedewszystkiem znakomite wydawnictwo niemieckie
firmy S c h l o m a n n - O l d e n b o u r g obejmujące 6-cio ję-
zykowe słowniki z różnych dziedzin techniki. Dotychczas
wydano następujące działy: Tom I: Elementy maszyn
(2.200 słów); Tom II : Elektrotechnika (13.000 słów); T.
III: Kotły parowe, Maszyny parowe (7.000); T. IV: Sil-
niki spalinowe (3.000 słów); T. V: Budowa kolei żela-
znych (4.700); T. VI: Maszynoznawstwo kolejowe (4.700
słów): T. VII: Dźwigarki i przyrządy transportowe (3.000
słów); T. VIII: Żelazobeton (2.400 słów); IX: Obrabiarki
(3.900 słów); T. X: Samojazdy (5.900 słów); T. X I h u t -
nictwo (5.200 słów); T. XII: Technika sanitarna (woda,
powietrze i chłodnictwo 11.300 słów); T. XIII: Konstrukcje
budowlane (6.600 słów); T. XIV: Surowce włókniste
(6.500 słów); T. XV: Przędzalnictwo (10.000 słów) i T.
XVI: Tkactwo (przypuszczalnie około 8.000 słów). XVI
tomów zawiera zatem razem około 100.000 słów w każdym
języku, czyli łącznie około 600.000 słów. Następne tomy
mają zawierać: Komunikację, Żeglarstwo, Lotnictwo
i Górnictwo.

Oprócz kontynuowania prac nad powyższem wydaw-
nictwem, firma ta przystąpiła do wydawania nowego typu
słowników technicznyoh, który może uwzględniać dowolną
ilość języków, a więc prawdziwie międzynarodowego.
Jasną jest rzeczą, że powinniśmy starać się o wprowa-
dzenie również i języka polskiego do tego wydawnictwa.

Z naszych prac należy wymienić na pierwszem miej -
scu prowadzone od paru lat prace Komisji polskiego słow-
nictwa technicznego Akademji Nauk Technicznych w War-

szawie. Komisja ta pracuje systematycznie pod kierow-
nictwem prof. Wasiutyńskiego. Obecnie wyszła pierwsza
część tej pracy p. t. '„Słownik polskich wyrazów technicz-
nych", „Eksploatacja techniczna dróg żelaznych", War-
szawa 1929. Materjał do słowników zbierany ma być
według następujących działów teohniki:

I. N a u k i p o d s t a w o w e :
11. Matematyka. Mechanika teoretyczna. Fizyka.

Chemja.
12. Geodezja. Geologja. Petrografja. Mineralog]a.
13. Statyka budowli. Wytrzymałość materjałów.

II. I n ź y n i e r j a :
21. Budownictwo ogólne, cywilne i wojskowe. Że-

lazobeton.
22. Budownictwo architektoniczne.
23. Kanalizacja i wodociągi. Ogrzewanie i prze-

wietrzanie.
24. Komunikacje lądowe. Drogi. Mosty.
25. Komunikacje wodne wewnętrzne. Budowle wodne.
26. Komunikacje morskie.
27. Komunikacje powietrzne.

III. M e c h a n i k a i e l e k t r o t e c h n i k a .
31. Części maszyn. Obrabiarki i narzędzia. Rzemiosła.
32. Kotły i silniki parowe stałe. Turbiny parowe

i spalinowe.
33. Dźwignice i przenośnice.
34. Silniki spalinowe tłokowe.
35. Technika konstrukcyj mechanicznych bojowych.
36. Turbiny. Maszyny pneumatyczne i wodne. Chło-

dnictwo.
37. Elektrotechnika prądów słabych. Radjotechnika.
38. Elektrotechnika prądów silnych.

IV. T e c h n o l o g j a .
41. Technologja materjałów.
42. Rolnictwo.
43. Górnictwo.
44. Hutnictwo.
45. Przemysł ceramiczny.
46. Przemysł włókienniczy.
47. Przemysł farbiarski.i drukarski.
48. Wielki przemysł chemiczny (nieorganiczny i or-

ganiczny).
49. Cukrownictwo.
50. Przemysł fermentacyjny.
51. Materjały wybuchowe.
W przedmowie podano, że głównym celem wydaw-

nictwa jest ustalenie wyrazów polskich, odpowiadających
określonym pojęciom technicznym. Wyraz polski, uznany
za najodpowiedniejszy, i możliwie ścisłe określenie pojęcia,
do którego się on odnosi, stanowią zasadnicza część
słownika. Dla porównania dodane są równoznaczniki w ję-
zykach: niemieckim, rosyjskim, francuskim i angielskim,
najczęściej stosowane. Część działową słowników uzupeł-
niają skorowidze alfabetyczne wyrazów polskich i cudzo-
ziemskich.

Słownik ten jest pierwszą pracą Komisji słownictwa
technicznego Akademji Nauk Technicznych, wydaną
w druku. Daje on pojęcie o układzie słowników technicz-
nych, jaki sobie założyła Komisja. Oby ułatwił on dalszą
jej pracę, zachęcając do współpracownictwa organizacje
i osoby, oceniając ważność zadania, podjętego przez Aka-
demję Nauk Technicznych.

Oprócz powyższego ogólnego wydawnictwa polskiego
słownictwa technicznego wskutek inicjatywy Ministerstwa



Przemysłu i Handlu w Warszawie przekazano sprawę
ustalenia polskiego słownictwa żeglarskiego Lidze Mor-
skiej, która odstąpiła ją, osobnej Komisji. "W roku zeszłym
ukazała się w 4 językach, pierwsza część tej pracy, a mia-
nowicie : kadłub okrętowy.

Na jednem z pierwszych posiedzeń tej Komisji,
przedstawiłem referat p. t. „O zasadach polskiej termino-
logji żeglarskiej" ogłoszony w „Języku polskim" nr. 2 zr.
1924. Tak powyższy referat, jak i później podane „Zasady
pracy przy ustaleniu polskiego słownictwa żeglarskiego" *)
prawie nie wpłynęły na dalsze postępowanie Komisji, wy-
jąwszy jednego momentu, wciągnięcia do współpracy
i*ównież i przedstawicieli Marynarki wojennej.

Podobnie na życzenie Związku Gospodarczego Gazowni
i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem opra-
cowałem część polsko-niemiecką słownictwa gazowni-
czego, które to materjały, po uzupełnieniu ich termi-
nami francuskiemi i angielskiemi oraz wprowadzenie wła-
snych terminów, drukuje obecnie redakcja miesięcznika
Gaz i Woda jako projekt słownictwa, które ma obowią-
zywać ogół gazowników. Istnieją także inne prace z dzia-
łów pokrewnych, jak prace Komisji do spraw słownictwa
geologicznego i paleontologicznego w Warszawie, prace
nad ustaleniem słownictwa f i z y c z n e g o , leśnego, sto-
l a r s k i e g o i t. d.

Przechodząc do trzeciego punktu t. j . co jeszcze na-
leżałoby zrobić, trzeba stwierdzić, że z natury rzeczy
musimy się oprzeć na dotychczasowych pracach polskich
w tym kierunku. Przystąpienie do wydawnictwa słowni-
ków międzynarodowych nowego typu, uważam za naj-
lepszy i naj prościej szy sposób wprowadzenia naszej ter-
minologji technicznej na pole międzynarodowe. Wyłania
się oczywiście pytanie, dlaczego mamy przystąpić właśnie
do tego nowego wydawnictwa, a nie np. do dotychcza-
sowej serji słowników 6-językowych, wydawanych przez

*) 1. Jako naczelną zasadę stawiam: przyjęcie na pewne pojęcia
t y l k o j ednego wyrazu polskiego (a nie dwu lub więcej słów).
(Niestety, ta naczelna zasada nie została przyjęta przez powyższą.
Komisję, gdyż uchwalono podawać: 1. termin polski, 2. termin że-
glarski obecnie używany (żargon, gwar.a), zalecany głównie przez
przewodniczącego Komisji gen. Zaruskiego, zaś przy terminach od-
noszących się do „żagli" jeszcze trzeci termin, oznaczający nowy
sposób oznaczania ożaglowania i olinowania. Ta nowa termino-
logja podana przez komandora G-arnuszewskiego, ogłoszona została
w Morzu, zeszt 4—6, 1929 r. w artykule p. t. „Możliwość uprosz-
czenia słownictwa żeglarskiego").

2. Pozostawić w języku polskim, wyrazy, powtarzające się
przynajmniej w dwu innych językach żeglarskich a szczególnie
w holenderskim i angielskim.

3. W razie niezgodności wyrazów w powyższych językach,
trzymać się stale wyrazu z jednego języka.

4. Pozostawić w języku polskim wyrazy obce, istniejące od
dawna w naszym języku (ster, żagiel, reja...).

8. Usunąć nowotwory polskie, niezgodne z duchem języka
polskiego (wtyłciąg, wprzódciąg, śródlina...).

6. Gdyby w ciągu pracy nie można było uzyskać zgody
w sprawach językowych, wówczas należy się zwrócić np. do Ko-
misji języka polskiego Akademji Umiejętności w Krakowie.

7. Ponieważ dotychczas nie mamy jeszcze ustalonego pol-
skiego słownictwa żeglarskiego, zatem należałoby się oprzeć na
jednym z obcych języków, mających już ustaloną terminologję że-
glarską np. na języku niemieckim. Język ten proponuję ze względu
na pomnikowe prace: P a a s c h : „Marineworterbuch" 1908, prze-
druk 1924; K1 uge : „Seemannssprache" 1911; Dabovioh: „Worter-
buch der Marinę", 1883 i i.

8. Konieczne jest pozyskanie zgody Wojskowości (Marynarki),
w sprawie używania wyrazów proponowanych przez Komisję.

9. Opracowanie materjału terminologicznego winno nastąpić
systemem rzeczowym, grupami np.: 1. liny, węzły i kotwice; 2.
typy statków; 3. kadłub; 4. ożaglowanie i olinowanie (w łączności
z omasztowaniem); 5. maszyny okrętowe; 6. manewry (kotwicą
i okrętem); 7. wyposażenie statków. Działy ogólne jak: matema-
tyka, astronomja i t. d. mogłoby być pominięte Z innych działów
jak: meteorologja, kosmografja i t. d. tylko najważniejsze wiado-
mości. "W ogólności: raczej opracować mniejszy słownik, aniżeli
podjąć się pracy o programie za wielkim,

10. Wskazanem jest ogłaszanie wyników pracy w Morzu.
11. Na życzenie podejmę się opracowania Słownika, oczy-

wiście partjami.
W Krakowie 4. V. 1927 r.
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firmę Oldenbourg? Postaram się to uzasadnić w krót-
kości.

Pomimo tego, że do dzisiaj wydawnictwo powyższe
uważane jest za szczyt doskonałości w dziedzinie sło-
wnictwa technicznego, szczególnie ze względu na rysunki
techniczne, które są „mow^ technika" — nie można po-
wiedzieć, by wydawnictwo to zaspokajało w zupełności
życzenia techników różnych narodowości. Zasadniczym
błędem tego wydawnictwa, jest fakt, że każdy czytelnik
był, że tak powiemy, z góry „skazany" na posługiwanie
się tylko temi językami, które to wydawnictwo obejmo-
wało. Mimo, że w słowniku Schlomanna reprezentowanych
było 6 najważniejszych języków europejskich, dalszy roz-
wój tych słowników, przez wciągnięcie do tego wyda-
wnictwa innych języków europejskich {czy nawet świa-
towych) jest prawie niemożliwy, gdyż np. nowe (II) wy-
danie II tomu tego wydawnictwa, obejmującego elektro-
technikę i elektrochemję, doszło do takich rozmiarów, że
ze1 względu na samą wagę tego tomu (około 2.5 kg) po-
sługiwanie się nim natrafia na poważne trudności. Gdy
pierwsze wydanie tego dzieła z r. 1907 obejmowało 13.000
słów (w 6 językach), to drugie wydanie ma obejmować
40.000 słów (oczywiście również w 6 językach), czyli ra-
zem około ćwierć miljona słów! Te olbrzymie ilości słów,
jednego tylko działu techniki, jestem zmuszony przyjąć
za prawdziwe, pomimo tego, że przeprowadzone z inż,
Ż e r a ń s k i m w Warszawie próby dorywcze nie potwier-
dziły wyżej wykazanej ilości słów. Ten jeden przykład
dowodzi, że wciąganie dalszych języków do tego wyda-
wnictwa jest już prawie niemożliwe.

Zachodzi zatem pytanie, w jaki sposób należy zor-
ganizować pracę, aby każdy dowolny język mógł być
w niej należycie uwzględniony i żeby nie zachodziła ko-
nieczność kupowania więcej niż jednego słownika w ję-
zyku obcym, t. zn. aby czytelnik nie był zmuszony uży-
wać słownika wielojęzycznego, którego może zupełnie nie
potrzebować ?

Zadanie to rozwiązała powyższa firma O l d e n b o u r g
w bardzo prosty sposób, w wydawnictwie p. t. „Wort-
schatz der Technik in allen Sprachen", Tom I zawiera
„zasadnicze pojęcia techniki". Rys charakterystyczny
układu tego wydawnictwa stanowi fakt, że każdy tom
poświęcony jest ty lko jednemu językowi. Wspomniany
1 tom wyszedł np. w języku: niemieckim, francuskim
i . angielskim, oczywiście każdy j ęzyk osobno! Według
tego więc najprostszego sposobu można uzupełnić to wy-
dawnictwo, bez żadnego ograniczenia, wszystkiemi mo-
żliwemi językami. W tem uchwyceniu leży sposób roz-
wiązania międzynarodowego słownictwa technicznego.
Oczywiście cały materjał każdego języka opracowany jeat
według jednego programu. Każdy tom mianowicie składa
się z dwu części. Część pierwsza obejmuje r z e c z o w y
układ słów, zaczynający się od pojęć najogólniejszych,
najprostszych a więc: element, materja, surowiec, atom,
molekuł i t. d. w ten sposób postępując ułożono słowa
z chemji, matematyki, geometrji, fizyki, mineralogji, me-
chaniki, budownictwa, rzemiosł, maszynoznawstwa i t. d.
Oczywiście wybierano tylko słowa: „najważniejsze" „naj-
ogólniejsze" (niestety, właśnie w tym punkcie natrafiano
na największe trudności!) pozostawiając specjalne terminy
techniczne do właściwych słowników (działów). Każde
z tych słów otrzymało liczbę porządkową, począwszy od
pierwszego słowa: element 1, materja 2, surowiec 3,
atom 4, molekuł 5 i t. d. a następnie w drugiej części
tego słownika ułożono te same słowa w porządku alfa-
betycznym danego języka, oczywiście przy dopisaniu od-
nośnej liczby. Jeżeli zatem chcielibyśmy poznać odpo-
wiednik np. francuski na słowo np. Keil, który oczywiście
znajdziemy w części alfabetycznej, wówczas przy słowie
Keil odczytamy liczbę 3.622 i pod tą liczbą w części fran-
cuskiej znajdziemy coin i t. d. To byłoby zatem rozwią-
zanie sprawy międzynarodowego słownika technicznego.
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Teraz możemy przejść do • sprawy drugiej, może dla
nas trudniejszej, bo do wydania danej pracy_w języku
polskim. Oczywiście wysuwają się dwie trudności: kwestja
finansowa i kwestja obecnie ustalanego polskiego słowni-
ctwa technicznego — pracy rozpoczętej w Warszawie
w Komisji polskiego słownictwa technicznego Akademji
Nauk Technicznych. Być może, źe dałoby się te dwie tru-
dności usunąć w ten sposób, że powyższa Komisja wy-
dałaby część polską słownictwa technicznego według tego
nowego programu firmy Oldenbourg . Na komisji jednak

odbytej w tej sprawie w dniu 16. X. b. r. w Warszawie
uchwalono kontynuować dalej wydawnictwo rozpoczęte
według schematu A. N. T. Niestety przypuszczam, że
obrana droga, zmierzająca do ustalenia polskiego słowni-
ctwa technicznego, choć może oryginalna, okaże się zna-
cznie dłuższą i trudniejszą od proponowanej przezemnie
drogi przyłączenia się do nowego układu międzynaro-
dowych słowników technicznych, wydanych przez firmę
Oldenbourg . ,'

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Nawierzchnię tłuczniową związaną zaprawą cementową
omawia. Inż. D. S t r e i t w Nr. 9 Der Śtrassenban. W okresie
powojennym okazuje się dążność idąca z jednej strony w kie-
runku dostosowania dróg do nowoczesnego ruchu, z drugiej zaś,
do wyboru takich typów nawierzchni, które mogą być wyko-
nane w granicach możliwych środków materjalnych. Za takie
uważa autor jezdnie, których koszt od 1 m2 wyniesie 4—7 M.

Wychodząc z tego założenia wyklucza autor chwilowo
bruki normalne i drobne, beton oraz ciężkie typy nawierzchni
asfaltowych, natomiast uważa za możliwe do stosowania tańsze
typy nawierzchni bitumicznych oraz n a w i e r z c h n i ę t ł u -
c z n i o w ą z w i ą z a n ą z a p r a w ą c e m e n t o w ą .

Nawierzchnię tę, której zasada opisaną juź została w Nr.
23/29 i 7/30 Czasopisma Techn. dzieli autor, w zależności od
sposobu jej wykonania na 7 typów, przedstawionych w poniżej
podanym szkjcu w stanie przed i po wałowaniu.

I. 1 .

Przy każdym typie jest możliwość pracy zaprawą suchą
lub wilgotną. Zaprawa sucha ma tę. dodatnią stronę, źe umo-
żliwia zwiększenie okresu czasu .pomiędzy zamieszaniem za-
prawy a ostatecznem ukończeniem Jezdni, natomiast ujemnie

wpływa tu ewentualność dodania za mało lub za dużo wody,
co w wysokim stopniu oddziałać może destruktywnie na wy-
trzymałość zaprawy.

Przechodząc do omówienia poszczególnych sposobów, za-
znaczyć należy, co następuje:

1. Tłuczeń, zaprawa, wałowanie.
2. Zaprawa, tłuczeń, wałowanie.
Oba powyższe sposoby wydają się być mniej odpowiednie,

albowiem po uwałowaniu przy 1) dolne partje tłucznia przy 2)
górne partje nie są zaprawą otoczone.

3. Tłuczeń, lekkie wałowanie, zaprawa, tłuczeń, wało-
wanie..

4. Tłuczeń, zaprawa, bronowanie zaprawy, wałowanie.
' Sposób 3) nosi w Anglji nazwę „sandwich". Ziarna tłu-

cznia około 5 cm, grubość warstwy wilgotnej zaprawy ( 1 : 2)
około 3—3-5 cm. Wał tandemowy 7—10 t.

Sposób 4) używany w Austrji i noszący tam nazwę
„metody bronowania" ozyni koniecznem użycie suchej zaprawy
(1 : 4). Warstwa tłucznia 12 cm wysoka o ziarnie 4—6 cm.
Grubość wysypanej zaprawy około 3 cm. Bronowanie przepro-
wadza się kilkakrotnie przy równoczesnem wałowaniu tak długo,
aż przestrzenie puste zostaną zaprawą wypełnione. Następnie
dopiero zwilżenie i wcieranie przy wałowaniu występującego
szlamu. Wał około 13 t

Oba wymienione sposoby wykazują po uwałowaniu dość
dobre wypełnienie miejsc pustych.

5. Cienka warstwa zaprawy, tłuczeń, zaprawa, wało-
wanie.

6. Cienka wartwa zaprawy, tłuczeń, lekkie wałowanie,
zaprawa, tłuczeń, wałowanie.

7. Tłuczeń, cienka warstwa zaprawy, bronowanie i lekkie
wałowanie, zaprawa, tłuczeń, wałowanie.

Przy tych sposobach jest wprawdzie nieco więcej pracy,
jednakże po uwałowaniu otrzymuje się dobre wypełnienie miejsc
pustyoh. Przy sposobach 5 i 6 dolna warstwa zaprawy na su-
cho, podobnie pierwsza warstwa przy sposobie 7.

Autor opisuje w końcu roboty tego typu wykonane
w Niemczech reasumując poczynione spostrzeżenia.

a) Fundament, którym była z reguły zwykła źwirówka
powinien być co do przekroju należycie wyregulowany i nwa-
łowany.

b) Te sposoby, przy których użytą była wilgotna za-
prawa dały rezultat bardzo korzystny.

c) Tłuczeń powinien mieć ziarno w dolnej warstwie
4— 6 cm- w górnej 3—4 cm. , Grubość warstwy tłuczniowej
8—10 cm, przy warstwie podwójnej (sposób 3) po 5 cm.

d) Do zaprawy używano tak cementu zwykłego, jak ró-
wnież wysokowartościowego ; w pewnym wypadku również do-
mieszki cementu soliditotowego. Stosunek mieszaniny wahał się
w granicach 1 : 2—1 : 3 objętościowo. Ważnym jest odpowiedni
dobór piasku. W Niemczech granice żiarn leżały między 3—-10 mm.
Grubość warstwy zaprawy około 4 cm., przyczem. należy do-
liczyć jeszcze około 1 cm na górną warstewkę zamykającą na-
wierzchnię. Wydatki cementu, w zależności od grubości i sto-
sunku mieszaniny 17 ~ 30 Tcgjm2.

e) Ciężar użytego wału jest czynnikiem bardzo ważnym.
Najlepszeini okazują się wały tandemowe 8—10 t.

f) Powłoka bitumiczna, okazuje się, przynajmniej w naj-
bliższych paru latach po wykonaniu zbędną wówczas, gdy na-
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wierzchnia wykonana jest starannie i z dobrego materjałn.
Usprawiedliwiona jest natomiast na drodze o ruchu ciężkim.

g) Rysy i pęknięcia powstają przy tej nawierzchni bardzo
rzadko z uwagi na stosunkowo nieznaczną ilość cementu. Z tego
powodu wykonywanie szwów okazuje się zbędnem.

h) Dzienny postęp roboty był, w zależności od warunków
60—100 mi przy ręcznem zarabianiu zaprawy. Prawdopodobnie
użycie mechanicznych mieszarek przyspieszy postęp roboty. Od-
danie nawierzchni do ruchu następowało po 2—8 dniach po
ukończeniu, bez żadnych ujemnych skutków dla całości. Eoboty
wykonywane były w całym przekroju, jednakże możliwą jest
również praca po połowie.

i) Koszta wahały się w granicach 4*20 — 6-00 M./m2

z wykluczeniem jednak fundamentu. E. B.

Mosty.
— Wpływ tęiników poprzecznych omawia Dr. Fr. Faltus

w Ćasopis ceskosl. inz. (1928, str. 94). Most pokoju na kanale
Dunaju w Wiedniu na miejscu mostu Brigidy składa się z 13
belek głównych blaszanych, połączonech tęźnikami poprzecz-
nymi. Chodziło o to, jak się obciążenie rozdziela na poszcze-
gólne belki. Autor zestawił odnośne wzory, porównuje z wy-
nikami pomiarów ugięć i stwierdza wielką zgodność ugięć obli-
czonych i mierzonych.

— Most kratowy spawany w Chicopee-Falls (Mass.) opisuje
O. B o n d y w Schweiz. Bauseit. (1929 str. 15). Jestto most
ukośny pod kątem 72°. Długość belek głównych wynosi 41 m.
Nitowana konstrukcja miała ważyć 1201, spawany most waży
80 U Koszt zmniejszył się z 19.000 dol. do 15.000 dol.

— Pomiary ugięć i naprężeń wykonane przy moście łuko-
wym żelbetowym, w Baden-Wettlingen. Opisuje je prof. Dr.
M. R o s w Schweiz. Bauzeitung (1929 str. 105). Rozpiętość
teoretyczna mostu wynosi I = 6 8 , / =17-77 m, grubqść skle-
pienia w kluczu 0-76 m, w wezgłowiu 1*72 m. Wyniki pomiarów
wykazują zgodność z wynikami rachunku z różnicami 10 do 20°/0.
Wpływ nadmurowania, który obecnie trudno rachunkiem wy-
znaczyć, jest znaczny tak, źe nawet wielkie zwiększenie obcią-
żenia most może bezpiecznie wytrzymać. Takie same pomiary
wykonano przy moście łukowym żelbetowym na Renie pod
Tavanasa w Szwajcarji. Stwierdzono, źe pomost i poręcze zmniej-
szyły znacznie ugięcie i naprężenia łuku, największe pionowe
ugięcie średnio o 60°/0, największe naprężenia o BO do 75°/0.
Powiększenie naprężeń wskutek wstrząśnień wynosiło w kluczu
15°/0, w jednej czwartej łuku 23°/o-

— Most Butina na Rodanie w Genewie opisuje L a c r o i s
w Schw. Bauseit. (1929n str. 281). Most ten jest z tego względu
ciekawy, że stanowi wiadukt dwupiątrowy. Dolne łuki mają
rozpiętość w świetle 42 #t, a na nich zbudowano w kaźdem
przęśle po 5 małych łuków.

— Most na Addzie pod Trezzo opisują Annali dei Lavori
Publici (1928JI str. 673). Jestto most łukowy żelbetowy o roz-
piętości 80 w a strzałce 25*3 m. Grubość łuku w kluczu wynosi
1-12 m, w wezgłowiu 2'45»». Most ten zbudowano na drodze
automobilowej Medjolan-Bergamo. Dr. M. Thullie.

Drogi żelazne.
— Koleje Jugosłowiańskie. Długość, eksploatacyjna sieci

kolei rządowych Jugosławji z końcem roku 1928 wynosiła
9.232 km. Do tego jeszcze należy dodać 1.300 km sieci kolei
prywatnych drugorzędnego znaczenia.

Koleje Jugosławji były bardzo zniszczone podczas wojny,
dlatego zarząd ich musiał zwrócić energiczną uwagę na roz-
budowę sieci kolejowej i na ten cel wydano 2 miljardy de-
narów, (1 dinar = 15 groszy). Ze zbudowanych nowych linji
przypada na Serbję 366 km, na Kroację i Slawonję 445 hm,
na Południową Serbję 227 km, na Dalmację 23 km, na Bośnię
i Hercogowinę 82 km, na inne prowincje 73 km, co daje razem
1.183 km. W roku sprawozdawczym 1928 oddano do eksplo-
atacji jeszcze 221 km linji normalnotorowych i 56 km wąsko-
torowych. Program dalszej rozbudowy przewiduje 1.680 km,
które mają być wykonane w r. 1932.

Linje dwutorowe liczą zaledwie 269 km, 7.000 km jest
linji normalnotorowych, 2.600 km o prześwicie 76 cm, a 200 km
0 szerokości toru l-00 m.

Koleje rządowe Jugosławji posiadały z końcem r. 1928
2.767 parowozów, 5.252 wagonów osobowych i 58.696 wago-
nów towarowych.

W r. 1926/7 wpływy kolei wynosiły 2.297 miljonów di-
narów, w r. 1927/8 wzrosły do 2.264 miljonów. Wpływy nie
pokryły wydatków. W r. 1927 spółczynnik eksploatacji wy-
nosił 114, w r. 1928—110,

Peraonalu kolejowego liczą, te linje 70.727 głów, co daje
na 1 km sieci około 7 "7 pracowników.

Zarząd kolejami Jugosławji spoczywa w rękach General-
nej Dyrekcji i 5-ciu Dyrekcji Okręgowych. (Zeitung d. Vereins
deulsch. Msnbv. 45/1929 — „Inżynier kolejowy" 2/1970).

— Pociąg ekspresowy na. wschód, biegnący z Londynu
przez Paryż, Strassburg, Baden-Baden, Monachjum, Wiedeń,
Belgrad, Bukareszt do Konstantynopola i Aten dostaje od 15
maja 1930 trasę przez Bosfor do Haidar - Pascha, Bagdadu
1 ewentualnie Kairo.

Dwa promy o długości po 200 m i trzech torach wraz
z urządzeniami do lądowania tak w Konstantynopolu, jak
i Haida Pascha buduje rząd turecki kosztem 3 miljonów marek.

Od 15 maja 1930 r. w ciągu 741/3godz. będzie się po
wyjeździe z Londynu w Konstantynopolu i bez przesiadania
się za pomocą promów dostanie się do Azji mniejszej, Pale-
styny i Egiptu. (Ferkehrstechnische Woche 3/1930).

— Kolej miejska podziemna w Warszawie (metropolitain).
Na ten temat zamieszcza inź. T. Lenartowicz artykuł w „Prze-
glądzie Technicznym" (zeszyty 4 i 5 z r. 1930), w którym
uzasadnia potrzebę kolei podziemnej w Warszawie, omawia kie-
runki tej linji, zagłębienie tunelu, wyniki badań hydro-geolo-
gicznych, sposób budowy tunelu i z finansowanie budowy.

Ogółem projekt przewiduje 26 km kolei podziemnej, 20 km
kolei górnej, razem 46 km. Sieć tej wielkości mogłaby być urze-
czywistnioną w ciągu 85 lat. Do tego czasu ilość mieszkańców
Warszawy powinna wzróść do 2 miljonów. Tunel będzie głębiej
położony pod tunelem średnicowym alei Jerozolimskiej, poniżej
kanalizacji, wodociągów i t. d.

— Budowa kolei podziemnej w Rzymie. Madryt posiada
kolej podziemną od wielu lat, w Atenach budują takową obe-
cnie, Rzym będzie z rzędu trzeciein miastem Europy południo-
wej, które zdobędzie kolej podziemną.

Urząd włoski zatwierdził niedawno plany na tę budowę.
Ilość mieszkańców „Wiecznego miasta" wzrosła w osta-

tnim dziesiątku lat o 27°/0 i dochodzi do miljona, a w ciągu
•następnych 25 lat osiągnie liczbę półtora miljona.

Pierwotnie projektowana sieć kolei podziemnej obejmo-
wała 6 linji z koleją obwodową o długości 55 km, obecnie za-
twierdzony plan budowy obejmuje tylko 3 linje o długości
24-5 km, które mają być wybudowane w ciągu 12 lat kosztem
700 miljonów Hrów.

Pierwsza linja, którą właśnie zatwierdzono, poprowadzi
z Piazza Barberini do dworca głównego Termioi, następnie
przez Piazza Ventia, dworzec Trastevere do dworca kolei
Rzym - Ostia.

Na późniejszy okres jest przewidziana budowa kolei pod-
ziemnej z placu Barberini w okolicę Watykanu.

Badania terenu i układu geologicznego już przeprowa-
dzono. Dla kolei podziemnej przewidziana jest trakcja ele-
ktryczna.

Nawiasem należy nadmienić, źe berlińska kolej podzie-
mna liczy 70 jfcm, oddanych do użytku publicznego, a dalszych
10 km znajduje się w budowie. (Yerkehrstechnische Woche
7/1930, z 12. II), Tni. A. W. Kriiger.,

BIBLJOGRAFJA.
„The Engineering lndex". Bibljoteka Politechniki Lwowskiej

nabyła w roku bieżącym i będzie nadal co roku sprowadzać bardzo
cenne ogólno • techniczne awerykańskie wydawnictwo bibliogra-
ficzne p. t. „The Engineering Index".
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Nowojorska bibljoteka techniczna „The Engineering Societies
Libr ary" (2§ West 39-fch Street) otrzymuje przeszło 1800 czasopism
technicznych ze wszystkich paristw. Korzystając z tak wielkiego
zbioru czasopism wydaje „The American Sooiety of Mechanical
Engineers" corocznie bibljografję ogólno-techniczną czasopism p. t.
„The engirmering Index".

Jest to wydawnictwo dwutomowe formatu 26/18 om o 2.072
stronach drobnego druku i zawiera:

1, Alfabetyczny i rzeczowy spis czasopism, z których ro-
biono wyciągi.

2. Bibljografję, artykułów technicznych ułożoną alfabetycznie.
8. Alfabetyczny spis autorów obejmujący przeszło 20.000

nazwisk.
Taki rocznik jest rekapitulacją innego wydawnictwa wspom-

nianej wyżej instytucji, ukazującego się w ciągu roku we formie
kartotecznej. Prenumerata bibljografji w takiej formie kosztuje
rocznie 2000 dolarów (U). Pracuje nad tym „indexem" ogromny
.sztab fachowców, tłumaczy i t. d. Wydawnictwo to, zakrojone na
iście amerykańską skalę, jest dowodem jak Ameryka nie szczędzi
pieniędzy i pracy, by tylko mieć mieć każdej chwili jak najświeższe
informacje o postępach techniki. „Index" w formie rocznika kosz-
tuje S BO.

Polskie piśmiennictwo techniczne jest niestety w tem wy-
dawnictwie bardzo słabo reprezentowane, a to z tego powodu, że
bibljoteka „The Engineering Societies Library" otrzymuje tylko 7
polskich czasopism, a mianowicie: ,,Hutnik", „Organizacja Gospo-
darstwa Domowego", „Organizacja Pracy w Eolnictwie", „Przegląd
Górniczo Hutniczy", „Przegląd Organizacji", „Przegląd Techniczny"
i „Technika Cieplna",

Byłoby ze względów na propagandę rzeczą wskazaną, by
i inne administracje wysyłały swoje egzemplarz© wspomnianej
bibljotece i zaznaczyły równocześnie wyraźnie, źe jest to polskie
pismo techniczne wydawane w Polsce, by w przyszłości w „In-
dexie" nie umieszczono obok nazw polskich czasopism wychodzą-
cych w Warszawie napisów: Warsaw — Russia (1!) tak jak to
figuruje w sześciu miejscach w „Indexie" z r. 1929.

Książki nadesłane. „Anales de la Sociedad Cientifice Argen-
tina". Entrega V. Tomo CBL Buenos Aires 1920.

„Ohlas soudobś inźenyrske prace". Sbornik vydany k. Xsjezdu
Gesko - sloyenskych inźenyrii v Praze. 1930.

„Elektrotechnika v Praze k. XII sjezdu esfi w Praze 1980".

„Jednokolejna hlavni draha Veseli nad Moravou Nowś
Mesto n/Vahom". Praha 1929.

„Draha Presidenta Masaryka, Hlavni draha Vsetin-Bylnice".
Praha 1929.

„Vyro2ni zpravy elektrickych podniku hlavniho mesta Prahy
za rok 1930".

„Uprava Vltavy a Labę pro sousfcaynou elektrisaci v Ćesko-
sloyenskó republice". Praha 1927.

Ministr. Ing. Jan. D o s t a l e k : „Vodohospodarske ukoly Cesko-
slovenskó Republiky". Praha 1980.

Ing. Alois P i b l : „Navrh regulace doprayy ve ynitrni Praze".
Praha 1930.

Inż. E. Wilczkiewioz: „Zasady zdjęć fotogrametrycznych".
Lwów 1930.

NEKROLOGJA.
t Dr. Maksym. Rudeloff b. dyrektor państwowego urzędu

badania materjałów w Berlinie, zasłużony uczony zmarł
w 72 roku życia.

ROŻNE SPRAWY.
Targ Budowlany urządzają tegoroczne X Targi Wscho-

dnie we Lwowie w czasie od 2 do 16 września. Targ ten
obejmie pokaz wszelkich materjałów, fabrykatów i maszyn
z działów budownictwa utylitarnego i inżynierskiego wraz
z licznemi imprezami reklamowemi firm, biorących w nim
udział, dla szerszego zainteresowania zwiedzającej publiczności
kwestjami budowlanemi. W czasie Targów odbędą się od 12
do 14 września Wykłady Techniczne z najnowszych zdobyczy
techniki, ze szczególnem uwzględnieniem budownictwa mieszka-
niowego i budowy dróg, połączone ze zjazdem inżynierów
i techników budowlanych.

W następnym numerze Czasopisma Technicznego zostanie
podany szczegółowy program Targu Budowlanego.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Posiedzenie Wydziału Głównego z dnia 5. V. 1930 r.

Obecni: Prezes S. Rybicki; Wiceprezesi: F. Blum i Prof. Dr.
W. Borowiez. Członkowie Wydziału: M. Bessaga, Prof. E. Bra-
tro, A. Broniewski, T. Jarosz, Z. Kalityński, S. Kozłowski,
Prof. D. Krzyczkowski, T. Laskiewicz, B. Łazoryk, Prof.
G-. Miildner, A. Tomaszewski, J, M. Eektor Dr. K. Weigel
i Prof. K. Zipser, Nieobecność usprawiedliwili: Dr. W. Aulich,
E. Bronarski i J. Nechay.

1. Odczytany i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia.
2. Po odczytaniu aktu fundacyjnego stypendjum im. Pre-

zesa Stanisława Rybickiego, Wydział Główny P. T. P. powziął
jednogłośną uchwałą, mocą której przyjmuje wszystkie prawa
i obowiązki wypływające z postanowień tegoż statutu.

3. Tekst dyplomu honorowego dla Prof. Dr. Maksymiljana
Th.ulliego ustalono: n W uznaniu za,sług położonych, około nauk
technicznych i na polu pracy obywatelskiej". Wniosek uchwa-
lono jednogłośnie.

4. Prof. Zipser zawiadamia, źe Rada Wydziału Inżynierji
Politechniki Lwowskiej wydelegowała do Komitetu dla Księgi
pamiątkowej dla Prof. Dr. Thulliego (ustanowionego uchwałą
Wydziału Grłównego P. T. P. z d. 16. IX. 1929) panów profe-
sorów : Bratro, Brzozowskiego i Bryłę. Wydział główny wybrał
na członków tego komitetu ze strony Polskiego Towarzystwa
Politechnicznego panów: Dr. Pareńskiego, Inź. Grocha i Inź.
Jagiełłę.

5. Prezes Rybicki podaje do wiadomości Wydziału me-
morjał w sprawie pomocy dla przemysłu lwowskiego, wystoso-
wany do Ministra Skarbu.

6. Prezes Rybicki przedstawia sprawę propozycji Związku
Zrzeszeń Technicznych zwołania zjazdu fachowców w sprawie

mieszkaniowej i proponuje, by zjazd ten odłożyć do jesieni,
a sprawą ustalenia programu zjazdu oddać Komisji pod prze-
wodnictwem Prof. Krzyczkowskiego. Propozycję tę przyjęto.

7. Prośby Koła Mechaników Studentów Politechniki
Lwowskiej o subwencję na wycieczkę naukową do Belgji
i Francji, oraz Związku Studentów Inżynierji Politechniki
Lwowskiej o subwencję na wycieczkę naukową do Czech, Jugo-
sławji i Turcji załatwiono przychylnie i przyznano obu Związ-
kom subwencje po 300 Zł, Prośbę Państwowej Szkoły Budowy
Maszyn, w Poznaniu o subwencję na fundusz stypendyjny
załatwiono odmownie.

8. W sprawie Zjazdu Delegatów Polskich Zrzeszeń Tech-
nicznych, który odbędzie się dnia 14 i 15 czerwca br. posta-
nowiono wybrać komisję, któraby się zajęła jego zorganizo-
waniem. Do Komisji wybrano: Inź. A. Broniewskiego jako
przewodniczącego, oraz Inżynierów: Barwińskiego, Bessagę,
Bronarskiego, Jarosza, Kalityńskiego, Łazoryka i Tomaszew-
skiego. Postanowiono dnia 15 czerwca b. r. urządzić oficjalny
obiad dla delegatów, przyczem członkowie P. T, P. miejscowi
płacą za siebie, a za przyjezdnych delegatów płaci Polskie
Towarzystwo Politechniczne. Na dzień 16 czerwca b. r. posta-
nowiono urządzić wycieczkę dla delegatów Zrzeszeń, oraz
członków P. T. P. do Moście, celem zwiedzenia tamtejszej
fabryki nawozów azotowych. Odjazd wycieczki ze Lwowa
nastąpi 15. VI, b. r. wieczorem, zaś powrót 16. wieczorem.
Postanowiono również postarać się o odpowiednie przedstawienie
w teatrze w dniu 15 czerwca. Ustalenie dokładnego programu
pozostawiono Komisji.

Na tem posiedzenie zamknięto.

„BetoniarJd „Perkeo". Do części nakładu niniejszego
numeru dołącza się prospekt betoniarek małych „Perkeou.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4,
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Stefan Bryła.

Próby spawanych połączeń na rozciąganie.
Wobec coraz większego znaczenia, jakiego nabierają,

spawania konstrukcyj żelaznych, oraz wobec korzystnego
wyniku, jaki osiągnięto ze spawanym mostem na rzece
Słutwi pod Łowiczem, zdecydowało się Ministerstwo Robót
Publicznych w osobach ministra inź. Moraczewskiego i dy-

na wszelkie ważne przejawy, wszelkie poczynania w dzie-
dzinie życia technicznego, specjalnie w dziedzie robót
publicznych, któreby mogły popchnąć nietylko instytucje
państwowe, ale nawet przedsiębiorstwa prywatne w kie-
runku racjonalnej i postępowej budowy.

Tabl. 1.
"OŁĄCZŁN1A NA STYK CZOŁOWY
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rys.3

I i

rvsA

rektora departamentu drogowego inź. Nestorowicza na wy-
konanie szeregu doświadczeń z konstrukcjami spawanemi.
Obaj wymienieni kierownicy Ministerstwa rozumieli dobrze,

Tak pojęte M. E. P. jest nietylko wykonawcą robót
państwowych, ale zarazem kierownikiem praktyki_ w za-
wodzie technicznym, kooperującym ściśle z politechni-

Sita zrywająca w ionnach

próbki

Rys. 1.

źe zadaniem jego jest nietylko wykonywanie zadań w kie-
runku technicznej gospodarki społecznej, jakie przedsta-

kami. Zrozumienie zaś i ujęcie sprawy w ten sposób
Szczytnie wyróżnia nasze Ministerstwo Robót Publicznych

wiają konieczności państwowe, ale także pilne baczenie od analogicznych instytucyj w innych krajach. Dotyczy
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to w danym wypadku konstrukcyj spawanych. Jest to ta
droga, na którą musi wejść konstrukcja żelazna, aby za-
cząć aię opłacać. Por. np. moje artykuły: „Nowe drogi
budownictwa żelaznego" (Przegląd Budowlany 1930), „Spa-
wanie konstrukcji jako warunek rozwoju budownictwa
żelaznego" [Hutnik 1930) i t. d.

w Brukseli. Badanie próbek zostało przeprowadzone
w Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwow-
skiej. Opracowanie wyników zostało wykonane pod mojem
kierownictwem przez pp. inż. Vencesława Poniża, asy-
stenta Politechniki, oraz inź. Marjana Popielą, asystenta
Mechanicznej Stacji Doświadczalnej.
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Rys. 2.

"Wychodząc z tego założenia M. B,. P. zdecydowało
się wykonać szereg doświadczeń z połączeniami spawa-
nemi, któreby pozwoliły na projektowanie i wykonywa-
nie konstrukcyj spawanych z zupełną pewnością i to
z dostosowaniem do naszych warunków. Doświadczenia
te wykonywane są częściowo we Lwowie, częściowo w "War-
szawie pod mojem kierownictwem, zaś pierwszą serję tych
doświadczeń i rezultaty osiągnięte pragnę w niniejszej
pracy poruszyć,

Ta pierwsza serja doświadczeń obejmuje połączenia
osiowe na rozciąganie. Miejsce łączone ma zazwyczaj
mniejszą wytrzymałość niż sam materjał konstrukcyjny
przy średniem lub słabem spawaniu. Z powodów wyżej
wymienionych właśnie takie średnie spawanie zostało
przyjęte i w założeniu i w "wykonaniu,

Próby zostały wykonane dla następujących połączeń
żelaza płaskiego :

I. P o ł ą c z e n i e na styk Z, zatem przy obustron-
nem obrobieniu (zukosowaniu) obu prętów zetkniętych
(por. tabl. 1, rys. 1).

II. P o ł ą c z e n i e na s t y k V, zatem przy jedno-
stronnem obrobieniu prętów (tabl. 1, rys. 2).

III. P o ł ą c z e n i e r ó w n o l e g ł e , zatem bez obro-
bienia prętów (por. tabl. 1, rys. 3).

IV. P o ł ą c z e n i e na b l a s z e p o p r z e o z n e j
z obrobieniem (zukosowaniem) obustronnem obu profilów
zetkniętych (tabl, 1, rys. 4).

Normalnie używane są oba pierwsze sposoby połą-
czeń, najchętniej nawet sposób I., gdyż daje najmniejsze
zużycie pałeczki i prądu elektrycznego, względnie acety-
lenu. Połączenie III musi dać gorsze wyniki, gdyż metal
pałeczki ma gorszy dostęp. Połączenie IY jest ważne
zwłaszcza w konstrukcjach kratowych, których pasy wy-
konane są z kaztałtówek, np. I.

Próbki wykonała firma Kozłowski we Lwowie z za-
stosowaniem elektrod Arros-Tensiland, dostarczonych bez-
interesownie przez firmę Soudure Electrique Autogene

Nr. prdbŁi c ^ r 6 s ]'^ oiia zrywiyąt
w tonach.

Tabl . 2.
Przekrój szwu

mm*
Wykres 2. Wykres S.

Naprężenia Wytrzymałość
zrywające szwu w °/o do

kglm? K~ 3700 ici/jmfl

Partja próbek oznaczona I (tabl. 1, rys. 1):
1/1 32-70
1/3 37-80
1/4 37-00
1/5 28-80

56.21 =1178
53.20 =1060
54.20,5 = 1110
53.20,3 = 1075

2780
3560
3340
2680

75-0
96-5
90-5
72-5

średnio

Partjs

n/i
n/2
II/4
n/s
średnio

Partja
III/l
m/2
m/3
ni/4
m/5
średnio

Partja

rv/i
IV/2
IV/3
IY/4
IY/5

34'07

t próbek
32-20
36-10
28-50
33-70
32-02

próbek
23-20
22-20
22-20
23-00
25-20
23-16

próbek
28-60
27-40
29-90
32-60
27-80

oznaczona II (tabl
53.19,8=1048
53.20,0=1060
52.19,0=988
53.20 =1060

oznaczona III (tabl
53.20 =1060
55.21,6=1182
56.22 =1232
54.20 =1080
55.22 =1210

3090

• 1, rys.
3080
3400
2890
3180
3140

• 1, rys.
2190
1880
1800
2130
2080
2010

oznaczona IV (tabl. 1, rys.
26.56=1458
27.57=1540
28.56=-1568
28.58=1625
26.57 = 1482

1940
1780
1910
2000
1870

83-5

2):
83'3
92-0
78-0
86-0
84-7

3):
59-2
51-0
48-7
57-5
56 3
54-5

4):
52-5
48-0
51-6
54-0
50,0

średnio 29-24 1906 51-5

W zestawieniu dotyczących prób cyfry rzymskie
oznaczają poszczególne serje próbek, cyfry arabskie po-
szczególne próbki jednej serji. Wytrzymałość procentowa
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• spawane acetylenem
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^J I 1 'i 83-5

3 545
3 5-/-J

PROCENTOWA WYTRZYMAŁOŚĆ

SZWU W STOSUNKU D0K*3700k
%cm*

I \Rys. 3,

została dostosowana do 3700 kgjem^ jako wymaganej wy-
trzymałości żelaza konstrukcyjnego.
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Rys. 4.

Eezultaty badań zestawione są, w zestawieniu, oraz
na trzech wykresach, zestawienie końcowe zaś na wy-

kresie ostatnim (wykres 4). Jak wynika z powyższych
zestawień, wszystkie próbki przerwały się w szwach.
Nie zaznaczyła się zasadniczo żadna różnica pomiędzy
próbkami spawanemi elektrycznie, a próbkami spawanemi
acetylenem, ani pod względem wytrzymałości, ani pod
względem wydłużenia.

Wyniki cyfrowe poszczególnych próbek różnią, się
od siebie stosunkowo niewiele, tak, że wyniki średnie
można uważać za bardzo prawdopodobne i za stosunkowo
bardzo pewne.

Połączenia na X dały wyniki od 2680—3560 kg\cm'\
t. j . od 72,5 do 96,5 \ wytrzymałości materjału średnio
30,9 kgjmm2.

Połączenia na V dały wyniki od 2890—3400 kg jem2,
t. j . od 77 — 92°/0 wytrzymałości materjałą, łączonego,
średnio 3140 kg\cm%, względnie 84,7°/0.

Rezultaty obu seryj należy zatem uważać za zu-
pełnie zgodne ze sobą i nie wykazujące żadnych różnic.
Za podstawę konstrukcyjną, należy przyjąć zasadę:

Połączenia na X i V są sobie r ó w n o w a r t e ,
obliczać je można dla p r z e c i ę t n e j r o b o t y
z zupełną,. pewnością na 75°/0 w y t r z y m a ł o ś c i
m a t e r j a ł u , t. j . na 2770 kglcm2, a nawet można
dojść do 80% tejże, t. j . do 2960 kgjem2. Określa-
jąc wartość cyfrowo, można napięcie u s t a l i ć
naprężeniem dopuszozalnem na 2800 kg\cm%.

Połączenia równoległe — jak to było do przewidze-
nia — dały wyniki znacznie gorsze. Wahaj a_ one od 1800
do 2190 kffjcm*, t. j . od 48,7 do 59,2%, średnio otrzymu-
jemy 2010
można, że:

względnie 54,5%. Zatem przyjąć

Połączenia równoległe dla przec ię tne j
roboty obliczać można na 60°/0 wytrzymałośc i
mater jału, t. j . na 1850 l *

Połączenia do blach poprzecznych wykazały od 1780
do 2000 kgl<m\ czyli od 48,0 do 54,0%, średnio 1906 kglcm%,
t. j , 51,5°/o, zatem:

Połączenia prętów rozc iąganych do ele-
mentów poprzecznych, wykonane według
rys. 4, tabl. 1, obliczać można na 30% wytrzy-
małości mater jału, t. j . na 1850

Z powyższego okazuje się jednak, że te ostatnie
połączenia lepiej będzie wykonywać inaczej, mianowicie
wysuwając szew nazewną_trz. Ten sposób połączenia będzie
badany w dalszych serjaoh.
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Prof. Inż. M. Rybczyński.

Przewozy na drogach wodnych w Polsce.
Pod powyższym tytułem umieścił P. inż. Stefan

Sztolcman nadzwyczaj cenną pracę, przyczyniającą się
do wyświetlenia roli, jaką mogą odegrać drogi wodne
w Polsce. Końcowe wnioski, do jakich dochodzi autor są
też zgodne z opinją przeważnej części polskich hydro-
tektów, streszczają się one bowiem na uznaniu Wisły
jako najważniejszej drogi wodnej w Polsce, posiadającej
też największe uzasadnienie ekonomiczne.

Ponieważ jednak przy porównaniu kosztów trans-
portu wodnego i kolejowego oparł się Szanowny autor
na mojej pracy o kosztach przewozu na drogach wodnych
i na tej podstawie konkluduje o niemożności tej konku-
rencji, przeto poczuwam się do obowiązku wyjaśnienia
pewnego nieporozumienia, jakie mimo woli wkradło się do
powyższego rozumowania. Nieporozumienie to polega na
tem, że obliczonych przezemnie kosztów przewozu na dro-
gach wodnych nie można porównywać z kosztami włas-
nymi kolei żelaznych. W przeciwieństwie do kolei ruch
żeglugowy odbywa się przy pomocy prywatnych przed-
siębiorstw transportowych, które muszą pokryć nietylko
koszty ruchu, ale również oprocentowania i amortyzacji
taboru i urządzeń. Koszty te liczyłem w uwzględnieniu
obecnej drożyzny kapitału bardzo wysoko, bo do 10°/0.
Nadto liczyłem częściowe przynajmniej oprocentowanie
kosztów budowy dróg wodnych sztucznych. W oblicze-
niach kosztów własnych ruchu kolejowego pozycyj tych
nie ma, skutkiem tego obliczeń tych ze sobą bezpośrednio
porównywać nie można. To też w moich obliczeniach
oparłem się na porównaniu obliczonych kosztów trans-
portu wodnego z obowiązującą taryfą ulgową kolejową
(vide Nr. 14 i 16 Przeglądu Technicznego z r. 1930).

Chcąc porównać koszty transportu wodnego z kosz-
tami własnymi transportu kolejowego, należałoby odrzu-
cić koszty oprocentowania i amortyzacji, oraz opłaty ka-
nałowe. Uczyniłem to uzasadniając rolę kanału węglowego
dla eksportu węgla (vide Nr. 13 Przeglądu Technicznego
z r. 1929). Koszt transportu 1 tony węgla z Zagłębia do
Gdańska wodą obliczam w powyższym artykule na 12 zł.
14 gr., zaś po potrąceniu oprocentowania, amortyzacji
i opłat kanałowych koszt ten spada do 6 zł. 19 gr., a za-
tem do połowy obecnych kosztów własnych kolejowych.

Podobnie należałoby postąpić z kosztami przewozu
Wisłą, chcąc je porównać z kosztami własnemi przewozu
kolejowego.

Próbne przeliczenie wzoru na koszty transportu ło-
dzią 300-tonową od Mysłowic Przemszą i Wisłą po wyeli-

minowaniu kosztów amortyzacji i oprocentowania, wyka-
210 404

żuje za 1 tkm —^- + 2-25 gr., zamiast — —+3'60 gr.
Stawka za 1 tkm na przestrzeni 300 km wyniesie

zatem 2'95 gr. (Sandomierz), zaś na przestrzeni 530 km,
(Warszawa) tylko 2-65 gr, podczas gdy koszt własny kolei
wyniósł według inż. Sztolcmana w r. 1928/9 przy prze-
ciętnej odległości 322 km 2.497 gr., zaś przy przeciętnej
odległości 600 km 2.228 gr.

Łódź 300-tonowa jest największą, o jakiej można
myśleć przy transporcie węgla Wisłą w dzisiejszym jej
stanie. O ileby się jednak przeniosło przeładunek węgla
z Przemszy na Wisłę, a równocześnie przy pomocy zbior-
ników (Porąbka) zlikwidowało groźne dla żeglugi częste
niskie stany, wówczas przy użyciu łodzi 320-tonowej
otrzymujemy dla masowych ładunków węgla w dół, po
wyeliminowaniu kosztów amortyzacji i oprocentowania

wzór na koszt transportu za 1 tkm w groszach : -=- + 1*69,
JU

t. j . dla odległości 300 km (Sandomierz) 2-29 gr. za t tkm,
zaś dla odległości 530 km (Warszawa) 203 gr. za i tkm,
zatem w obu wypadkach już poniżej kosztów własnych
kolei. Jeszcze bardziej korzystnym okaże się stosunek
przy przyjęciu kanału lateralnego do ujścia Dunajca
i użycia łodzi 700-tonowych.

Rzecz naturalna, że w rezultacie możliwość konku-
rencji transportów wodnych z kolejowymi zależeć będzie
od polityki taryfowej Ministerstwa Komunikacji. O ile
bowiem taryfa za przewóz węgla nawet wewnątrz kraju
zbliży się do kosztów własnych kolei, wówczas żegluga
zmuszona jako przedsiębiorstwo prywatne opłacać opro-
centowanie i amortyzację włożonego kapitału, a nadto
uiszczać względnie wysokie podatki, konkurencji z koleją
wytrzymać nie będzie w stanie. Świadkami tego rodzaju
walki konkurencyjnej jesteśmy obecnie w Niemczech.
Jeżeli jednak staniemy na stanowisku, że ze względów
gospodarczych pożądanem jest użycie najtańszych środ-
ków komunikacji i odpowiednią politykę taryfową pro-
wadzić będziemy, wówczas Wisła może się stać główną
drogą transportów węgla przynajmniej na użytek we-
wnętrzny, i to bynajmniej nie ze szkodą kolei, którym
pozostaną ładunki droższe. Przykładem z historji komu-
nikacji jest wzrost ruohu kolejowego na linjach równo-
ległych do Odry w końcu ubiegłego stulecia, mimo prze-
rzucenia przeważającej części transportów węgla na
rzekę Odrę.

K. F. Vetulani (Kraków).

W sprawie wyboezenia.
Wszelkie prawa zastrzeżone Konw. Bern. Copyright by łlw Author 1930.

(Dokończenie).
VII.

Przypuśćmy, że w miejsce uproszczonego schematu
rys. 1, mamy daną zależność między istotnem natężeniem
0 = = " T (odniesionem do pola przekroju A odpowiadającego

wielkości siły równej P, a nie do pola pierwotnego At

odpowiadającego sile P = 0), a odpowiadającem mu od-

kształceniem jednostkowem s ds0-- ds
dsa

_«-»o w postaci wyry-

sowanej krzywej, czy też inaczej matematycznie określonej:
(76) <r-F(8).

Opierając się na istniejących poszukiwaniach10) przyj-
miemy — aby uniknąć zbytecznych komplikacyj, że zwią-
zek (76) spełnia postulaty:

19) P. Ludwik loc. cit. tabl. I., ryc. 1, tabl. I II , ryc. 1—3.
Odcięte tam: log nat zamiast e !

G-. Bach n. E. B a u m a n n loc. cit. r. 1921, rozdz. XII. g,
ryc. 899, str. 169.

R. Eckwal l loc. cit. str. 39, ryc. 18, oraz Pl. 1, także str.

Bach. „Elast. u. Fest." loc. cit. III. §. 22, str. 296, ryc. 5,
krzywa pełno wyciągnięta. Także §. 25, str. 310.

W. R i t t e r . „Anw. &. gr. Statik n. Culmann". Zttrich. 1888.
I. Teil. str. 134, ryc. 49. Także tabl. 2, ryc. 11.
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(77) o>0dla£>0io-=0dia e=O, oraz E=~->0 dla e > 0 ,

a ponadto:
(75) . . . J(^)< J B(« 1 ), gdy ss>Sl.

W szczególności zaś rozpatrzymy tylko te przypadki,
gdy krzywa (76) wyrysowana w układzie prostokątnym
(a, E) posiada ponadto wszędzie styczną ciągłą, skoro
przypadek przeciwny (punkt G, rys. 1) załatwiony został
przez rozważania ustępów: V. i VI.

Aby określić1 wyraźnie charakter związku (76) w sto-
sunku do danych z doświadczenia należy przedewszyst-
kiem podnieść z naciskiem, że — zwłaszcza w obszarze

posprężystym — warfcośó E—F'(s) = — może się znacznie

różnić od wartości pochylenia stycznej („modułu" pozor-
nego) do krzywej djagramu kreślonego przez maszynę
probierczą (podczas próby ściskania) dającego zależność:

(77) . . -f- = 2?0(e), gdzie i = ^-["edaa."•*<> sa Jo
Jak długo rozszerzenia poprzeczne można uważać

jeszcze za rozłożone równanie (R) na całej długości ba-
danej, tak długo mamy:

(78) . e = e, a wykres daje: — = Fo (e) (R).

Niech rp oznacza (zmienną na ogół zależnie od E)
liczbę Poisson'a, to mamy:
(79) A
oprócz tego jest:

(80) a = i s

a stąd (79), (78), (77), (76):
V A '

Różniczkując (81) względem £ otrzymuje się:

gdzie:

(821) . . . [ _ f 9
1 Lh

oraz:
(82-2) . dF0(s)

de
Znając kształty wykresów probierczych {.F0(e)} dla

różnych ciał nietrudno z równań (82), (82'1) wyciągnąć
wniosek, że na ogół zachodzić będzie nierówność:
(83) . . . . F'(B)^E<F0'(S),

inaczej mówiąc, moduł istotny: E będzie mniejszy od
„modułu" pozornego, jaki daje wykres probierczy.

Aby ocenę tego zmniejszania (82), (82-1) ułatwić,
zauważymy, że dla ciał dostatecznie plastycznych20)
w obszarze posprężystym (D) można z dostatecznem przy-
bliżeniem przyj ąć:

'>= — , więc:
dip = 0, w (D),

a wówczas (82*1) przybierze postać wyrazistą:

(82-3) z(s) -I 1 Ft®

tak, że przy pewnem E = ES funkcja z(e) może ewentualnie
20) B o b e r t s o n and Oook: „The transition from elastio to

the plastio state in mild steel". Roy. Soc. Proc. vol. 88. 1013, str.
462-471.

Por. ew. także H. Mierzei ewski: „Podst. mech. c. piast."
Ak. Nauk. Tecbn. Warszawa 1927. Str. 21-22.

osiągnąć końcową graniczna, wartość równą zeru (a więc
także końcowe E=Qi).

Wyprowadzone powyżej związki pozwalają, z da-
nego wykresu maszyny probierczej przy danej (dokładnie
lub w przybliżeniu) wartości liczby Poisson'a 21) określić
zależność (76).

Wracając do sprawy wyboczenia zaznaczymy prze-
dewszystkiem, że gdy wartość siły P jest dostatecznie
bliska min P, to także wielkości /, a, max M są albo
równe zeru, albo też nie wiele od zera różne. Natężenia
skrajne są w każdym razie ciągłemi funkcjami wielkości
P, albo także i /, skutkiem tego — bez względu na to
czy P < min P czy też P > min P — zawsze będą słuszne
relacje :
(84) . . lim(<rq—ffm)=0, Hm (<r,„—cro)=O,

i P i I
( q

1' —>• min P

gdzie : cr0

win I'

, oraz am < o„ <.- a,„.

Z tej przyczyny dla rozważań nad warunkiem pow-
stawania wyboczenia ma znaczenie jedynie miejsce sche
matu (76) w najbliższej okolicy wartości a, s opowiada-
jących wartości siły P (84) równy minP. Miejsce to mo-
żemy — przy założonej ciągłości stycznej do F{ć) — wy-
odrębnić zastępując je dostatecznie małym obszarem \E\
o stałej wartości modułu E odpowiadającej wartości na-

tężenia (76) równej: —-— .

Stosując wewnątrz tego obszaru \E\ rozważania
ustępów V. i VI. otrzymamy tu:

am = E . e * w {E}.
Czyniąc to samo dla kolejnych punktów krzywej

a = F(E) otrzymamy ogólnie:

,85) . ' . . . . *

Mając dany kształt zależności (76), a zatem także

—- = F' (s), mamy zapomoeą ostatniego wzoru (85) okre-
(t E
ślony zupełnie djagram wyboczenia, to jest zależność:
(86) . O„=Q:> (£*), gdzie £*a=-rj-,

Naodwrót także mając doświadczalnie wyznaczony
djagram wyboczenia (86) możemy stąd określić zależność
0 = F(e) całkując równanie różniczkowe:

(87) . . g(am) ="~, gdzie flr(ff.)=-^.

Poniższe dwa przykłady pokazują sposób zastosowa-
nia otrzymanych ostatnio rezultatów.

P r z y k ł a d 1.
Niech będzie dana z góry zależność (76) schematem

rys. 3, złożonym z prostej OH przez początek układu
1 z łuku HZ koła stycznego do tej prostej w punkcie H,
a posiadającego w punkcie końcowym Z styczną poziomą.
Oznaczmy dowolny punkt na łuku HZ przez Q, a prostą
styczną w tym punkcie przez tq. Na podstawie (85) mamy:

'da\

21) A. E. H. Love loc. cit. §. 70, b. str. 128, 125.
C a r r i n g t o n : „Determ. of the value of „Eu and „Poisson's

Eatio" by the metliod of flexures". Phil. Mag. Peb. 1921. TOI. XLI.
str. 206.

M. Smoluohowski: „A.kust. Unters. ii. Elasfc. weicher
Korper". Ak. d. Wisa. Wiedeń, tom CIII., I I a , 1894, str. 739—772.
Także: Dzieła Draw. Jagiell. Kraków 1924 t. I., str. 5—35.

Dr. Ing. A. Jaokson: „Ingen. Holzbau Stuttgart". Wittwer
1921, str. 19-20.

I. E. Boyd: „Strength o£ Spruce Strnts". Tech. Pap. Bnreau
of Staudards. U. S. A. Bnlletin 152, r. 1920.
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kreśląc tedy: OQ*\\tQ aż do przeoięcia z O Q* \\ Os
otrzymamy odpowiedni punkt Q* djagramu wyboczenia

aw= <5(e*). Podstawiając e*= otrzymamy przez prze-
Z

liczenie odciętych e* na odcięte — zależność:

ff„=<

Odcinając wartość — na osi OE dla każdego a — am otrzy-

muje się krzywą, a•=-(4) na rys. 3.

a stąd ostatecznie szukaną zależność (76) w postaci zna-
nego wzoru Rittera:

(223. Th) a=E0(i.-e~T-e).
Dokładnie przeprowadzone doświadczenia nad wy-

boczeniem dadzą nam zatem za pośrednictwem wyłożo-
nej teorji zależność (76) między istotnem natężeniem er,
a odpowiadającem mu odkształceniem jednostkowem e.
Czy taka zależność da się pogodzić z dostateoznem przy-
bliżeniem ze zależnością otrzymaną przez wskazane prze-
raohowanie djagramu (77) maszyny probierczej (dla próby
prostego ściskania) o tem mogą rozstrzygnąć jedynie do-
świadczenia.

. 3.

Część tej ostatniej krzywej: H" 0'^ jest znaną hy-
perbola, Euler'a; styczna w punkcie H" jest nieoiągła,
mamy tam tępy dziób, co odpowiada nieciągłości drugiej

dEpochodnej F"(E)=-J— w punkcie H przyjętej zależności

a—F(e); łatwo sprawdzić, że prosta pozioma położona
mniej więcej na wysokości środka koła HZ jest asymptotą
dla przedłużenia gałęzi Z" H" poza H"; część H" Z"
posiada punkt przegięcia i silnie zbliża się do stycznej
poziomej w Z".

Wystarczy porównać kształty krzywych F, W, rys. 3
z odpowiedniemi doświadczeniami22), aby natychmiast
spostrzec zasadniczą zgodność.

P r z y k ł a d 2.
Niech będzie na odwrót dana z góry zależność (86)

w znanej 2S) postaci:
(224. Th.) aa - V gdzie JT0, T stałe u).

^T.e*
Zależność ta daje według (87):

g()
i w dalszym ciągu równanie różniczkowe na określenie
związku a=F(e):

Całkując z warunkiem (77), aby dla <r=0 było £=0
to jest:

dostaje się:

log nat - T.E, czyli T.e

K0-a
5 !) I. E. Boyd loc. oit. doświadczenia nad słupami świerko-

wemi. Porówn. także; A. Jacksón loc. cit. Versuc}i I., orazBach-
B a u m a n n loo. cit.

13) Thul l ie : „Teorja żelbetu". Lwów. &ubrynowicz 1915,
str. 186. — Por. ust. YI. uwaga.

G. Bach: „Elast. u. Fest." loc. cit. str. 312—316. §. 27.
W. R i t t e r . loo. oit. str. 177, ryc. 66.
! ł) E. Eckwal. loc. cit, Ritter przyjmuje dla betonu KQ—
] / \ y=1000.

VIII.

Z kolei nasuwają się pewne uwagi co do samej tech-
niki doświadczeń. Celem wyeliminowania zaburzającego
wpływu warunków końcowych wskazane jest użycie prę-
tów odpowiednio długich o głowicach łagodnie rozszerzo-
nych i oczywiście — podczas doświadczenia — ujętych
w łożyska zapewniające centryczne działanie siły, oraz
swobodny obrót końców 2 5). Zmianę długości wyboczenia I
wydaje się najkorzystniej sprowadzać dzieląc całkowitą
długość pręta L na taką ilość n równych części, aby

otrzymać pożądaną długość wyboczenia 1=—L; wykonać

to można zapomocą uchwytów umieszczanych w punktach
podziału, a zezwalających na swobodny obrót odpowie-
dnich przekrojów, pomimo uniemożliwienia bocznego wy-
gięcia osi pręta w tych punktach przez prowadzenie czo-
pów uchwytowych w sztywnych prowadzidłach (szynach)
prostych.

Wiele braków w przeprowadzonych doświadczeniach
pochodziło głównie stąd, że celem uzyskania małej war-
tości stosunku: Iji stosowano bardzo krótkie pręty.

Ponadto w odpowiednich przypadkach wypadałoby
pomierzyć wymiary poprzeczne (a raczej ich zmiany) pod-
czas doświadczenia zapomocą nasadzonych na badany
pręt, w odpowiednich odstępach, mikrometrów zapisują-
cych, a rezultaty tego pomiaru podawać w protokole do-
świadczenia. Poczucie rzeczywistości, z jaką się styka
technik, wskazuje jednak, że o ile idzie o liczbę Poisson'a
to jedynie dla ciał dostatecznie spoistych sposób ten może
wyjaśnić sprawę, o którą tu chodzi. Natomiast u ciał po-
rowatych i gąbczastych (jak n. p. beton i t. p.) albo też
ponadto zbudowanych naprzemian z włókien twardych
i miękkich, jak drzewo i inne podobne — liczba Poisson'a
pozostaje do pewnego stopnia utajona. Wyobraźmy sobie
przekrój ciała ostatniego rodzaju przyciśnięty do płasz-
czyzny tafli szklanej umieszczonej pod mikroskopem;
ze zwiększeniem nacisku zauważymy na ogół, że ta część
powierzchni faktycznego zetknięcia, przez którą, się nacisk

15) Jak np.: łożyska nożowe = „compound knife edges" (Hyde)
lub „Scłineiden lagerung" (Karman),



na taflę głównie przenosi będzie ulegać zwiększeniu").
Mierząc to zwiększenie powierzchni faktycznego przenie-
sienia siły możemy i tutaj do pewnego stopnia zdać sobie
sprawę z istotnej wielkości tej utajonej liczby Poisson'a,
Także pomiar wyciśniętego z próbki powietrza27) może
czasem pozwolić na ocenę z grubsza tej wielkości.

Wygięcie regularne pojawiające się po przekrocze-
niu wartości siły równej min P należałoby mierzyć równo-
cześnie w kilku polach podzielonego uchwytami pręta.
Zapisując ponadto pochylenie stycznych (przegięcia)
w punktach podziału (przez notowanie obrotu uchwytów)
moźnaby w ten sposób wyeliminować główne źródła błę-
dów i otrzymać odpowiednio dokładny i wiarogodny re-
zultat.

Nie można pominąć jednego ważnego zjawiska, jakie
często w doświadczeniach wykonanych występowało, jak-
kolwiek nie zwrócono na nie — zdaje się — dostatecznej
uwagi. Chodzi tu o zjawisko równowagi pozastatecznej,
albo, jak to się zwykle mówi, meta — równowagi, znane
dobrze w termodynamice i chemji fizycznej i omawiane
tam-często przy rozpatrywaniu równania stanu: van der

Waals'a Up-\—A(v—b)=R.T, gdzie # ciśnienie, u objętość,

T temperatura absolutna; a, b, R stałe }. Podobie miano-
wicie jak unikając zaburzeń można wodę w stanie płyn-
nym (przy normalnem ciśnieniu) doprowadzić do tempe-
ratury < 0° 0 lub > 100° O (przestudzenie, przegrzanie)
tak też przy dokładnie osiowem działaniu siły i spokojnem
jej zwiększaniu unikając drgań lub wstrząśnień można
przekroczyć wartość siły minP nie wywołując właści-
wego wyboczenia tem łatwiej, że tarcie w łożyskach
sprzyja powstaniu tego szczególnego zjawiska; przytem
wygięcie regularne może pojawić się nagle i odrazu
w skończonej wielkości, a odpowiednia wielkość siły nie
będzie przedstawiać tego minimum, które należało określić.
Aby tego rodzaju błędom zapobiec należy właśnie umyślnie
wywołać drobne drgania poprzeczne28) pręta uniemożli-
wiając mu przez to ewentualne przebywanie w stanie
pozastatecznym.

IX.
Dla tych, których więcej interesuje matematyczna

strona rozpatrzonego problemu, a przedewszystkiem kwestj a,
delikatna i zarazem zasadnicza — przyjęcia schematu rys. 1
i odrzucenia hypotezy włókna krytycznego przynajmniej
w stadjum powstawania wyboczenia — podam jeszcze
niektóre dotyczące tej kwestji wzory, zwłaszcza, że przy
tej sposobności można poruszyć znaczenie fizyczne przy-
jętych założeń.

Wstawmy we wzór na / (54) wartość siły niezmiernie
mało większą od minP (50), a mianowicie:

to pomijając potęgi rf2 P wyższe od pierwszej i oznacza-
jąc dla odróżnienia odpowiednią początkową wartość
strzałki / przez df otrzymamy z (54):

(88) . . . . . 3 7 « 4 . g j y | J ,
stąd widać, że gdy d2 P rośnie od zera, to strzałka df

J6) Wchodzi tu w grę zagadnienie Hertz'a.
Por. m. i.: M. T. H u b e r : „Annalen der Physik", tom XIV.

1904, str. 153.
Także: B. B r i n e l l : „Wiad. międzynar. Zw. dL bad. materj.

techn." 1901.
17) Napojenie woda, zmienia bowiem na ogół wielkość opo-

rów wewnętrznych ciała porowatego. Por. ni. i. T e r z a g h i : „Erd-
baumechanik". Wiedeń. Deuticke.

s s) Średnie wychylenie obserwowane pozwoli wówczas o wiele
dokładniej określić minP i strzałkę / przy P^>minP (nieco) po-
dobnie jak waga analityczna daje dokładniejszy rezultat, gdy się
mierzy oscylacje wskazówki, niż w stanie spoczynku.
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zwiększa się także od zera w sposób ciągły, tak że sto-
sunek :

jest skończony i określony29).
Wprowadźmy teraz oznaczenia :

(90) . . dP=d1P+d2P, oraz £=^=4=-,
Ch Jr

gdzie dx P, d2 P są dowolnie małe dodatnie; to gdy war-
tość siły P wzrośnie od: minP—diP do: minP+di P
natężenia skrajne w przekroju niebezpiecznym (<rm<<7!0)
zmienią się o wartości :

mi -, zr m i n p+ d*p , («•» p+d* P) • df(JL) a a,„ = 1 = . e„ —
( T O ) •"- (-) J (m)

minP— dtP

gdzie em oznacza odpowiednie odstępy włókien skrajnych
(m)

od środka przekroju.
Wstawiając wartości minP (50), d/(88), B = E

oraz I=P.A we wzór (91) i pomijając wyższe od pierw
szej potęgi wielkości d2 P otrzymuje się:
(91-1) . da M =^+2.^. A

Rozkładając daw = dio Ą-d%a, gdzie d± a oznacza

część zmiany natężeń pochodzącą od d^P, a d2 a odpo-
wiednio od d% P otrzymuje się z (911):

ogólnie zaś mamy wprowadzając oznaczenie (90) w (914).•

dow em irr~ETS°')
(94) . . J ; ) m

 l + 9 - g , { m } ,V >M •
dP -A(-) i Y J.

Wzór (94) wskazuje, że przy każdem dowolnie ma-
łem dP (90) możemy jeszcze tak dobrać znikome wiel-
kości dodatnie: d2 P, oraz dx P, aby dodatnia wielkość £
była mniejsza od zupełnie określonej wartości:

(95) . . . . ! • =
(Ol)

sprowadzającej prawą stronę wyrażenia (94) do zera,
Grdy zaś:

do™
(96)

dP
tak wygląda dokładniej matematyczna strona powodów,
które skłoniły do przyjęcia schematu rys. 1. w ust. V.,
oraz dalszych rozumować odnośnie do obszaru posprę-
żystego.

Na tem miejscu należy jednak z naciskiem pod-
kreślić — co wskazuje wzór (93) — że już po przekro-
czeniu (d, P=0) wartość min P natężenia skrajne zmie-
niają się w przeciwnych kierunkach ze wzrostem siły

M) Ten wynik (88), (89) można przewidzieć odrazu już z roz-
ważań ust. III. uwzględniając tylko to, że całka równania (3) ust.
I. ma dla minP punkt rozgałęzienia. Skutkiem tego nie można
w tym punkcie wartości strzałki: df rozwijać na szereg całkowi-
tych potęg nadwyżki: r?2 P. Porówn. L. Schles ingsr : „Differential-
gleichungen". Samml. Schubert. XIII. Lipsk. 1904. §. 72. Str. 310,
§. G7. Str. 284.

30) Jak widać sam przebieg powstawania wyboczenia zależy
od wielkości ^E w tej chwili. Porówn. (82-8); Z(&) = 0 określa
granicę (oi, a) możliwości właściwego wyboczenia.
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ponad wartość minP, jakkolwiek te zmiany są z początku
nieznaczne i proporcjonalne do ~{d\P.

Jeżeliby doświadczenia wykazały, że dla wartości
siły P niewiele8l) większej od min P odkształcenia (/)
jeszcze przebiegają zgodnie z przewidywaniami (54) opar-
temi na odrzuceniu hypotezy włókna krytycznego, byłoby
to dowodem realnym na to: że zjawisko przewidywane
przez założenia Karman1 a nie występuj e momentalnie
w chwili przekroczenia wartości siły równej minP, lecz
dopiero ewentualnie wówczas, gdy różnica odkształcenia
włókien skrajnych przekroczy pewną — różną, od zera —
wartość.

Ważne okoliczności fizyczne — a mianowicie istnie-
nie bezwładności cząsteczek ciała, oraz istnienie na ogół
tarcia wewnętrznego dość znacznego, które to siły sprze-
ciwiają się nagłemu przebiegowi32), ewentualnego odcią-
żenia — nakazują się spodziewać, że przyjęte (w obsza-
rze posprężystym) przy obliczeniach Karman'a itp.— jako
momentalne — znaczne obciążenie włókien zewnętrznych
(po stronie wypukłej) połączone z ogromną zmianą mo-
dułu tych włókien zajdzie w rzeczywistości z odpowie-
dniem opóźnieniem w czasie dalszego przebiegu właści-
wego wyboczenia tak, źe dla warunku powstawania wy-
boczenia miarodajne będą w rzeczywistości z dostatecz-
nem przybliżeniem wnioski oparte na przyjętych tutaj
podstawach.

Oświetlenie doświadczalne, ostatnio poruszonych, de-
likatnych kwestyj przekracza jednak obecne ramy nor-
malnych stacyj mechanicznych znajdujących się przy
szkołach technicznych. Wymaga ono doświadczeń o cha-
rakterze experymentu fizycznego, oraz ciał o nadzwy-
czaj regularnej i określonej budowie jak np. kryształy
o wybitnej osi sprężystości używane w znanych bada-
niach prof. Ozochralskiego, lub też pręty krystaliczne
okrągłe otrzymane ostatnio metodą, mającą widoki zasto-

31) Albowiem po znaczniejszem przekroczeniu wartości min P
rozkład natężeii skrajnych wzdłuż osi pręta będzie już tak daleki
od równomiernego, źe użycie wzorów opartych, na założeniu stałej
wartości (przynajmniej w danej chwili) modułu E wzdłuż całej
długości włókna' skrajnego — zwłaszcza w ogólnych przypadkach
zależności a = F(e) — może nie być wtedy — w obszarze posprę-
żystym oczywiście — dopuszczalne.

3ł) St. Z a r e m b a : „Teorja tarcia wewnętrznego". Eozpr. Ak.
Um. Kraków. 1903. tom XLIII. Serja A. Str. 228-230. Hypot. 1.

Tamże: str. 233—234 wzory (18), (19), (20) (Czas relazacji).

sowania technicznego na wielką skalę, a użyte dotych-
czas tylko do badań roentgenograficznych33).

Sprostowanie. Niniejszem prostuje się spostrzeżone
omyłki druku w części pierwszej artykułu umieszczonej
w Nr. 13:

str. 236, 1. szpalta, wzór (31) ma opiewać:

str. 236, 1. szpalta, wiersz 3-ci ma być w środku:

)
str. 236, pr. szpalta, wzór (34) ma opiewać:

str. 237, 1. szpalta, wiersz 25 z góry należy opuścić :
„w każdy punkcie T0.

str. 237, pr. szpalta, wzór (47) ma opiewać:

i . 2 * 2 /?

str. 237, pr. szpalta, wiersz 30 z góry, zamiast „całką",
umieścić „całkę".

str. 238,1. szpalta, wiersz 2 z dołu, zamiast „Taubner",
r • 1 m t IIumieścić „Teubner".

Mstr. 239, wzór (62) ma opiewać: t= -

str. 240, 1. szpalta, wzór (Ks) ma opiewać:

atr. 240, pr. szpalta, wiersz 1B z góry, zamiast „uży-
wając" ma być „urywając".

str. 240, wzór (72) ma opiewać:
W

str. 241, 1. szpalta, wiersz 4 z góry, zamiast „Wobec
porównywanych diagramów" ma być „W obu porówny-
wanych diagramach".

33) L. Clirobak: Biuletyn Ak. Um. Kraków, październik
1929. Str. 497—505. Technik d. rontg. Unters. leicht deform. Kristalle.

Roman Gryglaszewskl
Kier. Eef. Pomiarowego Biura Proj. Meljoracji Polesia.

Zdjęcia aerofotogrammetryczne dla Generalnego Projektu Meljoracji Polesia.
Wykonanie planów sytuacyjnych większych rzek po-

leskich w podziałee 1 : 5000 dla opracowania projektów ich
regulacji było dla Biura Projektu Meljoracji Polesia pro-
blemem istotnie trudnym do rozwiązania, tak ze względu
na trudności terenowe i techniczne, jak i ze względu na czas
i koszta.

Rzeki poleskie płyną terenem zabagnionym i w znacz-
nym stopniu zarośniętym trzcinami i wiklinami, rozlewają
się w dziesiątki ramon, ślepych odnóg, tworzą bardzo często
wężowska koryt, w których trudno się zorjentować. Dla wła-
ściwej oceny terenowych trudności wystarczy w kilku bodaj
miejscach spojrzeć na Stocbócl z jego istotnie „stu chodami",
przejechać ramionami i t. zw. Prostkami Gniłej Prypeci lub
dolnego Styru, przewijającymi się w dżunglach dochodzą-
cych do 2Vs m wysokości, spróbować wreszcie wyznaczyć
właściwe koryto którejkolwiek z rzek w miejscach, gdzie
kilka kilometrów szerokie i długie bagno zmusiło tę rzekę
do rozlania się w niem, lub utworzenia prawdziwego labi-
ryntu ramion, Ze względu na spław, żeglugę, odwodnienie

terenów zabagnionych i interesy ludności, dość gęsto nad
rzekami osiadłej, koniecznem było, aby każda z ważniejszych
rzek była zdjęta wraz z możliwie szerokim pasem terenu
przyrzecznego, co nietylko ułatwiałoby projektoAvanie tras
regulacyjnych w biurze, ale stanowiłoby pewnego rodzaju
gwarancję rozwiązania sytuacyjnego nowych tras zgodnie
z wyżej wskazanymi postulatami regulacji rzek poleskich
przy uwzględnieniu całkowitem warunków, obcenie istnie-
jących, a gospodarczem życiem ludności wytworzonych.
Zdjęcie sytuacyjne terenu przyrzecznego powinno więc było
obejmować i sytuację obszarów uprawianych, wsi, miaste-
czek, lasów, a w każdym razie przynajmniej dużą część, je-
żeli już nie całą, doliny inundacyjnej rzeki. Warunki
techniczne stawiały temu zakresowi zdjęć niezmierne tru-
dności. Skromna trjangulacja rosyjska na Polesiu została
przez wojnę prawie zupełnie zniszczona; istniejące i to tylko
częściowo mapy w podziałce 1 : 25.000 przedstawiają bar-
dzo małą wartość. Siłą więc rzeczy normalne metody po-
miarowe (na bardzo gęstej sieci trjangulacyjnej oparta poli-
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gonizacja, kombinowana ze zdjęciem tachymetrycznem)
musiały być odrzucone na korzyść nowej metody, zdjęć
fotograficznych z samolotu.

Do niedawna jeszcze metoda przetwarzania zdjęć fo-
tograficznych z samolotu w plan techniczny była uważaną
wyłącznie za nową gałęź miernictwa i jako taka stanowiła
przedmiot zainteresowania jedynie geodetów. Ogół inży-
nierów nie doceniał należycie tej metody, uważając ją ra-
czej za eksperymenty, pozbawione praktycznego znaczenia.
Dzisiaj pogląd ten uległ zasadniczej zmianie i chociaż prze-
dewszystkiem geodeci pracują nad rozwinięciem i udoskona-
leniem metod, to jednak korzyści aerofotogrammetrji stają
się dla wszystkich nauk inżynierskich i gospodarstwa spo-
łecznego tak oczywiste, że środek zainteresowania tą nową
metodą wykonywania zdjęć przesuwa się w środowiska po-
średnio tylko z geodezją związane. Niezliczona ilość artyku-
łów w czasopismach zagranicznych, wykonane dotąd prace
w Niemczech, Szwajcarji, Francji i t. d. wykazują dobitnie,
że niemal każdej dziedzinie życia społecznego i każdej pracy
inżynierskiej aerofotogrammetrja służy w sposób przewyż-
szający znacznie wszystkie inne metody pomiarowe, posiada
bowiem oprócz cech planów terenowych i inne jeszcze wa-
lory, niezmiernie ułatwiające prace naukowe, inżynierskie,
czy też ekonomiczne. Niepowodzenia i ujemne sądy, z ja-
kiemi się czasem spotykamy, mają swe źródło wyłącznie
w zastosowaniu niewłaściwych metod pracy lub w postawie-
niu jej zadania, któremu z takich czy innych względów nie
może jeszcze służyć.

Aby należycie ocenić korzyści tej nowej metody zdjęć,
dla prac Biura Projektu Meljoracji Polesia, należy najpierw
zapoznać się ogólnie bodaj z samą pracą, zbadać dotychcza-
sowe rezultaty i wreszcie spojrzeć na część wykonanych
już planów z punktu widzenia inżyniera, mającego wyzna-
czyć nowe trasy regulacyjne. Nie będzie to jeszcze zupełną
oceną, gdyż początkowe stadjum prac Biura nie dało dotąd
aerofotogrammetrji sposobności do przedstawienia wszyst-
kich swoich zalet dla każdej części tak wybitnie gospodar-
czego problemu, jakim jest Meljoracja Polesia.

Najprostszym sposobem przetwarzania zdjęcia foto-
graficznego z samolotu w plan techniczny o żądanej po-
działce, jest poprzednie usytuowanie, pomierzenie i odpo-
wiednie zamarkowanie na terenie, teoretycznie 3-ch, a prak-
tycznie biorąc 4-ch punktów, czyli innemi słowy stworzenie
t. zw. podkładu geodezyjnego, odszukanie obrazów tych
punktów na kliszy i porównanie stosunku położenia obra-
zów do podkładu geodezyjnego. Jeżeli płyta nie była w chwili
zdjęcia do terenu równoległą, obraz terenu na płycie jest
zniekształcony, musimy więc wyznaczyć elementy zniekształ-
cenia i odpowiednio zdjęcie przetworzyć. Służą do tego celu
przyrządy zwane p r z e t w o r n i k a m i , będące zarazem
aparatami powiększającymi, eliminujące zupełnie wszelkie
wyliczenia.

Ten najprostszy sposób wykonywania i przetwarzania
zdjęć nie jest — zwłaszcza dla większych obszarów — sto-
sowany, ponieważ wymaga założenia na terenie, pomierze-
nia, zamarkowania i obliczenia bardzo wielkiej ilości punk-
tów stałych i takiego wykonania lotów, aby na każdej kliszy
odfotografowały się conajmniej trzy punkty stałe i to odpo-
wiednio na niej rozłożone. Musiała więc aerofotogrammetrja
szukać metod, których zadanie miało polegać na ograni-
czeniu pracy przy uzyskiwaniu terenowego podkładu geode-
zyjnego do minimum. Metody te w krótkim czasie zostały
wynalezione a jedną z nich jest metoda t. zw. nadirowej
trjangulacji, przyjęta i przez Biuro Projektu Meljoracji.

Teoretyczne zasady nadirowej trjangulacji są nastę-
pujące:

Wyobraźmy sobie teren absolutnie płaski i poziomy.
Nad terenem w pewnej stałej i odpowiedniej do podziałki
zdjęcia wysokości porusza się samolot z umieszczonym na
nim aparacie fotograficznym. Wysokość lotu jest funkcją
ogniskowej objektywu i podziałki i określa się wzorem
h — f. m, gdzie m — podziałka zdjęcia, / = ogniskowa.

Jeżeli samolot będzie się poruszał po linji lotu tak, że płyta
fotograficzna będzie stale do terenu równoległą, wówczas
oś optyczna objektywu przechodzić będzie na kaźdem z po-
szczególnych zdjęć przez punkt główny płyty, będący zara-
zem rzutem nadiru na płytę. Załóżmy jeszcze, żeśmy wy-
konali zdjęcia w ten sposób, że każda następna płyta odfo-
tografowała trochę więcej aniżeli 5Ou/o terenu zdjętego już
przez płytę poprzednią, otrzymamy wówczas wstęgę lub
obszarowe zdjęcie zespolone, a przy zachowanej ściśle wyso-
kości lotu i w podziałce wyznaczonej. Zapomocą marek,
odfotografowanych na płytach, wyznaczymy punkty główne
każdej płyty, a następnie z punktów głównych poprowa-
dzimy promienie do jakichkolwiek na płytach wybranych
punktów terenowych. Odległości między punktami głównymi
płyt możemy uważać za bazy, a promienie, poprowadzone
z punktów końcowych baz, za kierunki wcinające punkty
terenowe w taki sam sposób, w jaki to ma miejsce przy po-
miarach na ziemi. Jak z powyższego widzimy, zasadniczym
warunkiem nadirowej trjangulacji jest wyznaczenie na pły-
tach takiego punktu, z którego poprowadzone płaskie pęki
promieni są identyczne z płaskimi punktami promieni, po-
prowadzonymi z tego .samego punktu na terenie. Przy po-
przedniem założeniu równoległości płyty do poziomego i pła-
skiego terenu takim punktem były punkty główne płyty, któ-
rych wyznaczenie zapomocą marek odfotografowanych nie
przedstawiało żadnej trudności. W praktyce jednak znale-
zienie tego rodzaju warunków zdjęcia jest niemal niemo-
żliwe dla różnych powodów. Najpierw teren nie jest nigdy
idealnie płaski i poziomy, następnie samolot, poruszający
się nad terenem, podlega różnym, nieprzewidzianym i nie
dającym się zarejestrować ruchom, wskutek czego wyko-
nując zdjęcia nie zawsze możemy to czynić przy poziomom
położeniu kamery fotograficznej, nawet mimo bardzo pre-
cyzyjnego i niemal uniezależnionego od ruchów samolotu
zawieszenia aparatu fotograficznego. Twórca metody, Prof.
Sebastjan Finsterwalder, udowodnił wprawdzie, że nawet
półtora stopniowa odchyłka osi optycznej od pionu nie
wpływa jeszcze ujemnie na dokładność pracy, a przy pla-
nach w mniejszych podziałkaeh teren o małych różnicach
wysokości może być uważany za płaski, ale najważniejszą
przeszkodą w stosowaniu tej metody w praktyce była cał-
kowita nieznajomość tak odchylenia osi optycznej od pionu,
jak i odchylenia całej płyty od położenia poziomego. Nie-
znajomość tych odchyłek nie pozwalała na ocenę popełnio-
nych błędów, a Avartość tego rodzaju planów dla prac
technicznych była wskutek tego bardzo problematyczna.

J
Rys. 1.

Prof. Gruber zo Stuttgartu, uzupełnił metodę Finster-
waldera w sposób następujący: W kamerze fotograficznej
umieścił libelę pudełkową o kołach współśrodkowych wza-
jemnie o 1 stopień odległych. Stan bańki libeli fotografuje
się na płycie równocześnie z terenem, jak również fotogra-
fują się 4 marki, służące do wyznaczania punktu głÓAvnego
płyty, Rys. 1 uzmysławia stan w chwili zdjęcia przy płycie
nachylonej do terenu.

Oś optyczna objektywu jest w chwili zdjęcia odchylona
od pionu o kąt V. Jeżelibyśmy przez punkt O poprowadzili
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płaszczyznę prostopadłą, to płaszczyzna ta przetnie
płaszczyznę, płyty w prostej p—p a płaszczyznę terenu
w prostej t—i. Te dwie proste będą do siebie nachylone
również pod kątem Y, a sieczne kątów poprowadzone z 0

Ryo. 2. ;

i K przetną się pod kątem prostym. Punkt przecięcia się
prostej 0—/ zpłytą nazywa Gruber i z o c e n t r u m i wy-
znacza jego położenie w stosunku do punktu głównego

płyty wzorem ^=*g-H"- Kierunek jest przeciwny kierunkowi

wychylenia się bańki libeli. Płaskie pęki promieni, popro-
Avadzone z izocentrum na płycie, odpowiadają płaskim pę-

i

ih/c 3,

kom promieni na terenie poprowadzonym z tego samego
punktu, czyli zasadniczy warunek nadirowej trjangulacji
został spełniony mimo, że wykonaliśmy zdjęcia na płycie
do terenu nachylonej. Dla wykonania pomiaru kierunków

zmieniać położenie względem drugiego, a nadto każdy z nich
oddzielnie może się obracać około swojej osi. Wewnątrz lim-
bu.s(nv mamy miejsce na umieszczenie płyt fotograficznych,
których obrazy zapoinocą systemu pryzmatów przenosimy
do stereoskopu, umieszczonego na przodzie przyrządu.

Dwie po sobie następujące klisze, z których druga po-
krywa w około 60°/o teren sfotografowany już na kliszy
pierwszej, orjentujemy względem siebie przez wywołanie
efektu stereoskopijnego, poczem z izocentrów jednej i drugiej
kliszy, które poprzednio w specjalnym pulcie (ryc. 3) za-
pomocą niezmiernie protej manipulacji nastawiliśmy na
centra teodolitów, mierzymy kierunki do odpowiednio wy-
branych, zidentyfikowanych i na kliszach zaznaczonych
punktów.

Przyjmijmy trzy po sobie następujące klisze (ryis.
4 a, Ł, c), z wyznaczonymi już izocentrami i wybranymi i na
kliszach zaznaczonymi punktami A. i B, (punktami- tymi
mogą być skrzyżowania dróg, naroża domów, przecięcia
granic kultur, kopy siana, samotnie stojące drzewa i t. d.).

Rys. 5.

Klisze I-szą i Il-gą, umieszczone w specjalnych tar-
czach, wkładamy do radjalnego trjangulatora i orjentujemy
względem siebie przez wywołanie efektu stereoskopijnego
na linji łączącej izocentra I i II. Skoro to się stało,, przez
skręcenie tarcz naprowadzamy wybrany na kliszy punkt
A pod markę kołowo - punktową widoczną w mikroskopie
a odgrywającą rolę figuranta wysłanego z tyczką na dany
punkt, poczem odczytujemy na tarczach limbusowych kie-
runek z izocentrum I i II na punkt A. To samo czynimy
z punktem B. Za zasadniczy kierunek (mirę) przyjmujemy
n. p. kierunek od izocentrum na markę koło obrazu libeli.
Oczywiście oprócz kierunków na punkty mierzymy rów-
nież kierunki na izocentra. Następnie wyjmujemy kliszę
lewą, na jej miejsce wstawiamy kliszę prawą a na miejsce

KtTunelr lotu

i baz skonstruował Gruber przyrząd nazwany r a d j a 1-
n y m t r j a n g u l a t or em (ryc. 2), który jest w grun-
cie rzeczy zespoleniem dwóch jednominutowych teodolitów
tak ze sobą połączonych, że mogą być przesuwalne razem
bez zmiany wzajemnego położenia lub też jeden z nich może

kliszy prawej wstawiamy kliszę III. Zapomocą identycznego
sposobu postępowania otrzymujemy przy tym nowym ukła-
dzie klisz, kierunki z izocentrów II. i III. do punktów A i B.

Po zestawieniu wykonanych obserwacyj, otrzymamy
około izocentrum II figurę, jak rys. 5.
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W rozecie utworzonej około izocentrum II. pomierzy-
liśmy kąty 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a przez dopełnienie do
180" otrzymamy dalsze kąty 3, 4, 7, 8.

Przyjmując bazę I—II za daną i równą n. p. 100
(moglibyśmy również pomierzyć ją na radjalnym trjangu-
latorze, ale do rachunku lepiej jest przyjąć jakąś okrągłą
wartość), obliczamy wszystkie trójkąty i dochodzimy znowu
do wartości dla I—II, wskutek nieuniknionych błędów po-
miaru różnej od pierwotnie przyjętej. Z wielkości tej różnicy
możemy stwierdzić ewentualny gruby błąd pomiaru kątów,
przyjąć ją za padstawę wyrównania i wreszcie obliczyć błąd
pomiarów. Doświadczenia Prof. Grubera wykazały, że
średni błąd pomiaru jednego kąta na radjalnym trjangula-
torze nie powinien przekraczać jednej minuty. Postępując
w podobny sposób z całym szeregiem klisz, odpowiednio na-
krywających się, otrzymamy łańcuch rozet, związanych
ze sobą długościowo i kątowo. (Rys. 6).

Współrzędne rzeczywiste obliczonego łańcucha rozet
otrzymamy, jeżeli na pierwszej i na ostatniej płycie mamy
obrazy punktów stałych o współrzędnych uzyskanych z po-

różnych wysokościach. Znaczne różnice wysokości są po-
wodem dość dużych różnic linearnych. Na rys. 7 przy kliszy,
równoległej do terenu, promień świetlny z punktu A na te-
renie przebije kliszę w punkcie „a". Na planie sytuacyjnym
punkt A powinien się odrzutować w punkcie Ai. Gdyby pro-
mień świetlny wychodził z punktu A%, przebiłby kliszę
w punkcie ch- Odcinek Ói — a, pomniejszony o odcinek
Oi — (h~=n = Ali.tga. Wzór powyższy wskazuje, że „n"
jest zależne tak od Ah jak i od odległości punktu „a" od
punktu głównego płyty.

Przyjmując A h = .10 m, /f = 2100w, wymiar płyty
18 X 18 cm, / —21ci« otrzymamy dla punktu leżącego
na skraju płyty n = 0.43 mim, co w podziałce 1 : 5000 daje
około 2.5 m.

Wpływ różnic wysokości da się jednak usunąć, jeżeli
znamy wysokości terenu, bo obliczone poprawki możemy
wprowadzić przy nanoszeniu podkładu geodezyjnego.

Zapoznawszy się ogólnie z metodą, j)rzejdźmy do prac
terenowych, wykonanych w ubiegłym roku przez Biuro

miaru ziemskiego. Wówczas włączamy tę punkty w rozetę
I-szą i ostatnią i obliczamy ich współrzędne w przyjętym
układzie tymczasowym. Odległości punktów stałych, obli-
czone z danych rzeczywistych i danych przyjętych, tworzą
stosunek, który pozwala na obliczenie poprawki, o którą
należy zwiększyć wszystkie współrzędne punktów rozeto-
wych, aby otrzymać współrzędne właściwe. Jeżeli L — odle-
głości obliczonej ze współrzędnych prawdziwych, Li = odle-
głości obliczonej ze współrzędnych tymczasowego obliczenia

rozet, a m = podziałka, to — = -y •
//Z Lj

O
\

\A

rpr^m.

Rys. 7.

Współrzędne uzyskane tym sposobem, naniesione na
pokład geodezyjny, będą mogły służyć do przetworzenia
kliszy we właściwy plan sytuacyjny tylko wówczas jednak,
jeżeli wybrane przez nas punkty terenowe nie leżały na

Meljoracji Polesia i do wykonywanych obecnie prac biuro-
wych. W ciąga kilku niespodziewanie pogodnych dni
października ubiegłego roku zdjęto fotograf]cznie rzeki
Horyń, Styr, Stochód, Prypeć od Pińska do granicy, oraz
rzeki węzła pińskiego na łącznej długości około 1000 km
bieżących, pokrywając zdjęciem pas szerokości około 1800 m.
Fotografowano kamerą szeregową Zeiss'a o ogniskowej
21 cm, sile światła objektywu 4.5, z trzymotorowego samo-
lotu typu Fokker, dostarczonego wraz z załogą przez lin je
lotnicze Lot. Zdjęcia wykonano na specjalnych filmach
lotniczych, dostarczonych przez fabrykę Perutza w Mo-
nachjum, z wysokości około 2100 m. Kasety ładowano
55 metrami filmu, co przy 6O°/o pokryciu, umożliwiało wy-
konanie na jednej taśmie przeszło 200 hm b. terenu. Wywo-
łanie, utrwalenie i wysuszenie filmów przeprowadzono
w aparatach wyrobu firmy Gore.x w Berlinie, dozwalają-
cych na jednorazowe operacje z 26—27 metrami filmu.

Podstawy geodezyjne dla tych zdjęć są dwojakiego ro-
dzaju. Dla rzek: Styru, Stochodu i węzła pińskiego zało-
żono wieńcową sieć trjangulacyjną o bokach od 8—15 km.
W pobliżu punktów triangulacyjnych usytuowano po 2
punkty terenowe, związane z danym punktem trjangulacyj-
nym a zamarkoAvane na terenie białymi krzyżami z drzewa
o ramionach 4-metrowej długości. Dla Horynia i górnej
części Styru założono punkty podstawowe w większej ilości
przez utworzenie łańcuszków trójkątów o bokach od 800 do
1200 m, jednakże tylko na czśęci Horynia markowano te
punkty krzyżami w sposób ciągły. Przeważnie markowano
tylko grupy punktów co 4—5 kilometrów. Wten sposób po-
stąpiono i z Prypecią, markując jednak punkty co 10 do
12 kilometrów. Różnorodność markowania punktów pod-
stawowych była celową i miała na celu przeprowadzenie na
Avielką skalę doświadczeń co do możliwości stosowania me-
todynadirowej trjangulacji przy maksymalnych odległo-
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ściach punktów podstawowych, co dla dalszych prac w Pol-
sce tą metodą będzie miało niepoślednią wartość.

Ze względu na interesy Biura meljoracji prace biu-
rowe rozpoczęte w styczniu po dostarczeniu radjalnego
trjangulatora i przeszkoleniu personelu zogniskowały się
na rzece Horyń. Dotychczasowe rezultaty są zupełnie dobre.
Na 100 pierwszych obserwacyj kątowych otrzymano średni
błąd pomiaru jednego kąta ± 0.97; po obliczeniu współ-
rzędnych (dla kontroli wybrano do doświadczeń odcinek,
na którym każdy punkt łańcuszka trójkątów był marko-
wany w terenie znakiem, ale traktowano te punkty jako wy-
brano na kliszy), otrzymano na odległości 6 km między sta-
łymi znakami różnice we współrzędnych, danych i otrzy-
manych z pomiaru terenowego, od 0.5 m do 3.8 ni. Różnice
te w podziałce 1 : 5000 wyrażają się w 0.1 — 0.7 mim. Na
te różnice wpływają jednak bezwątpienia i różnice wyso-
kości terenu w górnym biegu Horynia, które przy pomiarze
terenowym były wyeliminowane.

Byo. 8.

Przetwarzanie zdjęć dokonywuje się na przetworniku
Zeiss'a t. zw. S. E. G., który z końcem stycznia fabryka na-
desłała do Brześcia. Odbitki i powiększenia wykonuje się
prawie całkowicie na papierze krajowym, fabryki Alfa
w Bydgoszczy, który przy odpowiedniej obróbce zupełnie
nie ustępuje papierom zagranicznym, a jest znacznie
tańszym.

Ryo. 9.

Dla braku miejsca niemożliwą jest rzeczą przeprowa-
dzić szczegółową analizę różnicy, jaka istnieje między nor-
malnym planem sytuacyjnym a fotoplanem, wymienię więc
tylko cechy charakterystyczne tej różnicy, występujące już
na pierwszy rzut oka. Normalny plan sytuacyjny przedsta-
wia granice własności kultur, budynki z oznaczeniem ich
użytkowości, wody, drogi, koleje, znaki pomiarowe, słupy
graniczne i t. d., oznaczone co do ich znaczenia przyjętymi
znakami konwencjonalnymi. Fotoplan różni się od planu
normalnego tem, że zawiera wszystkie szczegóły i wszystkie
przedmioty, znajdujące się na terenie w chwili zdjęcia we-
dług ich z góry widzianego kształtu. Budynki mieszkalne
i gospodarcze, o ile cechą ich różnicy nie jest poziomy rzut
konstrukcji dachowej, przedstawiają się identycznie, drogi
możemy klasyfikować jedynie na zasadzie ich naturalnej
szerokości i istnienia rowów przydrożnych, granice wła-
sności możemy wyznaczyć dopiero wówczas, jeżel są za-
razem granicami kultur. Jeżeli sfotografowaliśmy las o gę-
stych istykających się ze sobą koronach drzew, to ścieżka

czy też droga leśna, ukryta pod tymi koronami, nie uwi-
doczni się na planie. Również nie uwidocznią się na planie
punkty pomiarowe, repery, kamienie graniczne i wszystkie
inne przedmioty małe. Oczywiście, gdyby chodziło o obrazy
takich punktów, możemy je odpowiednio zaznaczyć na tere-
nie, w naturalnej jednak postaci nie będziemy w stanie
takich przedmiotów na obrazie wyszukać.

Natomiast, pomijając zupełnie kwestję taniości i szyb-
kości zdjęć, fotoplan przewyższa plan normalny takiemi za-
letami, które są dla każdej pracy inżynierskiej wprost nie-
ocenione. Przedewszystkiem uderza naturalność i żywość,
z jaką oczom naszym przedstawia sę teren na fotoplanie.
Światła i cienie, na których najdrobniejszą różnicę reaguje
płyta fotograficzna, naadją każdemu przedmiotowi plastykę,
która sprawia, że już po małej wprawie w czytaniu foto-
plan u widzimy teren z całem bogactwem szczegółów natu-
ralnych i przynajmniej z grubsza ocenianą i widzianą
rzeźbą terenu. Wiadomą jest rzeczą, że stosunek ilości wody
wgłębnej wpływa na rośliny nietylko pod względem ich
bujniejszego czy słabszego rozwoju, ale również pod wzglę-
dem odcieni w kolorycie. Oko ludzkie rzadko tylko jest w sta-
nie rozróżniać te drobne różnice, natomiast płyta fotogra-
fczna chwyta najdrobniejsze zmiany koloru roślin taksamo,
jak reaguje na najdrobniejsze różnice w wilgotności gruntu.
Na terenach poleskich klisze fotograficzne uwidoczniły całą
historję rzek o dsetek lat, wszystkie dawne, nieistniejące
już na gruncie koryta, pozwalając niemal na odtworzenie
biegu życia rzeki od bardzo dawnych czasów aż do stanu
obecnego. Stan wilgotności terenów przyrzecznych, zanoto-
wany jest z dokładnością właściwą fotografji, nie dającą się
zastąpić żadną inną metodą a nadto stan ten dotyczy nie-
tylko wilgotności terenowej, ale i podterenowej. Rzeka sama
przedstawia się na fotoplanach, łącznie z kryjącymi się
niekiedy do 1 metra pod wodą mieliznami i stopniowaniem

Ryo. 10.

koloru wody, zależnie od głębokości dna. Szybkość z jaką się
wykonuje zdjęcie całej rzeki (na długości 200 i więcej kilo-
metrów w ciągu kilku godzin) umożliwia otrzymanie planu
rzeki przy tym samym stanie wody, rzecz, która dla stu-
djów nad charakterem rzeki ma olbrzymią wartość. Na ta-
kim planie występują jasno cechy istotne spływu, wyra-
bianie się profilów, możność zastosowania naturalnych
a zupełnie pewnie z fotoplanu odczytanych warunków wy-
rabiania się profilów dla projektu regulacji, układania się
spadów wody. Możność wykonania drugiego zdjęcia rzeki
przy wodzie wielkiej w sposób tani i szybki daje dalej jasny
i niewątpliwy wgląd w przyczyny zabagniania się terenów
przyrzecznych, rozmiary dokładne zalewów i ujawnia prze-
szkody, na które napotyka przy odprowadzaniu wód wio-
sennych. Jeżeli się jeszcze weźmie pod uwagę, że inżynier,
projektujący nową trasę regulacyjną, ma do czynienia z pla-
nem sytuacyjnym o szerokości sytuacji prawie dwóch kilo-
metrów, na którym znajduje wszystkie szczegóły iimożliwia-
jące mu najtańsze i najbardziej do warunków dostosowane
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projektowanie, to staje się fotoplan istotnie niezmiernie
cennym dokumentem podstawowym dla jego pracy.

Uzupełnienie ibtoplanu datami wysokościowymi jest
w stosunku do normalnego postępowania ogromnie proste
i tanie. Inżynier, prowadzący ciąg niwelacyjny, nie potrze-
buje tego ciągu nawiązywać sytuacyjnie, gdyż na fotoplanie
każdy zidentyfikowany szczegół terenowy jest już nawiąza-
niem, całkowicie wystarczającem do wkreślenia ciągu ni-
welacyjnego w sytuację. Dwa odpowiednio nakrywające się
zdjęcia włożone w stereoskop dają jeszcze możność wglądu
w teren, przedstawiający się stereoskopie jako bryła, co
znowu dla prac biurowych jest wielkiej wagi, bo nawet nie-
znający terenu inżynier może kreślić projekty z całą pewno-
ścią, że będą odpowiadały celowi. Inżynier melioracyjny,
znajdzie w fotoplanie warunki umożliwiające mu już z góry
bez niwelacji nawet, zaprojektowanie najwłaściwszej sieci
drenów, ponieważ, różny stopień wilgotności gruntu, natu-
ralne spady wód wgłębnych i kierunki tych spadów są za-
rejestrowane przez płytę z niewątpliwą dokładnością. Dla
gospodarstwa leśnego zdjęcia lotnicze są jedyną metodą
umożliwiającą najdoskonalsze i najbardziej wnikliwe pro-
wadzenie studjów nad rozwojem drzewostanów.

:. . v. y ... v

Ryc. 11,

Systematyczne, co pewien czas wykonywane, zdjęcia
wykazują najdokładniej różnice we wzroście drzew, uwi-
daczniają tereny zagrożone, kierunek rozwijania się szkodli-
wych dla lasu chorób, wreszcie są najlepszym materjałem
dla sporządzenia planu gospodarki leśnej. Przeprowadzone
już prace w Niemczech wykazały, że na podstawie foto-
planu obliczać można najzupełniej dokładnie masę drzewną

lasu, przyczem koszta takiego szacunku są znacznie niższe
aniżeli wykonanie tej samej pracy drogą zwykłą.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Fundamentem dla nawierzchni dammanowskiejJ) zaj-
muje się Inź. H. Ł e a s e r w Nr. 6 JDie Strasse. Utarło się
mniemanie, iż nawierzchnia ta wymaga szczególnej troskliwości
w odniesieniu do fundamentu. Tymczasem autor zupełnie słu-
sznie zaznacza, iż dla każdej nawierzchni bitumicznej dobry
fundament jest rzeczą, podstawową, że więc pod tym względem
nawierzchnia Dammanna nie stawia jakichkolwiek odmiennych
wymogów poza, niejako normalnemi.

Przy drogach tłuczniowych i żwirowanych, najlepszym
sposobem wytworzenia fundamentu będzie zerwanie starej na-
wierzchni i ponowne jej ułożenie, przy założeniu jednak, że
stara nawierzchnia posiada pokład dolny. Nieobojętną, jest tutaj
odpowiednia grubość, co musi być za pomocą sondowania
stwierdzone. Fundament ten musi być ciężkim wałem dosta-
tecznie dobrze stężony. Dobre rezultaty otrzymuje się nadto
wtedy, gdy wykonany fundament może być na okres paru ty-
godni po jego wykonaniu oddany do ruchu, celem dalszego

Hyc. 12.

Każda nowa metoda pracy musi przejść przez ognioAve
próby, musi zwalczyć dawne przyzwyczajenia, przekonać
niedowiarków, wreszcie zdać zwycięzko szereg egzaminów
zanim zostanie w całej pełni uznaną. Aerofotogrammetrja
nie jest wyjątkiem z reguły, ale wierzyć trzeba, że ten egza-
min zda w krótkim czasie i z dobrym postępem. W miarę
rozwoju prac fotolotniczycli, będzie Biuro Meljoracji Polesia
publikować informacje, które zainteresowanym kołom te-
chnicznym pomogą do wyrobienia sobie zdania o tej nowej
metodzie zdjęć sytuacyjnych. Nie ulega jednak już dzisiaj
wątpliwości, że zapowiadane przez Ministerstwo Robót Pu-
blicznych rozpoczęcie prac nad regulacją Wisły, zacznie się
od wykonania fotoplanów Wisły, co będzie drugim z rzędu
na wielką skalę eksperymentem aerofotogrammetryczym,
który wywiedzie nasze Państwo ze stanu dotychczasowego
spoczynku w tej dziedzinie prac na wielką drogę studjów
fotogrammetrycznych, po której kroczą już od szeregu lat
inne narody.

Ryc. 8 i 9 przedstawiają odcinki zdjęć rzeki Horyń,
ryc 10 wycinek z fotoplanu, uzyskanego przez poAviększenie
na przetworniku Zeiss'a. Ryc. 11 przedstawia wycinek ze
zdjęcia Stochodu. na którym widać gmatwaninę koryt,
ryc. 12 wreszcie odcinek Prypeci z układem zarośli nad-
rzecznych, wytworzonych przez wylew rzeki.

') "W Polsce wprowadzonej pod nazwą komdrobitu.

tężenia. Jednakże autor zaznacza równocześnie, że moment ten
przy nawierzchni dammannowskiej jest w odróżnieniu do innych
typów nawierzchni asfaltowych na gorąco, o tyle mniejszej
wagi, że masa dammannowska jest podatną i kompryinująe się
sama pod wpływem ruchu, dozwala również bez żadnej szkody
dla siebie na dalsze stężanie się fundamentu juź po jego po-
kryciu.

Przy jezdniach brukowanych, które mają być pokryte
nawierzchnią bitumiczną, należy zbadać czy podłoże jest dosta-
tecznie wytrzymałe. Wszelkie bowiem późniejsze ruchy w bruku,
wywołane niewytrzymałością, podłoża, mogą się przykro odbić
na całości nawierzchni.

Mając na uwadze możliwość pewnych ruchów w funda-
mencie stosuje się obecnie z reguły wykonanie pomiędzy fun-
damentem a istotną nawierzchnią warstwy pośredniej, składa-
jącej się z czystego miału kamiennego przemieszanego z masą
dammannowska.

Również zalecenia godnem jest pewne zgrubienie kra-
wężne nawierzchni, podobnie jak przy jezdniach betonowych,
przyczem pamiętać należy o boeznem obramieniu, najlepiej
brukowem.

W końcu zajmuje się autor sprawą powłoki gotowej na-
wierzchni bitumami, celem uczynienia jej w okresie kompry-
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mowania nieprzepuszczalną, przyczem zaleca wybór do tego celu
tego rodzaju środków, któreby nie wpływały ujemnie na szorst-
kość nawierzchni dammannowskiej, będącej cenną cechą tego
typu jezdni.

— Budowy dróg dla pieszych i cyklistów w Nadrenji
opisuje W. F e s t w Nr. 6 Dit Strasse. Olbrzymi rozwój ruchu
samochodowego w prowincji nadreńskiej uniemożliwił stosunki
na drodze dla ruchu pieszego i cyklistów. Trzeba przytem pa-
miętać, iź ije ludności Niemiec używa roweru dla celów użyt-
kowych, wskutek czego ten typ ruchu musi znaleźć stosowne
uwzględnienie. Wobec tego zdecydowała się prowincja nad-
reńska na budowę 760 hm dróg dla pieszych i cyklistów kosz-
tem 11 miljonów M., przyczem wydatek ten rozłożono na
szereg lat.

Projekt obejmuje gęstszą, sieć na północ od Kolonji ku gra-
nicy holenderskiej, rzadszą w południowej partji górzystej. Jest
rzeczą, charakterystyczną, iż pomimo przegranej wojny i wyni-
kających stąd znacznych ciężarów materjalnych, znajdują się
w Niemczech poważne środki, na cele, które u nas byłyby
wprost nie do pomyślenia nawet na tych odcinkach dróg, które
wykazują bardzo żywy ruch samochodowy. E. B,

Lotnictwo.
— Lotnictwo europejskie w 1930 r. W grudniu r. ub. od-

była się w Berlinie na zaproszenie „International Air Traffic
Association" komisja lotnicza europejska, mająca w dziedzinie
lotnictwa międzynarodowego takie same znaczenie jak europej-
skie konferencje rozkładów jazdy na kolejach. Przy stole obrad
zebrało się 22 państw. Przedmiotem obrad konferencji poza
sprawą rozkładów lotów na poszczególnych szlakach były sprawy
ogólne, dotyczące przewozu osób, pocztą i towarów.

Dotychczasowe rozkłady lotów dzieliły się na 2 sezony,
letni i zimowy po 6 miesięcy, obecnie przyjęto ich rozdział na
letni od 1 maja do 31 sierpnia, zimowy od 1 listopada do 28
lutego, resztą czasu zajmują okresy przejściowe: jesieny
i wiosenny.

Rok 1930 zaznaczy się duźem zwiększeniem linji lotni-
czych z wyjątkiem niemieckich, które dzięki środkowemu po-
łożeniu Niemiec, uległy redukcji. Na ważniejszych linjach
wznowiono zaniechane jazdy niedzielne. Na poszczególnych lin-
jach zwiększono znacznie prędkość przelotów.

Zabiegi konkurencyjne doprowadziły do utworzenia linji
Czechosłowackiej Praga - Lipsk-Rotterdam-Londyn, współza-
wodniczącej z Niemcami.

Z nowych linji zanotować należy dzienne połączenie Oslo
z Berlinem, Wiedniem i Budapesztem, oraz linję Berlin, 'Wie-
deń, Belgrad, która będzie przedłużona przez Uskiib do Sa-
lonik. Pozatem zasługuje na uwagę kombinowane połączenie
lotniczo-kolejowe Barcelony z Paryżem, Londynem i Amster-
damem. (Iniynier Kolejowy 1. III. 1980).

Umowa lotnicza, zawarta ostatnio między Polską a Ru-
munją stwarza stałą komunikację lotniczą, łączącą oba te pań-
stwa i umożliwiającą równocześnie połączenie lotnicze Morza
Bałtyckiego z Morzem Ozarnem, Umowa wejdzie w życie po
jej ratyfikowaniu prawdopodobnie w połowie b. r.

Nowa linja będzie prowadziła przez Lwów, Czerniowce,
Gałacz do Bukaresztu z lądowaniem w powyższych miejsco-
wościach. Ini. A, W. Kruger.

Drogi żelazne.
— Nowa linja transpirenejska została oddaną do użytku

publicznego 16 lipca 1929. Łączy ona Tuluzę z Barceloną przez
wschodnią część Pirenejów. Nowa linja skraca drogę między
Paryżem a Barceloną o 107 hm.

Na razie pasażerowie muszą się przesiadać w Puyecerda,
ale rząd hiszpański postanowił urządzić dla tej linji aż do Bar-
celony tor normalny. Taki tor francuski będzie się znajdował
wewnątrz szerokiego. (Bulletin du Oongris des chemin de fer
18/1929J.

— O regeneracji złącz szynowych pisze inź. B. Huinmel
w Przeglądzie Technicznym (zeszyt 2 z dn. 16 stycznia 1930).

Regeneracja czyli odnawianie złącz szynowych (łupków, pod-
kładek i t. d.), praktykowana od kilkunastu lat we Francji
i Niemczech, dopiero od niedawnego czasu stała się przedmio-
tem zainteresowania ze strony kolei polskich.

Odnawianie to polega na przywracaniu zużytym t. j . wy-
tartym, i wygniecionym w pewnych miejscach żelazom łączni-
kowym, takich wymiarów i kształtu, aby je uczynić zdatnemi
do dalszego użytku. W tym celu rozżarza się je do białości,
poczem prasuje pod duźem ciśnieniem w matrycach, posiada-
jących zasadnicze wymiary takie, jakie powinno mieć to żelazo.

Ponieważ jednak trzeba zkądś zapożyczyć nieco mater-
jału, aby skompenzować braki na powierzchniach, które uległy
zużyciu, przeto albo w matrycach, albo w stemplach pras są
pewne występy, które wygniatają wgłębienia w takich miej-
scach żelaziw, gdzie uszczuplenie materjału jest nieszkodliwe
z punktu widzenia wytrzymałości i przesuwają go w te miej-
sca, gdzie go brak.

W Polsce Ministerstwo komunikacji wysłało komisję, zło-
żoną z kilku inżynierów, do Niemiec i Francji w celu zbadania
tych urządzeń tak w zakładach prywatnych, jak i rządowych,
a Warszaswka Fabryka Budowy parowozów, nabywszy od
„Norddeutsche Eisenbahnwerkstatte" licencję patentową, zapro-
ponowała M. K. zawarcie sześcioletniego kontraktu, w myśl
którego podejmuje się u siebie i swoim kosztem urządzenia
oddziału regeneracyjnego przy zagwarantowaniu pracy i okre-
ślonych cen.

Instalacja taka jest stosunkowo kosztowną, a opłacać się
może tylko tam, gdzie nieistnieje zbyt różnorodna ilość typów
nawierzchni. W Niemczech np. zakłady takie pracują nie dla
wszystkich 30 dyrekcji, a tylko dla 18-tu północno - środko-
wych, z wyłączeniem południowych, gdzie typy nawierzchni
są mniej znormalizowane. Ini. A. W. Krilger.

Mosty.
— Most dla tramwaju elektrycznego na S. Bernardino

pod Intra opisuje prof. S a n t a r e l l o w Ann. dei Lav. Publ.
(1929n str. 1144). Jestto most łukowy żelbetowy z pomostem
dołem i ścięgnem poziomem, o rozpiętości w świetle 74 m
i strzałce 15*6 tw. Przekrój łuku jest ijowy, 2'70i» wysoki.
Słupy wiszące są żelbetowe.

— Normy dla nitów mostowych ogłoszono w Polsce.
Średnica otworu nitowego d0 = dn + 1 mm.

Dla d„ = 10 13 16 19
długość trzpienia 12 do 60, 14 do 76, 18 do 90, 22 do 116,

22 25 28
26 do 135, 32 do 145, 36 do 153,

31 34 37
42 do 170, 48 do 180, 65 do 180.

— O stosowaniu w konstrukcjach korzystnych naprężeń
i odkształceń pisze Dr. S z e l ą g o w s k i w Przegl. Techn.
(1929 str. 847). Autor omawia sposób Freyssineta regulowania
naprężeń w łukach żelbetowych zapomocą lewarów hydrau-
licznych w kluczu. Dalej opisuje autor wstawienie trzeciego
dźwigara dla wzmocnienia mostu na Wiśle w Toruniu. Przed
włączeniem go do konstrukoji należało wywołać ugięcie, odpo-
wiadające obciążeniu, które powinien przenosić w przyszłości.
Uczyniono to też zapomocą lewarów hydraulicznych. Zasadę tę
zastosowano też do zmniejszenia naprężeń drugorzędnych
w belkach Warrena.

— Most na Rio Dulce w Argentynie opisuje B o h n y
w Bautechnih (1929 str. 501). Belki główne żelazne kratowe
mają { = 71m. Są to belki wieloboczne zbieżne. W pierwszych
dwu przedziałach przekątnie są ciągnione, w czterech środko-
wych urządzono przeciwprzekątnie. Ponieważ są one tęgie,
układ jest czterokrotnie statycznie niewyzńaczalny. Obliczono
belkę jako statycznie niewyznaczalną i pokazało się, że różnice
między obliczeniem dokładnem a przybliźonem są znikome.
Most niesie kolej i drogę, odstęp belek głównych wynosi 11 w.
Pomost drogowy niosą puklówki, zwrócone stroną wypukłą
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ku górze. Puklówki te są, 4'5m długie a 1-2 m szerokie, nie
wymagają one podparcia pośredniego.

— Wzmocnienie żeliwnego mostu żelbetem opisuje Bau-
technih (1929 str. 540). Chodzi tu o most łukowy o rozp.
45'75»ł Holt-Meet na Severnie pod Worcester. Pasy górne
i pasy dolne połączono płytami źelbetowemi, niektóre części
belek otoczono żelbetem.

— Wkładka żelbetowa łukowa w Halli, łącząca ją z wyspą
Forstwerder (Deut. Bauz. 1928^ str. 720) ma 47 m rozpiętości,
6-70 »» strzałkę. Grubość w kluczu wynosi 30CJ», w wezgłowiu
45 cm, szerokość w kluczu 2-15, w wezgłowiu 2-80, Schody
znajdują się bezpośrednio na sklepieniu, łuk jest bezprzegubowy.

— Most żelbetowy na Sekwanie w Charcutois pod Pary-
żem, opisuje prof. B i r k e n s t o c k w Deut. Bauz. Konstruhtion
(1928 str. 79). Belki główne są kratowe wspornikowe wysta-
jące. Średnie przęsło ma I = 1 3 5 m, skrajne wystające 49-19
i 34-45 m, końce belki wystającej są obciążone oięźkiemi por-
talami, które ważą 250 t względnie 500 i. Portale są 22-71 m
wysokie. Most ten służy przedewszystkiem dla przeprowadzenia
rozmaitych, kabli wysokiego napięcia i także dla pieszych.
Pasy mają kształt T, krzyżulce zaś są prostokątne. Jestto do-
tychczas największy most żelbetowy o belkach kratowych.

— Most drogowy na Warcie między Kostrzyniem a Lands-
berg zaczęto budować wedle planów B e r n h a r d a {Bautechnik
1928 str. 532). Główne przęsło ma 90 m rozpiętości, dwa
boczne po 25 m, most powodziowy jest 500«t długi, cały most
około 700 m długi, więc jeden z najdłuższych w Niemczech.

— Nowy typ mostów żelaznych, mosty trzypasowe opisuje
Dr. T i l s w Bautechnik (1928 str. 578). Aby zmniejszyć koszt
mostów żelaznych staramy się z jednej strony używać wyboro-
wego materjału przy powiększeniu naprężeń dopuszczalnych
i ciężaru własnego, z drugiej strony szukamy nowych kształ-
tów belek głównych. Belki Schwedlera, Paulego, Luksego
uważamy obecnie za przestarzałe, nawet łuk kratowy ze ścięg-
nem ustępuje już z pola z powodu za wielkiego ciężaru. Mosty
wiszące nazywają obecnie zbytkiem dla bogatych miast, dla
kolei wogóle ich się prawie nie używa. Najczęściej używana
jest belka kratowa równoległa lub ciągła przegubowa wielo-
boczna, Użycie stali wyborowej, zwiększenie naprężeń a zmniej-
szenie przekrojów wywołuje jednak wielkie ugięcie, aby je
utrzymać w mierze powiększamy wysokość belek. Ale z po-
większeniem wysokości wzrasta ciężar portali i tęźników po-
przecznych. Najkorzystniejszą wysokość otrzymujemy dla żelaza

I I
zlewnego (St. 87) —, dla stali wyborowej (St. 48) —, dla

I
stali krzemowej (Si St.) — . Szerokość mostu stosujemy do prze-
kroju wolnego przejazdu i otrzymujemy dla średnich rozpiętości
dostateczna stałość poprzeczną, dla wielkich jednak rozpiętości
stałość poprzeczna jest mała np. w moście w Kolonji 6 = 9 ni,
I = 161-1 m, b:l = 1:18-6, przy moście w Hochfeld 6 = 9-2,
I = 189 m, b: I — -jTzr-jr. Aby temu zaradzić, proponuje autor
nowy system mostów, któreby były w przekroju nie prosto-
kątne lecz trójkątne. Na dole byłyby 2 pasy, górny tylko
jeden. W ramach tego trójkąta mieści się przekrój wolnego
przejazdu. Przy jeździe górą mamy 2 pasy górą, jeden dołem.
Ustrój ten dałby się zastosować tylko dla wielkich rozpiętości,
bo wymaga wielkich wysokości i tak dla mostów jednotorowych
61 = 8-2, hi=10-0m, dla dwutorowych 62 = 12-1, ft3 = 14-5»t.
Autor podaje obliczenie ram trrójkątnych i szczegóły konstrukcji.

— Koszt utrzymania mostów żelaznych, kamiennych i fila-
rów omawia S o h a p e r w Bautechnik (1928 str. 645). Dość
ogólnie panuje przekonanie, że koszt utrzymania i trwałość
mostów kamiennych są mniejsze, niż żelaznych. Schaper miał
sposobność oglądać wiele mostów niemieckich z lat 1860
i późniejszych, Wiele najstarszych mostów kratowych z lat 1860
do 1870 znajduje się w zupełnie dobrym stanie i mogłyby
jeszcze służyć wiele lat, gdyby nie wielki wzrost obciążeń
Wiele jednak mostów z lat 1870 do 1885 posiada znaczne
błędy konstrukcyjne tak w belkach głównych jak i pokładzie

Na podstawie tych złych doświadczeń buduje się obecnie mosty
żelazne bez tych błędów, spodziewać się więc należy, źe będą
długo stały, o ile obciążenie bardzo nie wzrośnie.

Stan jednak przyczółków i filarów kamiennych tych mo-
stów żelaznych był z reguły opłakany. Zaprawa przeważnie
wymyta, wskutek wstrząśnień mur rozluźniony, pod ciosami
podporowenii skruszony, przyczółki często wybrzuszone. Aby
zapobiec niszczeniu muru przez wstrząśnienia, zarządziły koleje
niemieckie, źe górne części filarów i przyczółków mają tworzyć
jednolite ławy betonowe, wzmocnione pod łożyskami żelazem.

Stan dawnych mostów kamiennych jest także nie naj-
lepszy. Pokrycia sklepień nieraz nie ma wcale albo częściowo,
zamarznięte przemoczone sklepienie częściowo się kruszy, zaprawa
często wymyta. Nadsypka rozmokła często wywołuje wykru-
szenia niebezpieczne sklepienia. Koleje niemieckie mają ze sta-
remi mostami kamiennemi niemniej kłopotu, niż z żelaznemi.
Przy naprawach obecnie sklepienie pokrywa się całkowicie
warstwą betonu, na co przychodzi powłoka. Nadsypki całko-
witej unikamy, wymurowując pachwiny. Prawda jednak pozo-
staje, że mosty kamienne łatwiej znoszą zwiększenie obciążenia.

— Rosyjskie przepisy dla mostów drewnianych kolejowych
podaje Bautechnik (1929 str. 16), Jako obciążenie przyjąć należy
najcięższe parowozy danego szlaku, najmniej jednak wedle rys. 1,
Wozy należy przyjąć z jednej strony jako ciężar ciągły 7 t
na 1 mb.

rys. i

18 18 W 18 18 16 16 16 16 f

Naprężenia dopuszczalne w kg/cm"1 są następne:

Drzewo sosnowe dębowe
Rodzaj naprężenia średniej najlepszej średniej najlepszej

jakości jakości
W kierunku włókien:

Ciągnienie 110 130 135 160
Ciśnienie 70 85 85 100
Ścinanie 12 14 14 16
Zginanie 80 95 105 125
Ścinanie przy zginaniu 20 25 25 30
Ciśnienie na drewno czołowe 50 60 60 70

Prostopadle do włókien:
Ścinanie 30 35 55 65

„ dla klinów dębowych — — 50 60
Ciśnienie na szero-

kość > połowa prętu . . 25 30 35 40
Ciśnienie na szero-

kość < połowa prętu . 35 40 45 55
Przy działaniu równoezesnem obciążenia i wiatru można

podnieść naprężenia o 15%, dla drzewa mokrego wyżej 2O°/0

należy zniżyć je o 20°/0- Dla mostów tymczasowych niżej 3 lat
można podwyższyć o 2O°/0, dla rusztowań o 40°/0.

Dla ciśnienia ukośnie do kierunku włókien należy przyjąć
kąt między kierunkiem siły i włókien

0 15 30 45 60 75 90°
sosna średniej jakości 50 42 35 31 28 26 25 kg\cm%

„ najlepszej „ 60 48 40 36 33 31 30
dąb średniej „ 60 51 45 41 38 36 35

„ najlepszej „ 71 58 50 46 43 41 40
Na wyboczenie naprężenie jest 70 cp kglm1

dla — = 5 10 20 30 40 50 60 70
i
q> = 0-966 0-961 0-862 0-793 0-724 0-655 0-586 0-517
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dła i- =- 80 90 100 110 120 130 140 150i
(p = 0-448 0-379 0-310 0-256 0-215 0-184 0-168 0-138.
Dla pali należy przyjąć 50 cp do 60 y wedle jakości.
Naprężenia dopuszczalne podkładów kolejowych są:

Sosna , Dąb
średniej najlepszej średniej najlepszej

jakości jakości
Ciągnienie i ciśnienie 110 130 140 170
Ścinanie . . . . 28 34 35 42.

— O budowie mostów niemieckich w r. 1928 zdaje
sprawę S c h a p e r w Bautechnik (1929 str. 4). Mosty blaszane
budują obecnie do 34 m rozpiętości ze względu na dobry wy-
gląd (?j, łatwiejsze utrzymanie, prostsze wykonanie i mniejszą
wrażliwość na przeciążenie. Kraty używano przeważnie równo-
bocznej z drugorzędnem podparciem. Belki są przeważnie pro-
stopasowe równoległe, dopiero przy moście na Wezerze pod
Lohne o I = 71 m zastosowano belki paraboliczne niezbieźne.

— Most drogowy na Lechu pod Augsburg-Hochzoll oma-
wiają K n a b i H u b i n g e r w Bautechnik (1929 str. 24).
Dźwigary są łukowe trój przegubowe. Rzeka jest w tem miejscu
82w szeroka wysunięciem przegubów o 36m z każdej strony
zmniejszono rozpiętość do 76-8 m, a źe / = oo6-45»n, więc
/•.-{= 1:12. Zbudowano 4 łuki dwa 2-62 m, dwa 3-10 m sze-
rokie, szerokość mostu wynosi 17-44m. Przekrój łuków jest
skrzynkowy, w kluczu 1-4 m, na podporach 1-6 m wysoki.
W jednej czwartej rozpiętości wysokość wynosi 2-0 m. Skle-
pienia pracują tylko na ciśnienie, wobec czego uzbrojenie wy-
nosi tylko 1/8°/0. Największe ciśnienie wynosi 75 kgjcm'1. Prze-
guby są żelazne. Parcie poziome wynosi 58901, przyczółki są
20-6 m długie, każdy przyczółek ma 6000 ms betonu.

Dr. M. ThuUie.
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Kongresy i Zjazdy.
XII Zjazd Gazowników i Wodociągowców Polskich.

W dniach od 8—11 maja b. r. odbył się w Drohobyozu XII
Zjazd Gazowników i Wodociągowców Polskich. Zjazd zgro-
madził przeszło 200 uczestników ze wszystkich dzielnic Polski,
nie tylko ze sfer zawodowych, lecz także przedstawicieli nauki.

Na zjazd przybyli również: delegat czechosłowackiego
Zrzeszenia Gazowników i "Wodociągowców, przedstawiciele Mi-
nisterstw, Wojskowości, Instytucyj państwowych i komunalnych.

Pod przewodnictwem prezesa Zrzeszenia Gazowników
i Wodociągowców, inż. Czesława Świerczewskiego, który ob-
chodził równocześnie jubileusz 40-letniej pracy w gazownictwie,
obrady toczyły się głównie pod hasłem przesyłania gazu i wody
na dalekie odległości.

Z tego zakresu i innych wygłoszono szereg referatów
treści naukowej i gospodarczej, oraz po raz pierwszy oma-
wiano problem rozprowadzania gazów koksowych z Górnego
Śląska w kierunku Częstochowy, Krakowa i Tarnowa, Bielska
i Cieszyna, oraz Lublińca, wedle projektu inź. Konopki i Dr.
inź. Szulcego.

Z zakresu stosowania koksu wygłosił ciekawy referat
dyr. Klimczak z Bydgoszczy, o bilansie cieplnym mówił dyr.
Seifert z Krakowa, o gazie ziemnym prof. Witkiewicz, prof.
Jamróz, inź. Klewski, inż. Tomasik, dyr. Zardeoki, dyr. Pi-
woński i kilku innych. Omawiana też była normalizacja gazów
palnych (inż. Krzyżkiewicz), gazoliniarnie (inż. Pisarski), po-
chodzenie węgla (dyr. Wandycz), wreszcie gazowanie węgla
brunatnego (prof. Deryng).

Równocześnie obradowała sekcja wodociągowo - kanaliza-
cyjna, w której niezwykle ciekawe referaty wygłosili: dyr.
Instytutu Wodociągowo - Kanalizacyjnego inź. Piekarski, inż.
Skoraszewski, inź. Rudolf, omawiając zagadnienia z zakresu
budowy wodociągów i techniki sanitarnej.

Referaty o przewodach gazowych i wodociągowych wy-
głosili dyr. Buzek z odlewni w Węgierskiej Górce, Dr. Szulce
(o rurach żeliwnych), inż. Piekarski (o rurach betonowych) itp.

W czasie Zjazdu odbyły się Walne Zgromadzenia Zrze-
szenia Gazowników i Wodociągowców Polskich, pod prze-
wodnictwem prezesa Świerczewskiego i Związku Gospodarczego
Gazowni i Zakładów Wodociągowych pod przewodnictwem pre-
zesa Dziurzyńskiego z Poznania.

Uczestnicy Zjazdu wzięli również udział w wycieczkach
zawodowych do Borysławia, gdzie oglądano szyby naftowe,
oraz do Daszawy, skąd w r. 1928 przeprowadzono gaz do
Lwowa oddalonego o 70 km.

Zjazd uchwalił szereg rezolucyj, z których, najważniejsze
idą w kierunku opracowania szczegółowego projektu gazy-
fikacji Polski, przez rozprowadzenie gazów ziemnych, gazów
z koksowni, oraz budowy centrali gazowych.

Tematem dalszych rezolucyj było stwierdzenie koniecz-
ności skomercjalizowania zakładów gazowych komunalnych
i prowadzenie tych zakładów wedle zasad naukowej organi-
zacji pracy.

Z zakresu wodociągów powzięto rezolucje w sprawie
rur blaszanych i betonowych, oraz w kwestji stałego nadzoru
samorządów nad oczyszczaniem wód ściekowych.

S P R O S T O W A N I E .
W artykule „Racjonalna ocena sprawności urządzeń do wy-

twarzania ciepła", zamieszczonym w Nrze 12 Czasop. Techn. 1930,
w nocie *) na stronie 229 ma być:

i/, o, B%S
. . = 0-372+0-0000051 + O-O0O0O0O67

Eedaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T R E Ś Ć : Część urzędowa. Część nieurzędowa. Prof. Inż. W. Minkiewicz: Tanie budownictwo mieszkalne zagranicą i u nas. —

Dr. T. K l u z : O budowie dróg powietrznych. (Ciąg dalszy). — Inż. A. Cliróścielewski: Obliczenie statyczne oraz kon-
strukcja kesonów drewnianych dla mostu przez rzekę Brdę na południowem obejściu węzła Bydgoskiego linji Bydgoszcz-
Gdynia. — Wiadomości z literatury technicznej. — Bibljografja. — Eóżne sprawy.

Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

W D z i e n n i k u U s t a w :
Nr. 43, poz. 373. Rozporządzenie Ministra Robót

Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12.
V. 1930 o wymijaniu i wyprzedzaniu na drogach pu-
blicznych.

Nr. 45, poz. 384. Rozporządzenie Ministra Robót
Publicznych z dnia 26. V. 1930 o napięciach normalnych
i o częstotliwości normalnej prądu elektrycznego.

Nr. 46, poz. 391. Rozporządzenie IV Ministra Robót
Publicznych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rol-
nictwa, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w celu
wykonania ustawy z dnia 6. Vii. 1943 o poborze daniny
lasowej na cele odbudowy kraju.

W M o n i t o r z e P o l s k i m Nr. 159:
Zarządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 30

czerwca 1930 r., wydane w porozumieniu z Ministrem
Skarbu w sprawie uzupełnienia listy mieszkań służbo-
wych dla urzędników i funkcjonarjuszów Ministerstwa
Robót Publicznych, oraz podległych mu urzędów.

Zmiany personalne.
M i a n o w a n i a .

W C e n t r a l i M. R. P.:
Dyrektor Departamentu w IV st. sł. inż. Melchjor

Nestorowicz Dyrektorem Departamentu w III st. sł.
Dyrektor Departamentu w IV st. sł. inż. Józef Opol-

ski Dyrektorem Departamentu w III st. sł.
Naczelnik Wydziału w V st. sł. inż. Mieczysław

Rappe Naczelnikiem Wydziału w IV st. sł.
Radca Ministerjalny w VI st. sł. inź. Alfred Rundo

Radcą Ministerjalnym w V st. sł.
Radca Ministerjalny Kazimierz Mikuła Radcą Mi-

nisterjalnym w V st. sł.
Referendarz w VIII st. sł. inż. Zygmunt Szolc Re-

ferendarzem w VII st. sł.
Referendarz w VIII st. sł. inź. Jan Ponikowski Re-

ferendarzem w VII st. sł.
Referendarz w VIII st. sł. Józef Raniecki Referen-

darzem w VII st. sł.
Referendarz w VIII st. sł. inż. Ziemowit Oybulski

Referendarzem w VII st. sł.
Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Warszawie:

Radca budownictwa z VI st. sł. inż. Leon Borowski —
Kierownikiem Oddziału w V st. sł.

Radca budownictwa w VI st. sł. inż. Karol Iwa-
nicki — Kierownikiem Oddziału w V st. sł.

Inź. Jerzy Bajkiewicz — prowiz. inspektorem w VI
st. sł.

Pracownik kontr. inż. Jerzy Kamiewski — prow.
radcą budownictwa w VI st. sł.

Pracownik kontr. inż. Władysław Spinek — prowiz.
radcą budownictwa w VI st. sł.

Pracownik kontr. inż. Jerzy Skórski — prowiz. re-
ferendarzem w VII st. sł.

Technik wodny w VIII st. sł. Kazimierz Gzylewski
asesorem w VII st. sł.

Urzędnik VIII st. sł. Antoni Siodłowski - asesorem
w VII st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Rob. Publ.) w Białym-
stoku: urzędnik VII st. sł. inż. Jan Zasztowt — radcą
budownictwa w VI sfc. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Katowicach:
urzędnik VI st. sł. Dr. inź. Stefan Kaufman — kierowni-
kiem Oddziału w V st. sł.

Referendarz w VII st sł. inż. Leopold Zarębski —
radcą budownictwa w VI st. sł.

Urzędnik prowiz. VII st. sł. inż. Tadeusz Jankowski
i pracownik kontraktowy inż. Tadeusz Maohocki — refe-
rendarzami w VII st. sł.

Urzędnik prowiz. VII st. sł. Stanisław Tabeński —
asesorem w VII st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Krakowie:
Referendarze w VII st. sł. inź. Bronisław Tyłka, inż.
Leon Pruchnicki, inż. Mieczysław Daszkiewicz, inż. Józef
Francos, inż. Marceli Koszyoa i inż. Albert Prokasch,
architekt powiatowy w VII st. sł. inż. Władysław Hol-
linger, inż. dróg wodnych w VII st. sł. Witold Sośniak
i urzędnik VII st. sł. Roman Nadachowski — radcami bu-
downictwa w VI st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Lublinie:
Radca budownictwa w VI st. sł. Jerzy Marynowski —
kierownikiem Oddziału w V st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) we Lwowie:
urzędnicy VII st. sł. inż. Adam Piętkiewicz, inż. Franci-
szek Link, inż. Juljan Niżankowski, oraz referendarze
inź. Henryk Ostowski i inż. Józef Katz — radcami bu-
downictwa w VI st. sł. Urzędnik prowiz. VIII st. sł. inż.
Ewa Pietschowa — referendarzem w VH st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Łucku:
urzędnik prowiz, VIII st. sł. inż. Jan Kazimierz Mie-
dziński — prowiz. referendarzem w VII st. sł.

Prowiz. referendarz w VIII st. sł. inż. Juljan Lubo-
wicki — prowiz. referendarzem w VII st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Poznaniu:
urzędnik VI st. sł. Bernard Zakrzewski — Dyrektorem
Robót Publicznych w V st. sł.

Inź. dróg wodnych w VII st. sł. Alfred Mikeska —
radcą budownictwa w VI st. sł.

Referendarz w VIII st. sł. Ludomił Kaczorek — re-
ferendarzem- w VII st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Stanisławo-
wie: urzędnicy VII st. sł. inż. Mieczysław Krytowski,
inż. Feliks G-oldberg, inź. Wiktor Matraś i referendarz
inż. Teofil Hornicki — radcami budownictwa w VI st. sł.

Urzędnik VIII st, sł, ina, Izak Schleifer — referen-
darzem w VLT st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Toruniu:
urzędnik VIII st. sł. Juljan Jakubowski — asesorem,
w VII st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Wilnie:
prowiz. VII st. sł. inż. Michał Szneo — referendarzem
w VII st. sł.

Komisarjat Rządu m. st. Warszawy (Dyrekcja Rob.
Publ.): Kierownik Dyr.' Rob. PubL radca budownictwa
w VI st. sł. inź. Jan Ohoynowski — Kierownikiem Od-
działu w V st. sł. z pozostawieniem kierownictwa D. R. P.

Urzędnik VII st. sł. Bugenjusz Olechnowicz — radcą
administracyjnym w VI st. sł.

Dyrekcja Dróg Wodnych w Krakowie: pracownik
kontr. inź. Kazimierz Sielski — prowiz. referendarzem
w VU st. sł.
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Urzędnik VIII st. sł. Zygmunt Milewski — asesorem
w VII st. sł.

Dyrekcja Dróg Wodnych w Toruniu: urzędnik VII
sb. sł. inż. Mieczysław Stanko — radcą budownictwa
w VI st. sł.

P r z e n i e s i e n i a .
Inżynier powiatowy w VI st. sł. "Wojciech Pajchel

z Urzędu Wojewódzkiego (Dyr. Rob. Publ.) w Łodzi —
do Urzędu Woj. (Dyr. Rob. Publ.) w Łucku z nadaniem
tytułu inspektora.

Radca budownictwa w VI st. sł. inż. Władysław
Pietraszewski z Urzędu Wojew. (Dyr. Rob. Publ.) w War-
szawie — do Urzędu Wojew. (Dyr. Rob. Publ.) w Wilnie.

Prowiz. referendarz w VII st. sł. inż. Jan Kuczyński
z Urzędu Wojew. (Dyr. Rob. Publ.) w Lublinie — do
Urzędu Wojew. (Dyr. Rob. Publ.) w Łodzi.

Inż. Wincenty Brodowski, radca budownictwa w VI
st. sł. z Urzędu Wojewódzkiego (Dyr. Rob. Publ.) w Lu-
blinie — do Urzędu Wojew. (D. R. P.) w Wilnie.

Inż. Jan Potocki, radca budownictwa w VI st. sł.
z Urzędu Wojew. (D. R. P.) w Tarnopolu — do Urzędu
budowy gmachów państwowych w m. st. Warszawie.

Inż. Wiktor Muszyński, referendarz w VII st. sł.
z Dyrekcji Dróg Wodnych w Toruniu — do Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Inż. Michał Komaniecki, urzędnik prowizoryczny
w VII st. sł. z Urzędu Budowy gmachów państwowych
w m. st. Warszawie — do centrali Ministerstwa Robót
Publicznych.

P r z e n i e s i e n i a w s t a n s p o c z y n k u .

Urząd Wojewódzki (Dyr. Rob. Publ.) w Poznaniu:
Dyrektor Robót Publicznych w V st. sł. inż. Stanisław
Rzepecki — na własną prośbę z dniem 1 czerwca 1930 r.

Dyrekcja Robót Wodnych w Krakowie: Radca bu-
downictwa w V st. sł. inż. Józef Skałka — na własną
prośbę z dniem 1 czerwca 1930 r.

Część nieurzędowa.
Architekt Inż. Witold Minkiewicz,

prof. Politechniki Lwowskiej.

Tanie budownictwo mieszkalne zagranicą i u nas.
Odczyt wygłoszony w Polakiem Tow. Politechnicznem we Lwowie w dniach 12 i 19 marca 1930 r.

I.
Problem budownictwa mieszkalnego za granicą.

Problem taniego budownictwa mieszkalnego jest na-
der aktualnym problemem dla wszystkich państw powojen-
nej Europy.

Problem nietyle nowy, ile do niedawna przez fa-
chowców naj zupełniej lekceważony. Budownictwem miesz-
kiilnem zajmowano się dawniej przeważnie tylko o tyle,
o ile chodziło o willę, pałac lub dom luxusowy. Budowę
tanich mieszkań pozostawiono niezorganizowanej inicjaty-
wie samego społeczeństwa.

Produkcja domów czynszowych przed wojną przed-
stawiała się mniej więcej następująco: Właściciel terenu
częściej przedsiębiorca, zwany dość pogardliwie speku-
lantem budowlanym, choć z samem budownictwem miał
mało wspólnego, rozpoczynał budowę na własne ryzyko;
otrzymywał pożyczki hipoteczne, kończył budowę, sprze-
dawał i w ten sposób odzyskiwał kapitał włożony w bu-
dowę wraz z zyskiem, poczem zabierał się do nowej bu-
dowy. Jak widać z tego budownictwo mieszkalne i wówczas
było finansowane przez całe oszczędzające społeczeństwo,
gdyż kapitały przedsiębiorców samych ani właścicieli
gruntów nie były -wystarczające.

Był okres we wszystkich krajach Europy, kiedy
wynajem mieszkań małych należał do stosunkowo bardzo
dobrych interesów. Niesłychanie małe wymagania lokato-
rów powodowały, iż mimo niskich czynszów, mieszkania
małe były stosunkowo najdroższe i rentowały się najle-
piej. Kres temu kładzie zainteresowanie się czynników
państwowych higieną tanich mieszkań i szereg ustaw
normujących minimum wymagań. Z tych najwcześniej-
sze: francuska w r. 1850, angielska 1851, holenderska
1853l). Zauważyć się daje również w tym czasie progre-
sywny wzrost wymagań klasy robotniczej.

Początkowo sądzono, że zapotrzebowaniu podoła jak
dawniej kapitał prywatny, ale mniemanie to okazało się
błędne. Pod koniec XIX wieku budzi się świadomość nie-

Spr. Kom. Ankietowej. T. I. Warszawa 1928.

wystarczalności. W r. 1894 po raz pierwszy daje temu
wyraz kongres mieszkaniowy w Budapeszcie.

Poniżej umieszczone tabele wykazują znaczny spa-
dek ilości nowobudowanych mieszkań, szczególniej ma-
łych jeszcze przed wojną w Danji i Berlinie (Tab. I. i II.)2).

Tabl . I.
P r z y r o s t m i e s z k a ń

1. IV. 1907
1. IV. 1909
1. IV. 1911
1. IV. 1913

P r z y r o s t

Ad O K

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

9.625 7,3%
7.713 5,8 „
3.349 2,5 „
1.532 1,4 „

Tabl . II.
m i e s z k a ń w

Nowozbudowane '.
mieszkania

22.303
14.110
11.156
6.499
5.920
6.084
7.508
4.380

w Danj i.
ogólnej ilości

Tl Tl

n n
n n

B e r l i n i e .
5 tych małe mieszk
nia 1- 2- 3-izbowe

18.863
12.059
9.247
5.386
4.778
4.774
6.041
3.561 .

Widzimy, że trudności w dostarczeniu ludności
mieszkań małych zarysowują się już wyraźnie przed
wojną. Pociąga to za sobą zainteresowanie się rządów
i gmin budową tanich mieszkań. I tak: Belgja w r. 1889,
Anglja w r. 1890 regulują ustawowo kwestje budownictwa
i stwarzają pewne fundusze na ten cel. Austrjacka ustawa
z 21. XII. 1910 r. (z inicjatywy Polaka Dra Adolfa
Gbrossa) uchodzi za jedną z najbardziej postępowych,
stwarzając pierwszy fundusz mieszkaniowy i udzielając
gwarancji państwowej, celem obniżenia stopy procento-
wej kapitałów inwestowanych w budownictwie. Niektóre
gminy budują własne domy n, p. Londyn, gdzie już
w r. 1911 — l°/0 ludności mieszka w domach miejskich.

2) Spraw. Kom. Ankiet. T. I, str. 14.



Stosunki mieszkaniowe niepokojące już przed wojną,
zaostrzyły się znacznie po wojnie. Kwestja dostarczenia
ludności tanich mieszkań staje się wybitnym problemem
społecznym, jednym z ważniejszych problemów polityki
socjalnej. Równocześnie stanowi wybitny problem tech-
niczny, którego rozwiązanie wywołuje przewrót w do-
tychczasowych poglądach budowlanych i architektonicz-
nych. Powody tego zaostrzenia się kwestji mieszkanio-
wej są rozmaite. "Wojna przerwała naturalną produkcję
domów, spowodowała znaczne zniszczenia lokalne, unie-
możliwiła konserwację, wskutek czego ilość domów za-
mieszkałych zmniejsza się. Równocześnie następuje prze-
grupowanie społeczeństwa w kierunku wybitnie zazna-
czającej się demokratyzacji. Daje się zauważyć spotęgo-
wanie żądzy udziału w rozkoszach życia. Ogólne dąże-
nie do podniesienia stopy życia jest powszechne.

Dawniej również zaznaczały się dążenia podobne,
lecz zazwyczaj podniesienie potrzeb kulturalnych szło
w parze z dobrą konjunkturą gospodarczą i było jej skut-
kiem. Tymczasem po wojnie zamożność zmalała, ale chęć
użycia podniosła się znacznie. Widzimy zatem pewną
dysproporcję i przewagę czynników społecznych nadeko-
nomicznemi.

Jako uzasadnienie tezy o wzroście kulturalnych po-
trzeb niech posłuży pomieszczona niżej tabelka przedsta-
wiająca stosunek różnych typów mieszkań w Danji3):

Rodzaj m.
1-izbowe
2-izbowe
3-izbowe

T a b l .
1911

11,50/0
39,1 „
18,8.

III.
1916
8,5%

38,3 „
21,9 .

1922
6,7°/0

39,6 „
23,7 „

Równocześnie jednak znaczny wzrost kosztów bu-
dowy po wojnie, większy niż kosztów utrzymania powo-
duje nieproporcjonalne podrożenie czynszów i wskutek
tego narusza równowagę budżetu rodzin. We Francji np.,
gdzie koszty utrzymania wzrosły o 525 °/0 w stosunku do
przedwojennych, koszty budowy wzrosły o 620°/0. Nawet
w Norwegji, której skutki wojny nie dały się zbytnio
we znaki, wzrost kosztów budowy wynosi 200%. W Sta-
nach Zjedn. Amer. Półn. budowa wzrosła o 10—20% 4).
Wynika stąd znaczna różnica czynszów mieszkań w do-
mach starych i nowozbudowanych, wywołuje konieczność
zastosowania ustaw ochronnych, które zmierzają z jednej
strony do ustalenia max. komornego, z drugiej zaś do
ochrony lokatorów przed wypowiedzeniem zajmowanych
mieszkań.

Stosunki te wywołują zrozumiałą niechęć kapitału
prywatnego do lokaty w budownictwie, tembardziej, że
lokowanie kapitałów w interesach spekulatywnych oka-
zuje się bez porównania korzystniejsze. Kredyt długoter-
minowy będący podstawą budownictwa zanika zupełnie.
Obowiązek zaopatrywania ludności w mieszkania prze-
chodzi całkowicie lub w znacznej części na państwo.
Kwestja potanienia budownictwa mieszkaniowego, wobec
olbrzymich jego rozmiarów staje się problemem nader
ważnym i budzi zainteresowanie międzynarodowe.

Wyrazem zainteresowania jest szereg publikacyj,
oraz kongresy międzynarodowe, poświęcone zagadnieniu
tanich mieszkań odbyte w Rzymie, Paryżu, oraz zapo-
wiedziany na rok 1930 w Londynie.

Ze sprawozdania kongresu paryskiego z r. 19285)
wyjmuję szereg uwag, budzących zainteresowanie z uwagi
na nasze stosunki.

Ogółem sprawozdania przedstawiło 18 państw (Polski
brak), w których poruszono szereg zagadnień związanych
z budownictwem.

3) Spraw. Kom. Ankiet. T. I, str. 4.
*) Józef Opolsk i : „Akcja budowy domów i środki obniże-

nia kosztów budowy. Architektura i Budownictwo". Warszawa
1929. Zesz. 9.

6) Architektura i Bucloimiictioo. Warszawa 1929, zesz. 9.
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I. Drożyzna budowy.
Natężenie drożyzny budowlanej w porównaniu do

cen z r. 1914 na ogół bardzo znaczne, w różnych kra-
jach różne. W większości krajów Europy maximum na-
tężenia przeszło. W Anglji, Danji, Holandji najwyższy
aoziom drożyzna osiągnęła w roku 1920 dochodząc do
370°/0, 350% i 320% cen przedwojennych. Obecnie koszta
oudowy obniżyły się do 175 — 163%. Są to kraje o wiel-
kim bardzo ruchu budowlanym. Podobną zniżkę wyka-
zuje Szwajcarja. We Francji, w Belgji wzrost w roku
sprawozdawczym trwał nadal (robocizna),

//. Środki obniżenia kosztów budowy.

Przedewszystkiem są to środki finansowe jak: 1. do-
starczenie taniego kredytu, 2. obniżenie ciężarów fiskal-
nych. Najradykalniej postępuje Austrja, niewprowadza-
jąc zupełnie ani oprocentowania, ani amortyzacji od ka-
pitałów inwestowanych przez państwo w budownictwie
mieszkalnem.

Aby ożywić ruch budowlany większość państw
udziela subwencji ze środków publicznych. Niektóre na
ten cel wprowadzają specjalne podatki. Kwestję pomocy
dla budownictwa różne państwa traktują rozmaicie.

W B e l g j i : 1. Subwencje państwowe na obniżenie
stopy procentowej pożyczek udzielanych przez „Societe
Nationale" ponad 2% .

2. Subwencje państwa, prowincji i gmin udzielane
bezpośrednio budującym (około 10% kosztów). O ile wpływ
pierwszych na potanienie budownictwa dodatni, wpływ
drugich znikomy.

We F r a n c j i. Bank Francuski i Zjednoczenie przed-
siębiorców ułatwiają pożyczki budującym. Wyniki tej akcji
dla budowy mieszkań małych nieszczególne.

C z e c h o s ł o w a c j a stwierdza, iż stosowany tam
system bezpośrednich subwencyj wywołuje znaczne oży-
wienie ruchu budowlanego, wzrost higieny i komfortu
natomiast mało przyczyniają się one do obniżenia kosztów
budowy, potęgując lekkomyślność w planowaniu.

A n g l j a stwierdza, że wskutek dysproporcji wy-
magań i płac, budowa bez wydatnej pomocy państwa
niemożliwa. Stwierdza podobnie jak Czechosłowacja szko-
dliwość subwencyj, potęgujących komfort, a mało przy-
czyniających się do potanienia budowy.

Równocześnie delegacja angielska rejestruje impo-
nujące rezultaty dotychczasowej akcji budowlanej: miljon
nowych mieszkań zamieszkałych przez 1/10 ludności Anglji!

H o l a n d j a podnosi korzystny wpływ zniżenia sub-
wencji na obniżenie kosztów budowy.

D a n j a subwencje zarzuciła już w r. 1923, udziela
długoterminowych pożyczek do 40%.

W ł o c h y stosują szeroko system ulg fiskalnych
w stosunku do nowych domów (25 lat wolnych),"* oraz
materjałów budowlanych.

N i e m c y podnoszą konieczność pożyczek hipotecz-
nych niskoprocentowych, oraz pożyczek zagranicznych
wobec niewystarczalnośei kapitałów własnych.

A u s t r j a idzie najdalej, doprowadzając do zupełnej
socjalizacji budownictwa. Skupuje tereny budowlane, pro-
wadzi na wielką skalę organizację zakupu materjałów.
Kapitał inwestowany w budownictwie nie jest oprocento-
wany i nie podlega amortyzacji. Czynsze służą jedynie
na pokrycie kosztów administracji i są, niezmiernie niskie.
Wobec tego dość znaczny podatek (16 szyi. od mieszka-
nia robotniczego obciąża lokatorów na cele budowlane
w r. 1926 — 34,000.000 schill.).

Naogół ze sprawozdań wynika krytyczny stosunek
do subwencji udzielanych bezpośrednio budującym. Wy-
wołują one podniesienie komfortu, lekkomyślności w pla-
nowaniu budowy, często wręcz podnoszą cenę.
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///. Organizacja i wielkość przedsiębiorstw budowlanych,

a) Or gani z a oj a.
Taniość budowy zależy przedewszyskiem od należy-

tej organizacji, stąd dbałość o instytucje organizujące
budowę i kontrolujące.

W Niemczech. Instytut Badania G-ospodarczości,
w Wiedniu Miejskie biuro Organizacji Przedsiębiorstw
wykazują dobre rezultaty.

"W Belgji „Societe Nationale" opinjuje i kontroluje
wyniki budowlane. Obok istnieje specjalna organizacja
„Le Comptair National de Materiaux", która dostarcza
materjałów, przeprowadza studja wzorów i elementów bu-
dowy. Skoordynowana działalność tych instytucyj dopro-
wadziła do wyspecjalizowania się projektantów, do uprosz-
czenia typów budowli, należytej organizacji transportów.
To też w Belgji wyniki są bardzo dobre.

Najdalej pod względem organizacyjnym idzie znowu
Austrja doprowadzając do zupełnego zcentralizowania
całej akcji budowlanej. W ruchu budowlanym główną
rolę odgrywa oczywiście Wiedeń. Działalność polega prze-
dewszystkiem na zakupnie gruntów, tak że obecnie l\k
obszaru Wiednia należy do gminy, dalej na zakupnie
materjałów w wielkich ilościach, na szereg lat naprzód,
wskutek czego osiągnięto znaczną obniżkę cen (cegła np.
tańsza niż w Niemczech), oraz redukcję kosztów trans-
portów masowych, co przyczynia się znacznie do pota-
nienia budowy. Jest to oczywiście możliwe tylko przy
równomiernem i znacznem natężeniu ruchu budowlanego,
który tam od szeregu lat istnieje (w r. 1923 wykonano
około 6000 mieszkań). Dla nas przykład Austrji byłby
niebezpieczny, tam jest to możliwe, gdyż dzieje się na
małej stosunkowo przestrzeni.

b) W i e l k o ś ć z a m i e r z e ń b u d o w l a n y c h .
Ze sprawą organizacji wiąże się ściśle wielkość za-

mierzeń budowlanych. Prawie wszystkie państwa wypo-
wiadają się przeciwko rozdrobnieniu akcji budowlanej.
Tylko silne i sprężyste organizacje powodują obniżenie
kosztów.

Niemcy podkreślają szkodliwość licznych i niedo-
świadczonych spółdzielni, jak również rozdrabniania przed-
siębiorstw. Austrja redukje ilość związków t. zw. Siedlungs-
genossenschaften. Wyjątek stanowi Danja, która podnosi
wartość idywidualnej akcji budowlanej, zaznaczając, że
jednostka lejnej dozoruje i prędzej ukończy budowę.

W związku z tymi poglądami ustalają, się mniej
więcej granice zamierzeń budowlanych.

W Austrji uważa się, że na jednem placu najko-
rzystniej można budować około 100 domów. Niemcy za
najekonomiezniejszą uważają budowę kompleksów domów
liczących 2—5 tys. mieszkań, stwierdzają, że przy takim
systemie obniża aię znacznie koszty budowy ulic. Również
przedsiębiorstwa budując wielkie kompleksy obniżają
ceny o 5%.

Czechosłowacja uważa, że powinno się budować na
jednym placu około 300 domów jednorodzinnych lub bloki
z maksymalną ilością 500 mieszkań. Równocześnie wielką
wagę przywiązuje się tem do celowej budowy ulic i dróg
równocześnie z budową.

Wielkie znaczenie ma t. zw. seryjność przeprowa-
dzenia budowy. Stwierdza to wymownie Anglja, kraj
o olbrzymiem doświadczeniu budowlanem. Ustalono tam,
że mając do budowy n. p. 1000 domów lepiej jest pro-
wadzić budowę w grupach 10 po 100 domów niż w 5
po 200.

Holandja podnosi również wielkie znaczenie seryj-
ności na redukcję kosztów budowy, uważa jednak, iż
większa lub mniejsza ilość równocześnie wykonanych
budów jest bez znaczenia, Ciekawe jest twierdzenie Ho-
landji, że oszczędności uzyskane wogóle na kosztach bu-
dowy są bez znacznego wpływu na komorne. Znacznie

wyższy wpływ ma procent od kapitału, koszta remontu
administracji i podatki, woda, koszta gruntu. i

Przytoczony przykład kalkulacji komornego mieszka-
nia, którego koszta budowy wynosiły 3.500 gld., a koszta
gruntu 1200 gld. wykazuje, iż roczny czynsz 300 gld. da
się przy najdalej posuniętych oszczędnościach w budowie
zmniejszyć maximum o 18,40 gld. rocznie, co jest bez
większego znaczenia.

To twierdzenie delegacji kraju o nader wielkiem do
świadczeniu budowlanem, jest bardzo zastanawiające
i pouczające dla naszych stosunków, gdzie jedyna celowa
akcja władz centr. zmierzająca do potanienia budownictwa
obraca się, jak dotąd prawie wyłącznie w poszukiwaniu
oszczędności na kosztach, wykonania projektu, co oczy-
wiście tembardziej dla końcowych wyników jest bez zna-
czenia.

Włochy podnoszą pierwszorzędne znaczenie dosko-
nałości struktury budowli. Dobry projekt i racjonalne
wykorzystanie przestrzeni przynosi większe oszczędności
i jest ważniejsze, niż rodzaj użytych materjałów i kon-
strukcyj. Włochy, jak również i szereg innych państw
wypowiadają się za naukową organizacją pracy w bu-
downictwie.

Niemcy szczególniej opowiadają się za mechanizacją
w harmonji z pracą ludzką.

W związku z tem podnoszoną jest konieczność stan-
daryzacji rusztowań, maszyn pomocniczych, racjonalizacji
typów narzędzi i t. p.

c) P o l i t y k a t e r e n o w a .
Niezmiernie ważną kwestją, na którą się kładzie

nacisk jest racjonalna polityka terenowa, oraz budowa
ulic i dróg.

Niemcy na pierwszym planie stawiają budowę ulic
i dróg dojazdowych, Czechosłowacja podnosi konieczność
budowy dróg równocześnie z samą budową. Racjonalnie
przeprowadzona akcja terenowa i drogowa przyczynia się
wydatnie do obniżenia kosztów budowy 6).

d) O s z c z ę d n o ś ć p r a c y , n o r m a l i z a c j a t y p ó w ,
t e c h n i k a w y k o n a n i a .

Na polu wyzyskania powierzchni i racjonalizacji ty-
pów mieszkań daje się po wojnie zauważyć olbrzymi po-
stęp dzięki celowej pracy architektów wszystkich krajów.

Wręcz rewolucyjny przewrót w poglądach na wnę-
trze i architekturę mieszkań, zapoczątkowany jeszcze
przed wojną przez Amerykaninn Fr. Lloyda Wrigfa znaj-
duje po wojnie wyraz w pracach całej plejady architek-
tów europejskich, na czele których kroczą Francuzi le
Corbussier i Janneret, Holender Oud i inni. Nowe po-
glądy na komfort nowoczesnego mieszkania oparte na po-
stępie techniki konstrukcyjnej i instalacyjnej, stwarzają
nowy zupełnie typ współczesnego mieszkania.

Masowość współczesnego budownictwa mieszkanio-
wego wymaga automatycznie równoczesnej normalizacji
mieszkań i budynków, jak również elementów budowy.

Poglądy na normalizację są różne. Wiedeń podnosi
celowość jednolicie opracowanego typu rysu poziomego
grupy mieszkań. Również celowe jest ujednostajnienie
typów drzwi, okien, okuć, schodów. Znormalizowany typ
kuchni z urządzeniem przynosi podobno około 50% oszczęd-
ności. Budowa wielkich bloków mieszkalnych uważana
jest w Wiedniu za najbardziej ekonomiczną i celową.

Francja zaleca pośpiech w budowie, lecz równo-
cześnie solidność i postępowy komfort, by budynki nie
deprocjozowały się w krótkim czasie, zaleca standary-
zację szkieletu i elementów budowy, jak również uprosz-
czenie administracji i finansowania budowy.

6) Ma to wielkie znaczenie dla nas, gdzie w większości miast
sprawy terenowe i drogowe są w wielkiem zaniedbaniu i jak do-
tąd niezawsze nawet u fachowych czynników znajdują, zrozumienie.



Belgja traktuje sprawę bardzo racjonalnie. "Wska-
zuje dodatni wpływ działalności „Societś Nationale" oraz
„Comptior National de Materiaux" na wykształcenie pro-
jektantów i racjonalną standaryzację elementów p r z e z
u t r w a l a n i e z d o b y t y c h d o ś w i a d c z e ń .

Niemcy stwierdzają, iż budowa wielkiej ilości do-
mów prowadzi automatycznie do utrwalenia i normali-
zacji najlepszych typów.

Włochy wręcz przestrzegają przed zbyt pośpiesznem
normalizowaniem typów. Kładą nacisk na dobry projekt
przedewszystkiem.

Holandja odnosi się naogół pesymistycznie do stan>
daryzacji, standaryzacja elementów budowy oszczędza
eonajwyżej 1,5°/0 kosztów.

Danja stwierdza automatyczny postęp standaryzacji
przy wielkich przedsiębiorstwach budowlanych. Dziś
kwestja standaryzacji jest tam mało aktualna.

Jak widać zdania są bardzo różne. Stanowisko
"Włoch zalecających oględną, normalizację jest zdaje się
najsłuszniejsze.

ej A r c h i t e k t u r a n o w y c h domów.
. Szereg państw stwierdziło dobitnie, że niema obawy

o estetykę nowych domów. Obawy, że masowość dopro-
wadzi do niesłychanej monotonji i zeszpecenia kraju są
płonne. Niemcy podnoszą, że nowe domy przedstawiają
wartość znacznie wyższą, niż dawniejsze, które były
zbieraniną rozmaitych stylów z rozmaitych epok. Belgja
twierdzi, że normalizacja w rękach biegłego architekta
może dać bardzo korzystne wyniki estetyczne. Włochy
żądają dobrych projektów przedewszystkiem. Francja,
Austrja kładą nacisk na indywidualną twórczość tęgich
architektów. Ten sam przykład daje Holandja swojem
budownictwem.

W y n i k i końcowe.
Reasumując wyniki tak wszechstronnej ankiety usta-

lić można w kolejnym porządku te czynniki, które wpły-
waj ą na potanienie budowy:

1. Sposób f i n a n s o w a n i a budowy. Decyduje
tu przedewszystkiem wysokość °/o (max. 4°/0), oraz forma
finansowania budowy. Opinja większości wypowiada się
przeciw subwencj om udzielanym bezpośrednio j ako pomoc
budującym. Najlepszą rękojmię daje doświadczony i od-
powiedzialny budujący, korzystający z taniego kredytu.
Zdaje się,' iż zagadnienie i rola państwa sprowadza się
głównie do kwestji dostarczenia taniego kredytu i wy-
szukania źródeł na obniżenie procentu. Eównież unikanie
utrudnień i zwłoki przy udzielaniu kredytu budowlanego
ma wpływ znaczny.

2. Z m n i e j s z e n i e c i ę ż a r ó w f i s k a l n y c h
przez zwolnienie od podatków nowowybudowanych do-
mów i materjałów budowlanych.

3. P o l i t y k a t e r e n o w a , t. j . umiejętny i konse-
kwentnie przeprowadzony plan rozbudowy. Doprowadze-
nie w związku z planem rozbudowy w odpowiednim cza-
sie dróg i ulic, przez co uzyskuje się ułatwienie i pota-
nienie transportu. Wreszcie ustalenie gospodarczo racjo-
nalnych kompleksów budowlanych.

4. O r g a n i z a c j a i ekononija pracy . Budowę
przeprowadzają najlepiej sprężyste i bogate w doświadczenia
organizacje. Co do ekonomiczności indywidualnej budowy
zdania są podzielone. Zależy to zdaje się od rodzaju sto-
sowanej budowy i uzdolnienia narodowego. Seryjność
przeprowadzania budowy oraz oględna i oparta na do-
świadczeniach normalizacja są czynnikami sprzyjającemi
potanieniu budowy, podobnie jak szybkość przeprowadza-
nia budowy.

Poglądy co do typów zabudowania, wielopiętrowe,
zwarte, jednorodzinne itp, jak również co do wielkości
zamierzonych kompleksów budowlanych są różne i zależne
od lokalnych warunków i przyzwyczajeń.

Natomiast solidność budowy, trwałość konstrucji,
oraz przewidujący komfort zalecane są, z wielu stron.

6. T e c h n i c z n e w a r u n k i w y k o n a n i a budo-
wy wpływają w pewnym, naogół niezbyt znacznym sto-
pniu na potanienie. Z tych na pierwszem miejscu posta-
wić należy dobry, wyzyskujący należycie powierzchnię
zabudowaną projekt.

Następnie przemyślana, oparta na doświadczeniach,
normalizacja elementów budowy, jak również w pewnym
stopniu (przy zamierzeniach większych) normalizacja
typów.

Wreszcie techniczne metody konstrukcyjne budowy.
Zmierzają, one głównie do:

a) znmiej szenia wagi części składowych budynku;
b) zmniejszenie wilgoci wprowadzonej do budynku

w czasie jego wykonania;
c) do zmniejszenia powierzchni zajmowanych przez

niosące i ograniczające części budynku, i wreszcie
d) skrócenia czasu wymaganego na wzniesienie bu-

dynku.
Na tem polu zaznacza się olbrzymia pomysłowość

po wojnie. Z licznych konstrukcyj zmieniających dawną
praktykę budowlaną, •wymienić należy jako najwcześniej-
sze znormalizowane szkielety żelbetowe typu „Domino"
wynalazku Le Corbusiera jeszcze w r. 1915. Następnie
domy stalowe stosowane w Anglji, Francji i Niemczech
0 bardzo różnorodnej strukturze. Również domy monto-
wane z wielkich, sposobem fabrycznym przygotowywa-
nych bloków.

Wreszcie, co dla nas ma znaczenie pierwszorzędne,
rozwijające się w Niemczech i Ameryce budownictwo do-
mów drewnianych.

Również zanotować należy cały szereg materjałów
zastępczych jak żużlobeton, celolit (porolit) gazobeton,
wreszcie płyty heraklitowe, solom.it i wiele innych.

Wszystkie te materjały i konstrukcje posiadają sze-
reg pierwszorzędnych walorów, równocześnie jednak
1 jiewne strony ujemne. Do wydania definitywnego sądu
brak tak ważnego kryterjum, jakim jest czas.

Jedno stwierdzić można napewno, iż żaden z tych
środków nie dał zdecydowanie dodatniego efektu ekono-
micznego, t. zn. nie obniżył wybitnie kosztów budowy.

Wśród szeregu czynników, wymienionych poprzednio,
wypływających na potanienie budowy, system wykona-
nia ścian i konstrukcji wywiera wpływ stosunkowo nie-
znaczny na efekt końcowy, jakim jest czynsz płacony
miesięcznie przez lokatora. (O. d. n.).

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

ej R o z s t a w i e n i e l a t a r ń t r a s y l o t n i c z e j .
W zależności od warunków terenowych gęstości za-

ludnienia i uprzemysłowienia obszarów, przez które prze-

chodzi trasa lotnicza, następnie w zależności od systemu
i zasięgu stosowanych latarń — rozstawienie lataiui lot-
niczych waha się w dość szerokich granicach (od 18 do
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80 km). Rozróżnić tu można zasadniczo 3 systemy, z których
każdy ma swych gorących, zwolenników, a mianowicie:

1. Latarnie o wielkim zasięgu rozstawione są w od-
ległościach 50 km bez latarń i świateł pośrednich; system
ten nadaje się do tras, przebiegających przez obszary
słabo zaludnione i słabo uprzemysłowione, gdzie brak

Hamburg

Latarnia
nieruchoma MOcirj

X*-Lafapnia .lustrzana
w pomiśj MOcm
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200 -ioo on fierlirj-Jfdaken 200 ioo On Berlin-Jtaaken

Rys. 26.

prądu elektrycznego zmusza do stosowania własnych
źródeł siły światła. Ponieważ przytem z powodu odlud-
nego położenia latarni opieka nad nią musi być" oddana
specjalnemu personelowi, a nie powierzona czynnikom

Bałtyk

systemu w danym wypadku okazuje się bardziej ekono-
micznem, niż systemów innych. Te i inne jeszcze względy
były powodem zastosowania tego systemu i na linjach
lotniczych w Polsce. Ogólne stosowanie tego systemu we
Francji (latarnie co 70—80 km) znajdują swe uzasadnie-
nie w wysoko rozwiniętym przemyśle budowy latarni
morskich i lotniczych dalekiego zasięgu (latarnie djop-
tryczne).

2. Do drugiego typu oświetlenia trasy lotniczej na-
leży rozstawienie latarń średniego zasięgu w odstępach
16 do 30 km ze światłami pośredniemi co kilka kilometrów.
System ten stosowanym jest ogólnie na linjach lotni-
czych w Stanach Zjednoczonych (latarnie przeciętnie co
18 km, oraz światła pośrednie co 5 do 7 km), oraz stoso-
wanym był do niedawna w Niemczech (latarnie co 20 do
30 km, światła pośrednie co 6 do 10 km).

3. Trzeci system różni się od systemu drugiego bra-
kiem świateł pośrednich, nie stosowanych z powodu nie-
widoczności tychże podczas mgły — jak to okazały osta-
tnie doświadczenia uzyskane na linjach niemieckich
Berlin - Hannower i Berlin - Królewiec. System ten należy
uważać za najbardziej nowoczesny. Stosowane tu latarnie
średniego zasięgu są tanie (latarnie lustrzane i lustrzano-
soczewkowe), zużywają bardzo mało siły, mogą być
umieszczone na niewysokich wieżach — nadają się jednak
raczej do tras przebiegających przez gęsto zaludnione
obszary, posiadające prąd elektryczny, niż w okolicach
bezludnych lub słabo zaludnionych.

Oświetlenie dróg lotniczych w Europie zapoczątko-
wali Niemcy. Jeszcze w r. 1924 zainstalowano oświetle-
nie drogi Berlin - Stettin (rys. 26), jako pierwszą próbną
trasę. Jak widać z ryc. 26 zastosowano latarnie lustrzane
nieruchome, w odstępach od 12 do 30 km. Latarnie te
rozmieszczono nie w linji prostej, lecz z boku trasy
w znaczniejszych nawet odległościach od trasy.

Loty na tej próbnej trasie okazały, że nieruchome
stożki świetlne, wysyłane przez latarnie, oślepiały lotni-
ków i mimo bardzo dużej siły świetlnej były mało wi-
doczne i trudne do rozróżnienia z pośród innych świateł
terenowych. Dlatego też na drugiej linji doświadczalnej
Berlin - Hamburg, której oświetlenie uruchomiono w r. 1925
(rys. 26), zastosowano już latarnie obrotowe, oraz zało-
żono lądowiska.

Na podstawie wyników doświadczeń, uzyskanych na
tych dwu linjach doświadczalnych, oraz Berlin - "Warne-
munde przystąpiono w r. 1926 do racjonalnego oświetle-
nia trasy Berlin - Królewiec (rys. 27), na której założono
obrotowe latarnie lustrzane już w linji prostej na trasie
przelotów w odstępach co 20 do 40 km, Pomiędzy latar-

O Latarnie lustrzane
Obrotoroe

• jStjiałta pośrednie
Rys. 27.

miejscowym, więc mimo dużego kosztu latarni (niepro-
porcjonalnego do zasięgu tejże latarni) stosowanie tego

niami obrotowemi umieszczono jeszcze jako światła po-
średnie latarnie neonowe co 6 do 12 km. Obok każdej la-
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tarni obrotowej założono lądowisko. Lądowiska te oddały
podczas eksploatacji tej trasy takie usługi, źe stały się
odtąd niezbędnem uzupełnieniem trasy lotniczej.

Rys. 28.

W r. 1927 uruchomiono oświetlenie dalszej trasy
a mianowicie trasy Berlin - Hannower (rys. 28). Latarnie
obrotowe umieszczono tu — podobnie jak na trasie Beriin-

©erlin

Bai-denitz
TreuenWietzen £ćl

Wittcnlierg

Bitterfeld^Q D ó b f i r n

pojrednie

Lioja kolejowa

O 3 -|0 20'lsia.

Rys. 29.

Gdańsk — w linji prostej w odległościach co 30 do 40/CJM
Pomiędzy latarniami rozmieszczono stałe światła pośrednie
co 5,5 km, które dając pewne grupy rozbłysków umożli

wiały lotnikowi rozpoznanie miejscowości. Nie były to już
atarnie neonowe, które na trasie Berlin - Gdańsk nie dały

dobrych wyników, lecz przeważnie zwykłe światła białe
czerwone, elektryczne lub gazowe. I ta trasa, przysto-

sowana do lotów nocnych, a uważana za wzorowo urzą-
dzoną pod względem oświetlenia, skłoniła Niemcy do
zmiany wzajemnych odległości latarni obrotowych z 30
(40) km na 20 (30) km, ale- już bez świateł pośrednich
podczas dobrej pogody światła pośrednie były dobrze

widoczne, podczas jednak złej pogody świateł tych nie
można było zauważyć nawet z bliskiej odległości).

Dlatego też oświetlona w roku bieżącym linja Berlin-
Halle (Lipsk) (rys. 29) składa się zasadniczo tylko z la-
tarni obrotowych średniego zasięgu, rozmieszczonych
ściśle na linji prostej co (około) 20/om _ bez świateł po-
średnich. Linję tę pod względem oświetlenia zaliczyć
irzeba do 3-go systemu, który uznaćby należało za system
najbardziej odpowiedni w krajach gęsto zaludnionych.

Powyżej opisane trasy Hannower - Berlin - Gdańsk
należą do systemu drugiego.

System roztawienia latarni na trasach lotniczych
w Polsce należy do systemu pierwszego. Małe uprzemy-
słowienie kraju, a co za tsm idzie — brak energji elek-
trycznej na drogach lotniczych, oraz stosunkowo słabe
zaludnienie obszarów, przez które przebiegają trasy lotni-
cze, skłoniły do zastosowania większych odległości między
latarniami. Odległości te wynoszą około 60 km;

Oświetlenie n. p. trasy Warszawa-Lwów _ składać
się będzie z 6-ciu latarń dużego zasięgu, a mianowicie
z 5-ciu latarń o sile \ miljona świec (por. rys. 13) o za-
sięgu do 100 km w Dęblinie (93 hm od Warszawy), w Du-
żej Niedźwicy (na wysokości Lublina, 63 km od Dęblina),
w Zwierzyńcu (na wys. Zamościa, 69 km od D. Niedźwi-
cy), w Dziewięcieżu (linja kolejowa Jarosław-Rawa
Ruska, 58 km od Zwierzyńca) i we Lwowie (Skniłów,
54 km od Dziewięcieźa), oraz z 1 latarni (por. rys. 14)
o sile 12 miljonów świec i zasięgu do 228 km w Warsza-
wie (Okęcie). Z powyższych latarń, latarnie w Warsza-
wie, Dęblinie, Zwierzyńcu i Lwowie są już zmontowane,
lub będą zmontowane w najbliższych tygodniach.

Odległość pierwszej latarni trasy w Dęblinie od la-
tarni lotniskowej w Warszawie wynosi wprawdzie 93 km,
a więc przekracza o 50°/0 przyjęty odstęp 60 km, ponie-
waż jednak latarnia w Warszawie jest znacznie silniej-
szą niż inne latarnie trasy, więc będzie widoczną nawet
przy gorszych warunkach atmosferycznych, z nad Dęblina.

W przyszłości, gdy uprzemysłowienie kraju wzrośnie,
przewidywanem jest przejście z systemu pierwszego na
system trzeci, co da się łatwo uskutecznić przez umiesz-
czenie w środku każdego odcinka trasy między dwoma
latarniami po jednej dalszej latarni średniego zasięgu.
W ten sposób stopniowo zbudowane zostanie oświetlenie
tej trasy najbardziej nowoczesne (latarnie robót II-ej
serji umieszczone zostaną koło Kalwarji, Łaskarzewa,
Wąwolnicy, Turobinu, Suśca i Wiszenia; odstępy latarń
trasy zmniejszą się do połowy i wynosić będą około
30 km).

Ogólny program sieci lotniczej w Polsce przewiduje
odnośnie do oświetlenia budowę według 3-go systemu
poprzez przejściowe uruchomienie systemu 1-go.

(0. d. n.).

Inż. Aureljusz Cliróścielewski.

Obliczenie statyczne oraz konstrukcja kesonów drewnianych dla mostu przez rzekę Brdę
na południowem obejściu węzła Bydgoskiego linji Bydgoszcz-Gdynia.

Wstęp.
W lecie roku ubiegłego na południowem obejściu

węzła Bydgoskiego na linji Bydgoszcz-Gdynia dla mostu

przez Brdę wykonano jeden z filarów, oraz przyczółek
od strony „Kapuściska" na fundamencie kesonowym.^ Po-
wodem do tego rodzaju fundowania były właściwości bu-
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podt.

dowlane pokładów w tej części łożyska. Ze względów
ekonomicznych zastosowano kesony drewniane.

Niezwykłością zadania jest duża rozpiętość ramy
kesonu przyczółkowego, stanowiąca 12,7 m, rozwiązana
jeszcze choć nie wyłącznie, w drzewie, oraz możność po-
równania tej ramy z ramą. kesonu filarowego, mającą
rozpiętość 5 771, która w drzewie rozwiązuje się łatwo.

Treścią niniejszego artykułu będzie obliczenie sta-
tyczne, oraz konstrukcja kesonów. Wykonanie zaś nie jest
uwzględnione. Przy tej sposobności poczuwam się do mi-
łego obowiązku podziękowania Panu Profesorowi Dr. A.
Pszenickiemu za wskazówki, oraz Panom Inż. M. Brod-
niewiozowi i Inż. J. Deduckowskiemu za pomoc przy wy-
konaniu projektu.

Dane ogólne.
Poniżej obliczono dwa kesony: pod filar i pod przy-

czółek.
Kesony zaprojektowano z drzewa sosnowego z kloc-

kami sosnowemi1), noże, śruby, opaski, haczyki, oraz
pręty rozciągane z żelaza.

Wymiary geometryczne przyczółka i filaru, oraz po-
ziomy zapuszczania kesonów pokazano na rysunkach 3 i 8.

Rozpatrujemy, przy obliczeniu skrzyni ke-
sonowej, dwa stadja budowy fundamentu i w celu
sprawdzenia prętów skrzyni, przyjmujemy z obu
tych założeń napięcia niedogodniejsze dla prętów.

Założenia nasze są następujące:
a) Keson opuszczono do potrzebnej naj-

większej głębokości.
Na skrzynię działa ciężar całego funda-

mentu zmniejszony o ciężar wypchniętej wody,
oraz poziome parcie ziemi i wody (patrz rys.
3, 23, 24).

b) Keson znajduje się wprawdzie też na
najniższym poziomie pod działaniem wszystkich
uprzednich obciążeń, lecz jakoby w ostatnim
momencie opuszczania, trzymając się jeszcze
tarciem.

Oryginalność położenia stanowi to, że do
wewnątrz skrzyni, z powodu zmniejszonego
w niej ciśnienia, wtargnęła ziemia warstwą grubą
na 1,5 m i ciśnie prostopadle do płaszcza we-
wnętrznego, oraz daje tarcie, jako siłę równo-
ległą do kierunku tegoż płaszcza (patrz rys. 6
i 27).

Skrzynie kesonowe obliczamy jako ramy
o kracie Hove'go, t. j . ze ściskanemi krzyżul-
cami z drzewa i rozciąganemi słupami - wiesza-
dłami z żelaza. Normalnie jako wieszadła służą
pręty okrągłe, tylko w kesonie przyczółkowym
wieszadło 4—6 wykonano z 4 kątowników.

W obliczeniu, zgodnie z założeniem inż. [•
Jandin' ego, DureP ego i Brenneke' go2), przy-
jęto, że na poprzecznioe w rozpiętości pomiędzy-
wspornikowej działa warstwa betonu, której
wysokość równa się połowie tej rozjiiętości.

Pozostała część fundamentu oraz część betonu, znaj-
dującego się między wspornikami, działa jako siła sku-
piona, zaczepiona w środku wspornika (patrz rys. 3 i 23;.

Całe obciążenie, przypadające na skrzynię kesonową
pg. obu założeń, przenieśliśmy na ramy poprzeczne. Żeby
j ednak kesony i w kierunku podłużnym były usztywnione
dajemy również i ramy podłużne, których w kesonie przy-
czółkowym jest 6 i jedna drugorzędna, oraz w kesonie
filarowym 2 i jedna drugorzędna (patrz rys. 1 i 2).

Ponieważ pręty skrzyni kesonowej w stadjum odpo-
wiadaj ącem założeniu pierwszemu i drugiemu, są ze wszyst-

*) Z powodu niedysponowania dębiną.
s) B r e n n e k e : „Der G-rmidbau" str. I318.
J. Kycl i ter : „Soboty "Wodne" oz. II., str. 509.
O. Nadolgk i : „PodręcznikInżynierski". St. Bryła, str.719.

podt. '
Jfama, .
drug *"

Jiama
footft.'

kich stron otoczone stwardniałym już dobrze betonem,
na cemencie wysokowartościowym, to nie mogą one
w żadnym razie podlegać miejscowemu zgięciu lub wy-
boczeniu, lecz tylko zwykłemu ściskaniu lub rozciąganiu.

Dlatego przekroje prętów skrzyni obliczono na zwy-
kłe ściskanie lub rozciąganie, przyjmując w prętach ścis-
kanych przekrój brutto, a w rozciąganych netto.

Aczkolwiek połączeniu prętów w węzłach będzie b.
pomagało otoczenie węzłów stwardniałym betonem na
cemencie wysokowartościowym i szybko wiążącym, w któ-
rym tkwią końce śrub i dla zwiększenia przyczepności
betonu, specjalne boki z żelaza płaskiego, to jednakże po-
moc tę traktujemy jako zapas bezpieczeństwa, a działa-
nie sił w węzłach oficjalnie przenosimy na śruby, wcię-
cia i klocki.

Miejsce wbicia haków w drzewo oznaczono na ry-
sunkach 37, 38, 40 i 41 punktami. Konstrukcję tych ha-
ków, możliwie dogodną do wykonania, pokazano na rys. 43.

Przekroje drzewa stosowano według norm polskich.
Keson przyczółkowy zaopatrzono śluzami: środkową

osobową, i dwiema bocznemi towarowemi.
Keson filarowy zaopatrzono dwiema śluzami: środ-

kową towarową i boczną osobową.

fp/nn Jfeson
/O5o_iau /oso

SZ/oo-
4600-

4
1

mi

V

A <J
\

J
1 x

\y

\

1/
-A 500 \-2i50

Rys, 1 i 2.

Pod oszalowanie wewnątrz skrzyni założono warstwę
papy, zaś po oszalowaniu dano blachę żelazną ocynko-
waną o grubości 0,5 mm.

Ciężaru własnego kesonu przy obliczeniu nie przyj-
mujemy pod uwagę.

N a t ę ż e n i a d o p u s z c z a l n e .
Natężenia dopuszczalne przyjmujemy podług wska-

zówek Profesora Dr. A. Przenickiego.
Dla drzewa miękkiego:

Eozciąganie 150 kgjcm*
Zginanie 150 „
Ściskanie równoległe do włókien . . . . 100

„ prostopadłe „ „ . . . . 30 ^
Ścinanie równoległe do włókien . . . . 20

„ prostopadłe „ . . . . . 75 !'
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Ciśnienie na ściankę otworu 180 hglcm?
Dla żelaza 1.500 „
Ciężar betonu mokrego przyjmujemy . y=2.400 kg\m'Ł

n ziemi mokrej y=2.000 „
Naturalny kąt usypiska dla szlamu z pias-

kiem, przyjmujemy #>=20°
Spółczynnik tarcia tegoż gruntu po drew-

nianym płaszczu skrzyni przyjmujemy ^=0,25.

Określenie sił, działających na skrzynię kesonu
przyczółkowego.

Statyczność kesonu rozpatrujemy przy dwu zało-
żeniach :

Z a ł o ż e n i e p i e r w s z e : Przy założeniu pierw-
szem na skrzynię działają siły właściwe najniższemu po-
łożeniu kesonu, więc ciężar całego fundamentu oraz par-
cie ziemi i wody.

P—4—«fl

t&JL

Rys. 3.

Ciężar warstwy betonu, działającego na poprzecz-
nioę_:
<?x=3,58.3,58.1,0. (2400—1000) = 17943 kgjm dł. kes.;

17943 K m o , ,
? 1 " T 5 8 ^ '
a=l,79 m;
6=3,68+0,76=4,33 m.

Ciężar betonu, działającego na środek wspornika:
^ ¥ ^ 1 , 0 (2400-1000)-ą=65557 kgjm

d l k 6 S >

t
QS ^ił^LĆłE,1,0 (2400 -1000)=2730 kgjm dł. kes.

Poziome parcie ziemi na skrzynię, przy wysokości
warstwy =H określamy pg. następującego wzoru:

gdzie y= ciężar ziemi mokrej = 2000 kg\m?,
cp— kąt usypiska naturalnego dla szlamu z piaskiem

= 20°, skąd:
tgs («<>-C) =0,490.

Ponieważ w naszym wypadku ciśnie nietylko ziemia,
lecz i woda, to sprowadzimy parcie wody do parcia ziemi,
zmniejszając wysokość słupa wody w stosunku ich cię-
rów gatunkowych, t. j . w stosunku 1:2.

Znajdziemy tę wysokość sprowadzoną:
4,12-30,00 = 1 4 ) B 6 ^

Parcie na poziomie noża:
et =2000.14,56.0,490=14269 kgjm dł. kes.

Parcie na poziomie wierzchu skrzyni:
e.2=2000.9,96 0,490=9761 kg\m dł. kes.

Odległość punktu zaczepienia siły parcia poziomego
na płaszcz skrzyni od wierzchu określimy sposobem na-
stępującym:

= e8.&+0,6(e1—e1).A = 9761.4,6+0,5 (14269— 9761)4,6 =
= 55268 hgjm.

Moment siły parcia w stosunku do wierzchu skrzyni:
(14269-9761)4,6*.2 i a , n C 7 , ,= 135067 kgjm,

. , 9761.4,63

2 2.3

'- = 2,444 m.__M __ 135067
r ~~ E ~ 55268"

Odpór pionowy kesonu:
=(?1 + G1 + ą = 17943+65557+2730=86230 kg/m-dl. kes.

Na rysunku 4 na stronie prawej pokazano siły obcią-
żające skrzynię kesonową, a na stronie lewej pokazano
obciążenie węzłów.

Rys. 4 i 5..

Na rys. 5 pokazano wykres Cremona'y, zapomocą
którego znaleziono napięcia w prętach ramy poprzecznej
skrzyni.

Napięcia te powiększono o 5°/0, gdyż odległość po-
między poprzecznicami wynosi 1,05 m, a nie 1,00 m, jak
to zakładaliśmy przy znajdywaniu obciążeń, i pomieści-
liśmy je w tablicy 1-szej.
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Z a ł o ż e n i e d r u g i e : W założeniu drugiem uwzglę-
dniamy moment opuszczania się kesonu przy najniższym
jego poziomie z tem jednak, że do wewnątrz skrzyni, na
skutek zmniejszonego w niej ciśnienia powietrza, dostała
się ziemia warstwą grubą, na 1,6 m.

Warstwa ziemi, znajdująca się wewnątrz skrzyni,
ciśnie na płaszcz wewnętrzny z siłą R, a siła ta daje
tarcie pc.R, gdzie ,M=0,25, jest spółczynnikiem tarcia
mokrej ziemi o drzewo.

Tarcie ziemi o płaszcz zewnętrzny określimy z rów-
nania: T3 = p.#=0,25.55-268=13817 kg,
i zakładamy je zaczepione w punkcie „1", a skierowane
pionowo ku górze.

Silę R określamy z równania równowagi rzutów
wszystkich sił na oś rzędnych:

G!3— Ti — R.ama~Rfi.oostt=0; skąd:

sina+/t.cos«

\ , *
•St

% » t^fimA

Bys. 6 i 7.

Zakładając a=30°20' będziemy mieli sina=0,5050
cos a=0,8631.

Podstawiając cyfry otrzymamy:
p 86230-13817

M~ 0,5050+0,25.0,8631

Tarcie ziemi o płaszcz wewnętrzny będzie:
T 8 =p. ,8-0,26.100462=26116 kg.

Na rys. 6 rozmieszczono wszystkie powyższe siły
we właściwych miejscach (strona prawa), oraz znaleziono
siły, działające na węzły (strona lewa):

JR.1850 cos a 100462.1850
" 2600

i?0 = 100462—71482=28980 kg.
Na rys. 7 pokazano wykres Oremona'y, zapomocą

którego znaleziono napięcia w prętach ramy poprzecznej.
Napięcia te powiększono o 5°/0, ponieważ odległość po-
między poprzecznicami wynosi 1,05 m nie 1,00 m, jak to
założono przy znajdywaniu obciążeń, i pomieszczono je
w tablicy 1-szej.

T a b l i c a 1.
Napięcia w p r ę t a c h ram p o p r z e c z n y c h .

Nazwa

&f 1-2112-8

1 ( 6—6
&f 2-5

»i 7-9
& 1 9-10

pa
s 

gó
rn

y 3-4
4-6
6-8
8—11

U 2-4

•a] 9-n

wi
es

za
dł

a 4-5
6-7
8-9

10-11

Założenie
pierwsze

kg

-56700
-35960
-38620
-18370
-15590
-26770
-20260
-18370
-10860
-22410
-31500
-37800
—24510
-11290
- 3670
-16480
+ 12860
+ 6300
+ 3330

Założenie
drugie

leg

-139120
— 35700
+ 73810
— 17850
+ 32650
+ 105000
+ 110880
+ 113190
- 11020
— 74550
— 83260
- 89260
-120430
- 11020
- 3670
+ 66460
+ 12600
+ 6200
+ 3330

Największe
napięcie

kg

-139120
— 35960
+ 73810
- 18370
+ 32660
+ 105000
+ 110880
+ 113190
- 11020
- 74550
— 83260
- 89250
-120430
— 11290
- 3670
+ 66460
+ 12860
+ 6300
+ 3330

Bys. 8.

Określenie przekroi.

S ł u p y 1-2 i 2—3.
P ^ g - -139120 kg,

F= 2.26.26=1352 om2,
139120

Vetm = i g K O = 102,8 kg jem2 —
^ ^ =colOO kg I em\

Część górna słupa:
Ą _ 8 - -36960 kg,

i?= 26.26=676 cm2,
0W«——gsTi— •=• 53 kg\cml < 100 kg\cm}.

Pas górny 3-4; 4-6; 6-8; 8-11.

Ps-u—89260 kg,
>=2.18.24=864 cm*,

89250
dom =~ 8 6 4 ~ =ool00 kg/cm2-

Bys. 9.

Pas górny w węźle 3-cim jest ściskany z siłą:
—11020 kg,



której sprzeciwia się wrąb połączenia ze słupem w formie
ogona jaskółczego, oraz śruba pozioma

11020<3.2.24.30+

Rys. 10.

Pas dolny 2-5; 5-7; 7-9; 9-10.
P= +113190%,

#„=2.18.21,5=774 cm2,

=146 kg\cm%< 150%/cm\
Rys. U.

S p r a w d z e n i e węzła 5.
Siła w węźle 5 =105000-32650 = 72350%.
Opór stanowią.: 4 śruby pionowe, 2 poziome, <j> 25 mm,

oraz 2 wcięcia węzłówki żelaznej,
72350% < 4.24.2,5.180+4.18.2,5.180=43200+32400=

=75600 kg.
Wcięcia węzłówek stanowią zapas.
W węźle 2. — pas dolny wyciągany siłą. + 32650

ma tendencję wyjścia z wrębu, oraz zgniotu otworów
śrub (|> 25.

32650% ŚS2. 3.2.24.30+2,5.26.2.180=32040%.

Rys. 12.

Z a s t r z a ł 1—5; 5—6.
Pl_s=+78810%,

#„=20,0.26=520 cm\

142 %/cm2 ̂  150 %/cm2.
520

22»26 Umocowanie z a s t r z a ł u przy no-
Rys. 18. i u — stanowi. klocek i ząb o płaszczyźnie

zgniotu 8.22=160 cm2, oraz 5 śrub <|> 25 mm,
co daje: 73810% < 8.22.2.100+5.2,5.20.180=80200 kg.

Umocowanie w węźle „5".
Największa siła działająca na węzeł, starająca się

wyciągnąć zastrzał =73810+17850=91660%.
Aby przeciwstawić się wyciągnięciu dano 10 śrub

(J) 25 mm, oraz 2 klocki, cisnące przy wyciąganiu na pas
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dolny. Wcięcia zastrzału na węzłówki stanowią zapas
bezpieczeństwa.

91660% = 10.2,5.20.180=90000%.

Ź0

Rys. 14.

W części z a s t r z a ł u 5—6.
p = _ 18370%.
Zginanie klocka:

18370.38 _
M~~ 4

= 174515 kgjcm.
Przybliżony moment oporu:
__ 37,5.17,52

 n i , 8

fp= —' ^..'. 3 1914cm8,
174515_

<T°'re"~ 1914 "
= 91 %/cm2 < 150 kgjcm2.

Z g n i o t :
£=0,5.18370=9185%,
#=2.2.18.3=216 cm2,

9 1 8 5 / O K , I

< W , = w = 42,5%/cm

Skos 2-4.
P=—120430%,
#=2.22.26 =

-i2s 100 %/cm3.

Rys. lo.

1
i
i

1

1144
= 105,

Z g i n a n i e klocka.
120430.38

= 1144085 %/em,
_68.27,52

 =

"~ 6
S 8570 oms,

1144085

—133,6 < 150 %/cm.
Zgniot z ęb ó w

klocka.

Rys. 17.

= 120430.0,4067=
=48979 kg,

^=2.3.18.4,2=
=454 cm2,

48979
"'"~ 454 "

= 108 s 100 kg/cm2.
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Ścinanie zębów klocka.
F- 75.18.2=2700 cm2,

Zgniot sztorców.
Zgniot sztorców końca dolnego zastrzału.

T=Pa_4.cos 0=120430.0,9135=110013^,
F= 36.26=936 cm\

Ponieważ ciśnienie sztorców zastrzału prostopadłe do
włókien klocka znacznie przekracza dopuszczalne 30 kgjom2,
to, chcąc powiększyć płaszczyznę ciśnienia, nasadzamy
na skos „but" żelazny (patrz rys. 34), mający powierzchnię
ciśnienia 680 mm x 500 mm =• 3400 cni1.

Zgniot klocka w poprzek włókien.
Płaszczyzna zgniotu:

^=68.50=3400,
120430 Q_ . ,

Rys.'18.

, _

Skosy 7-8 i 9-11.
F=22.14=308 cm2,
P=-11290*0,

q«r a-
 1 QQ| ° - 37 i^/em2 < 100 /<#/cm2.

Skosy te przymocowano jedną śrubą,
oraz są one z każdej strony zacięte na 1 cm.

Wieszadło 4—6.
P=-+66460 kg.

Ażeby tak wielką, siłę ciągnącą, przenieść, należało
zastosować pręty żelazne, obejmujące pasy zapomocą

węzłówek żelaznych i cisnące na pasy dużą płaszczyzną
kątowników 150x100x12.

Ą=4.13,70—4.0,9.2=47,6 cm"1,
ff"te=~476 " =1396%/cw2< 1500kgjcm2.

- 80*80

Rys. 19.

Kątowniki poziome 150 X100 x 12 cisną
prostopadle do włókien, co daje natężenie:

W-- jg^-81,6 •»*/«•».
Wieszadła te przedstawiono na rys. 35 i 36, przy-

czem cztery wieszadła dla skrajnych ram poprzecznych
zaopatrzone są jeszcze „butami" do umocowania zastrza-
łów ram podłużnych.

Wieszadło 6—7.
P— +12860%.

Zastosowano 2 śruby ł$ 25 mm ;

JF= 2.4,9=9,8 cm2,

O

Rys. 2U.

= 1 2 8 6 2 .
a""'*~ " 9,8

Podkładki (5=1 cm.

1500 Icglcm2.

Wieszadło 8-9 i 10—11.
P=6300 kg.

Zastosowano 2 śruby (j> 21 mm.
. ^-=3,46.2=6,92 cm2,

o 100
100

Rys. 21.

= 910 kg

Podkładki J = l cm.

< 1500 kgjcm2.

Konstrukcja kesonu przyczółkowego pokazana na
rys. 37 i 38. (Dok. nast.).

Wiadomości z literatury technicznej.
Statyka budowli.

— Statyka budowli (Die Statik der Bduwerke) nap. Dr. Ru-
dolf Kirchhoff II wyd. tom I, Berlin 1928. Dzieła trzytomo-
wego Kirchhoffa ukazał się tom pierwszy znacznie rozszerzony.
Po wstępie o zasadach, statyki wykreślnej omawia autor ob-
szernie naprężenie normalne ścinające i idealne, a wreście
dźwigary statycznie wyznaczalne o ściance pełnej i kratowe
dla obciążenia stałego i zmniennego. Szczegółowo zastanawia
się on nad linjami wpływowemi dla kraty K, omawia kinety-
czną teorję belek kratowych, kratownic przestrzenne a w szcze-
gólności kopuły. Wykład jasny, stojący na wysokości naukowej
jest zaletą tego dzieła.

— Doświadczenia Saligera ze słupami żelbetowymi z duszę
żeliwną opisuje Bet. u, Eis. (1928 str. 328). Badano 44 słu-
pów z tych 4 betonowych a 4 żelbetowych, przekrój ich był
kwadratowy lub okrągły, Wysokość wynosiła przy 30 słupach
120 cm, przy sześciu 276 cm. Zewnętrzna średnica przekroju
głowy wynosiła 42 cm, rdzenia 290 cm, bok kwadratu 30'6 cm.
Przekrój wkładki żeliwnej wynosił 4'6 do 15-30/,,. Wytrzyma-
łość żeliwa na ciśnienie była 8.000 kg/cm1. Owinięcie wykonano
z drutów 5'7 i 10 mm grubych. Wytrzymałość słupowa betonu
wynosiła 142 kglem2. Słupy o przekroju prostokątnym niosły
nieco mniej, niż o przekroju okrągłym. Wyniki doświadczeń
dały dla ciężaru łamiącego N następne wyniki:
dla słupów kwadratowych ^ = 1 4 2 ^ + 4 . 8 0 0 ^ + 3 . 6 0 0 ^
„ „ okrągłych JV=142 # + 4 . 8 0 0 Jfi+5.400 *"„

Widzimy więc, że wytrzymałość na zgniecenie żeliwa nie
została wyzyskaną całkowicie tylko około 63%, co w części

należy też przypisać wyboczeniu. Autor proponuje więc naprę-
żenie dopuszczalne betonu wedle przepisów 35 — ibkgjcm2;
i wzór P=abFr+2.000Fi + 1.300Fa dla słupów kwadrat,

a P=OtFr+2.00QFi+2.000F0 „ „ okrągłych.
Wzory te są ważne do uzbrojenia żeliwnego 12°/0.

— Praktyczna konstrukcja budowli żelbetowych. (Prak-
tisch.es Konstruieren von Eisenbetonhochbauten), nap. Rud.
Bayerl z współpracownictwem inź. Adolfa Brzeskiego, Wiedeń
1930. Książka ta napisana przez budowniczego ma głównie cel
praktyczny. Autor podaje prawidłowy ustrój głównych części
konstrukcyjnych płyty, belki, słupa, ramy, omawia sposób wy-
znaczenia sił zewnętrznych momentów, sił poprzecznych potem
sił wewnętrznych posługując się wszędzie normami austrjac-
kiemi, które są prawie identyczne z niemieckiemi. Sposób wy-
konania wspomniany tu tylko pobieżnie, a o opierzeniu autor
wcale nie mówi. Dla budowniczych i majstrów książka ta może
być użyteczną.

— Rozdział sił skupionych na belki lezące równolegle
omawia B. Enyedi w Bet. u. Eis. (1928 str. 352). Chodzi tu
n. p. o podłużnie lub poprzecznice mostu żelaznego z pomostem
betonowym. Siła skupiona rozdziela się tu na kilka belek sto-
sownie do ich ugięcia, zależnego od momentów bezwładności.
Autor zestawia tabliczki z wynikami obliczeń dla rozmaitych

jr r 3 7
K•=•=-== -jj- -j. Przy wzmacnianiu i projektowaniu mostów
można użyć lżejszych belek, obliczając je w ten sposób.

Dr. M. Thullie.

Mosty.
— Spis mostów sklepionych o rozpiętościach wyżej 80 m

podaje S p a n g e n b e r g w Bet. u. Eis. (1928, str. 335).
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2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24

25

26

27
28
29
30

31
32

33

34
35

Nazwa mostu

A. N i e m c y :
Nad doliną Syry w Pławnie

Saks. . . . . .
Nad doliną Streck -w Per-

masens
Na Lechu pod Angsburgiem

B. A n g l j a :
Na Tweed pod Berwick.

(7. F r a ń ej a :
Na Valserine pod Montanges

„ Rodanie pod Tenne .

„ Lot pod Villeneuve .
„ Sekwanie pod Pierre du

Vauvray

„ Vesubie . .

„ Sekwanie pod Oham-
pagne sur Seine

„ Lot pod Port d'Agres .

„ Q,ued Mellegue (Tunis) .
„ Bagneux pod Paryżem .

„ Caille pod Oruseilles Sab.

D. " W ł o c h y :
Na Soczy pod Solkanem

„ Tybrze w Rzymie .

„ Soczy pod Piawą

E. N o w a Z e l a n d j a :
Na Grafton w .Auckland .

F. S z w e c j a :
„ Ore - Alv .

G. Sz w a j c a r j a :
Na Halen. w Bernie.
„ dol. Langwies k. Chur

Arosa
„ Griindjetobel tejże kolei
n Aarze w Olten .
„ Hundwilertobel pod

Waldstatt . . . .

H. C z e c h y :
Na Łużniey pod Bechyniem.

/. S t a n y Zjed.:
Na Rocky River pod Cleve

„ Mourveyo w Spokane .
„ Larimera w Pittsburgu .
n Beechwood w Pittsburgu
„ Cappelan na Missisippi

w Minneapolis .
„ Jacks-B/un w Pittsburgu
„ Minnesocie pod Fort

„ Missisippi między St.
Paul i Minneapolis .

„ Cedar w Minneapolis
„ Reinolda pod Thomaston

Eok
ikończ.

1905

1927
1928

1928

1910

1916

1919

1923

1923

1924
1925

1927

1928

1928

1905

1911
1911

1910

1919

1912

1914
1914
1914

1925

1928

1905
1911
1912
1921

1923
1925

1926

1928
1928
1928

Kodznj i tizawli.
drogi w ni

droga 17
o

„ 12-5

„ 14-3

» 6-2

„ 8-3

„ 10-9

» 9

n 7

kładka z 2
rurociągami

6-0
droga 4"2

» 7 " 8

„ 9-8

„ 8-2

koi. jednot.

droga 19-2

„ 5-6

„ 11-0

kolej jedn.

droga 8'5
kolej jedn.

1 m
dtto

droga 8

„ 7-8

» 8-9

„ 17-0
7J

„ 21-0
n 1 4 - 6

n 1 4 " 6

„ 18'3
„ 18-3

„ 18-6
1)

n 1 9 " 2

„ 17-1
n

i
•m

90

81
184-4
\76-8

110

80-3

95

96-9

131-8

96

97-5

85-3

92

87

139-8

85

100

87

J97-5
1 Od

90-1

87-2

100
86
82

105

90

85-3
85-6
91-6
85'6

121-9
95-0

93-0

91-5
81-0
85-0

,/'
/

1 :5-5

1 : 3-3
1 : 11-9

1 : 7-0

1 :4

1 : 10 6

1 :<3-7

1 :5-3

1 :6-4

1 :6-5

1:5-7

1 : 6-0

1 :5-8

1 :5-2

1 :3-9

1 :10
1 :6-8

1 :3-6

1 :3-l

1 :2-6

1 :2-4
1 : 4 8
1 :8-5

1:2-9

1 :2-4

1 : 3-5
1 :2-5
1 :4-5
1 :4-9

1:4-5
1:4-4

1 :4-0

] :3-4
1:2-8
1:4

Eodzaj
d^wigaru

łuk beznrze^.

u
łuk trójprzeg.

łuk bezprzeg.

u »

" »

» »

n »

łuk trójprzeg.

„ dwuprzed.
ze ściegu.

dtto

łuk bezprzeg.

" n

n »
n 1!

„ trójprzeg.

u »

„ bezprzeg.

n )i

„ trójprzeg.

„ bezprzeg.

v n

H 11

11 1!

1! ))

n n
n »

ii ii

u n

n »

Materjał

kamień łama,Dy

żelbet
»

ciosy

żelbet

beton

żelbet

n

»

n

»

beton

ciosy

żelbet

u

n

»

u

ii

»

n

n

71

beton
ii

żelbet
»

ii

n

j i

n
n

Przekrój

pełne sklep.

ii n
4 łęki skrzynk,

n "

sklep, pełne

n "

2 łuki po 3 m

2 łuki skrzynk.
2 łuki teowe
z uzwojeniem
2 prostokątne
łuki z uzwo-

jeniem
2 luki prostok.

2 łuki krato we

2 luki ijoweuzw.
na całej szerok.

z 3 stron

pełne sklep.
7 żeber, płyta

wewnątrz
2 łęki prostok.

ii »

sklep, pełne

u ii

2 łęki prostok.
sklep, pełne

n »

» »

2 łękiprostok.

„ po 5 w
„ „ 4-9 m

2 łęki prostok.
u u

„ po 3-7 m
11 M

_ prostok.
77 X

„ po 3-6w
n «
„ prostok.

Uwagi

przeg. stalowe

uwzględniono
stężenie po-

mostem

pomost zawie-
szony

pomost zawie-
szony, przeguby

stalowe
pomost zawiesz.
łożyska żelbet,

wahadłowe

wr. 1927odbud.
krążyny żelbe-

towe

kolej elektr. na
moście
• *Jh \J *J VJ .1 %J

krążyny żelazne

uzbrój, zkątówek
» n

uzbrojenie
dźwig, kratowym

12 przęseł

krąźyny żelazne
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Są to przeważnie mosty drogowe a tylko 4 są kolejowe.
Największa rozpiętość wedle tego wykazu I —140 ma most
Cąille, jednak nie wciągnięto do wykazu mostu w Vauvrey
ze znacznie większą, rozpiętością. Większość mostów ma skle-
pienia bezprzegubowe i wykonana jest z żelbetu.

— Most na Aarze pod Briigg opisuje A. B t i h l e r w Bau-
technik (1920 str. 235). Jestto pierwszy most szwajcarski wy-
konany ze stali krzemowej. Belka główna jest dwuprzęsłowa
ciągła o Z, = Z 2 = 55-2 m, wymiary prętów wypadły bardzo
małe. Autor dochodzi do wniosku, że ze względu na to, że stal
krzemowa jest droższa od zwykłej, opłaci się użycie jej dopiero
dla I > 50 m. Przyjęto następne naprężenia dopuszczalne:

Ciągnienie, ciśnienie i zginanie <7 = 1350 ± 2 5 0 — - — —^ & & najw P

Wy boczenie dla - < 90 a = 1500 — 0-009 ~
i t

„ -l>90 <r = 6600(-)
i \t/

Ścinanie T = 0-75 a, ciśnienie na ściankę dziury %iy = 2 a.
Granica ciastowatości była dla blach 3720 kg/cm2, dla

kształtówek i żelaza płaskiego 3970 do 4230 hgjcm%.
— Most łukowy ielbetowy na Lahnie pod Lahnstein opi-

suje, inż. Dirschinger w Bautechnik (1929 str. 86). Pomost za-
wieszony znajduje się w połowie wysokości. Rozpiętość wy-
nosi 78 m. Jezdnia jest 5-9 m, chodniki na wspornikach po 1*6 m.

— Most drogowy na Renie między Kolonią a MUlheim
opisuje Dr. K a p s c h w Bautechnik (1929 str. 683). Jestto most
wiszący o rozpiętości 315i». Linwa ma kształt paraboli. Pylony
są wahadłowe 52-13 m wysokie. Dźwigary główne są w odstępie
22-2 w, szerokość jezdni 17-2 #t, chodniki zewnętrzne są 4'17m
szerokie, Linwy wykonano z drutu o wytrzymałości 13500
do J4500 kg/cm2, belkę usztywniającą ze stali krzemowej i py-
lony (St. Si). Dr. M. Thullie.

Drogi.
—i Wydatki na drogi kantonalne w Szwajcarji w r. 1928

podaje Schweiz. Zeitschrift fur Strassenwesen w Nr. 11 z r. 1930.
Wydatki te zestawione w frankach szwaj. przedstawiają się
następująco :

1. Długość dróg kantonalnych , . 14.869 km
2. Koszta zarządu 1,378.268-85 fr.
3. Nadzór (nadzorcy drogowi, drogo-

mistrze i t. p.) . 942.081-10 „
4. Dróżnicy (wynagrodzenie, mundur,

rower i t, p.) ^7,454.235-85 „
5. Zwykłe roboty konserwacyjne . . 9,380.207-30 „
6. Utrzymanie objektów (mosty, prze-

pusty, mury) 1,308.258-70 „
7. Zwalczanie pyłu drogowego . . 967.010-60 „
8. Usuwanie śniegu 615.947-20 „
9. Wydatki rozmaite i klęski elemen-

tarne 1,227.400-40 „
10. Narzędzia, maszyny i aparaty . 548.926-— „
11. Suma wydatków na utrzymanie

(poz. 3—10) 22,444.066-15 „
12. Datki państwowe na drogi gminne 2,113.880-80 „
13. Całkowite wydatki na utrzymanie

(poz. 11 — 12) 24,557.946-95 „
14. Ubezpieczenie od wypadków . , 298.357-85 „
15. Datek do funduszu pensyjnego , 390.600-— „
16. Kasa chorych 57.216-20 „
17. Suma świadczeń społecznych (poz.

1 4 - 1 6 ) . . 746,174-05 „
18. Dotacja nadzwyczajna (wedle spe-

cyfikacji poniżej) 23,149.513-70 „
19. Budowy nowych dróg . . . . 2,128.379-60 „
20. Całkowity wydatek na budownictwo

drogowe 51,960.283-15 „
Co do wymienionej pod 18) dotacji nadzwyczajnej, to

objęte są nią, wydatki złączone z korekcją dróg, wzmocnieniem

objektów, wałowaniem oraz zamianą nawierzchni drogowych na
nowoczesne.

W szczególności wydatki te przedstawiają się nastę-
pująco :

1. Korekcje drogowe, rozszerzenie dróg
oraz odwodnienia 6,033.160-60 fr.

2. Przebudowa mostów i wzmocnienia . 654.028-55 n

3. Wałowanie 3,221.304-70 „
4. Maziowanie i asfaltowanie powierz-

chniowe " . . . 3,749.489-25 „
5. Maziowanie i asfaltowanie wgłębne 3,229.362-05 „
6. Nawierzchnie maziowe i asfaltowe . 2,158.417-60 „
7. Brukowania 3,749.508-10 „
8. Nawierzchnie betonowe, szkło - wo-

dne i t. p 118.856-70 „
9. Datki dla dróg gminnych . . . 235.386-15 „
10. Całkowity wydatek . . . . 23,149.513-70 „

— O nowych metodach uzbrojenia nawierzchni betono-
wych podaje interesujące dane Dr. W. S c h u t t e w Nr. 1 ex
1930, Die Betonstrasse. Uzbrojenie wkładkami żelaznemi na-
wierzchni betonowych, stosowane już od chwili wynalezienia
tego typu jezdni, do obecnej chwili nie jest ujęte w ścisłe
normy, a z łatwo zrozumiałych względów nie da się rozstrzy-
gnąć na drodze teoretycznych obliczeń, lecz musi być ustalone
praktyką i doświadczeniem. Należy przytem pamiętać, że trak-
tując sprawę z punktu widzenia wytrzymałościowego, dojść
musimy do rezultatu, iż przy nawierzchniach o grubościach
nieznacznych uzbrojenie okaże się bardzo wskazane, natomiast
brak jego przy jezdniach grubszych może się nie odbijać ujem-
nie na późniejszym stanie nawierzchni. Jednakże sprawa wkła-
dek żelaznych musi być rozpatrywana z innego punktu widze-
nia, a mianowicie w odniesieniu do tego zagadnienia, czy
i w jakim stopniu wkładki te zapobiegają powstawaniu niepo-
żądanych w nawierzchni rys. i pęknięć.

Wyłoniona dla zbadania tej sprawy w Stanach Zjed. Am.
Płnc. specjalna komisja przez Office of public roads, na pod-
stawie spostrzeżeń na przestrzeni 4,800 km dróg betonowych
doszła do następujących rezultatów:

1. Powstawanie rys zależne jest od czasu; im droga
starsza, tem ilość rys większa.

2. Uzbrojenie nawierzchni zmniejsza ilość rys i przedłuża
okres trwania jezdni.

3. Zmniejszenie rys daje się uskutecznić taniej przez
stosowanie wkładek, niźli przez pogrubienie płyty.

4. Korzystniejsze jest układanie wkładek słabych w ma-
łych odstępach, niźli w większych odstępach znaczniejszych.

5. Znaczne zmniejszenie rys osięga się już przy uzbro-
jeniu 1-25 — 2-75 kg/m2.

6. Przy jezdniach o tych samych wymiarach zmniejszenie
rys, przy stosowaniu uzbrojenia j . w. leży w granicach
35—70%.

7. Przy nawierzchniach wykonanych z drobnych mater-
jałów oraz uzbrojeniu siatkowem 2-75 kg/m2, równomiernie
w obu kierunkach, zmniejszenie rys tak w kierunku podłużnym
jakoteż poprzecznym jest takie samo, jakie daje się osiągnąć
przez pogrubienie płyty o 5 cm. Tosamo daje się osiągnąć przy
uzbrojeniu 8-3 kgjm2 zapomocą żelaza okrągłego.

8. Zgrubienie krawęźne płyty o 2-5 cm powstrzymuje
tworzenie się rys krawęźnych lepiej, niźli uzbrojenie siatkowe
w granicach 1-25—2'75 kg\m% lub uzbrojenie wkładkami z że-
laza okrągłego o średnicy 10 i 19 mm.

„Highway Departament" stanu Ohio badał nadto powyższą
sprawę pod kątem widzenia kosztów utrzymania drogi betonowej
i na podstawie dat przeciętnych z 5 letniego okresu, doszedł do
rezultatu, iż koszta utrzymania wynosiły rocznie na 1 »t2:
przy nawierzchni nieuzbrojonej 0.0279 $

„ „ uzbrojonej 0.0054 $, zatem stosunek około
1:5 na korzyść tej ostatniej.

Z uwagi na wynikające bezsprzecznie z powyższych dat
korzyści stosowania wkładek siatkowych, rozpoczęto w ostatnich
czasach w Niemczech szerokie ich użycie, przyczem w odnie-
sieniu do ich wykonania ustalono następujące zasady:



1. Dla pracy szybkiej i ekonomicznej konieczne jest uzbro-
jenie takie, które da się ułożyć w kilku minutach nie powo-
dując żadnej zwłoki w postępie betonowania. Z tego powodu
należy na miejsce budowy dostawić gotową siatkę, która tylko
przed rozłożeniem będzie odpowiednio do dyspozycyjnych wy-
miarów przycięta.

2. Uzbrojenie siatkowe musi być jednostajnie rozłożone
i składać się z drutów cienkich. Dla uniemożliwienia ewentu-
alnych przesunięć powinny być skrzyżowania siatki elektrycznie
spawane.

3. Jako materjału do wyrobu siatek należy używać stali
0 następujących własnościach :

Wytrzymałość na rozerwanie . . . . 6.500 kglcm*.
Granica płynności około 6.000 %/cm2.

.Rozciągliwość przy rozerwaniu . . . 6 — 8U/O

Jakkolwiek dotychczas nie można jeszcze wyrobić sobie
należytego poglądu co do dodatnich stron tych wkładek z uwagi,
iż stosowanio ich na większą skalę rozpoczęto dopiero w r. 1929,
to jednakże dotychczasowe relacje z wykonanych robót, których
przykładów autor kilka przytacza wskazują, że użycie ich było
bardzo ekonomiczne i w wysokiej mierze przyspieszało postęp
roboty. Skonstatowano n. p. iż rozłożenie wkładki na powierz-
chni 1 0 x 6 » » wymagało zaledwie 8 — 9 minut czasu,

— Użycie szlaki wysokopiecowej w budownictwie drogo-
wem omawia Dr. A. K l i h l e w Nr. 7 Die Bautechnik. Szlaka
wysokopiecowa jest jak wiadomo produktem ubocznym przy wy-
tapianiu surowca żelaza, a podstawowemi jej składnikami są
wapień, glinka i krzemiany.

Dla celów drogowych używaną bywa szlaka w dwóch
postaciach, jako szlaka łamana lub tłuczeń oraz jako piasek
szlakowy. Pierwszy typ otrzymuje się z brył szlaki powoli
oziębianej, przyczem szlaka otrzymuje wtedy strukturę krysta-
liczną, drugi gdy szlakę oziębi się w wodzie gwałtownie. Już
w r. 1862 odkrył E. L a n g e n , iż piasek szlakowy posiada
własności hydrauliczne, wskutek czego nadaje się do sporzą-
dzania specjalnych gatunków cementu. Powyższe własności hy-
drauliczne występują również przy tłuczniu szlakowym i to
tem silniej, im z mniejszemi ziarnami mamy do czynienia. Sze-
rokie zastosowanie znalazła szlaka przy zwykłych drogach ma-
kadamowych, gdzie właśnie wspomniane powyżej własności hy-
drauliczne dopomagają do znakomitego związania się całego
przekroju, tworząc do pewnego stopnia nawierzchnię monoli-
tową. Autor podaje również sposób wykonania nawierzchni
szlakowej bez dodatku wody przy wałowaniu, natomiast z uży-
ciem ziemi; sposób ten wzbudza jednak poważne wątpliwości
1 może być chyba zastosowany dla dróg bardzo podrzędnych.
Zaletą tego sposobu ma być wielka szybkość wykonania, do-
chodząca do 800 m gotowej nawierzchni w jednym dniu ro-
boczym.

Szczególnie polecenia godnem jest użycie szlaki do po-
kładów dolnych, a w naszych warunkach tem więcej, iź jest to
materjał wytrzymały na wpływ mrozu. Natomiast użycie szlaki
do warstwy niosącej, będzie możliwe tylko przy drogach o sła-
bym ruchu.

W okręgu B-uhry oraz w Holandji wykonują nawierzchnię
szlakową również w ten sposób, iź na przewałowany dolny
pokład szlakowy układają warstwę piasku szlakowego a po
silnem zwilżeniu wałują ponownie. Nawierzchnia taka ma znosić
dobrze nawet ruch średni oraz nabiera do pewnego stopnia
charakteru drogi betonowej, wskutek występowania wspomnia-
nych już własnośai hydraulicznych.

Również z korzyścią daje się zastosować piasek szlakowy
do wykonania nawierzchni z asfaltu piaskowego i to tem więcej,
iż mając ziarno ostre zapewnia nawierzchni dostateczną
szorstkość.

W Anglji znalazła szlaka szerokie zastosowanie przy na-
wierzchniach z makadamu maziowanego, przyczem używa się
mazi Nr. II. Doświadczenia wykazały doskonałą przyczepność
mazi do szlaki, a nadto zachodzi przypuszczenie istnienia pe-
wnych związków chemicznych pomiędzy tymi oboma mater-
jałami.
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Autor propaguje również użycie szlaki do nawierzchni
betonowej, wykazując dobre rezultaty z jej użycia przy betonie
dla budowli nadziemnych. Sprawa ta wydaje się być jednak
dosyć wątpliwą a porównanie nieodpowiednie, albowiem przy
nawierzchniach występuje sprawa wytrzymałości na ścieralność,
która przy betonie budowlanym posiada małe znaczenie.

W końcu zwraca autor uwagę na możność wykonywania
ze szlaki wysokopiecowej kostek brukowych analogicznie jak to
się ma z mannsfeldzką szlaką miedzianą, oraz zajmuje się
sprawą zawartości w szlace siarki, której istnienie z uwagi na
jej związanie w siarczek wapnia Ca S, uważa za zupełnie nie-
szkodliwe.

— Niektóre dane statystyczne odnoszące się do ruchu sa-
mochodowego w Stanach Zjed. Ameryki Płnc. znajdujemy
w Nr. 10 Der Strasseribau. Ilość nieszczęśliwych wypadków
spowodowanych ruchem samochodowym była wiatach 1917—1928
następująca:

Rok
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Ilość samochodów
5,104.221
6,146.617
7,565.466
9,231.941

10,463.295
12,238.375
15,092.177
17,593.677
19,954.347
21,001.393
23,133.243
24,493.124

Ilość wyp.
9.097
9.457
9.825

11.074
12.370
13.676
16.452
17.566
19.828
20.819
22.488
24.932

na 100.000 sam.
178
154
130
119
118
112
109
100
100

95
97

102
Z powyższego zestawienia uwidacznia się naogół tendencja

malejącą ilości wypadków, będąca wynikiem stosowania surow-
szych przepisów jazdy.

Ciekawą jest również statystyka kradzieży samochodów
przeprowadzona w 28 miastach w latach 1918 —1928,

Skradziono Odebrano Nieznaleziono
E l O k sztuk sztuk % sztuk %
1918 27.445 21.673 79 5.772 21
1919 33.508 24.740 74 8.768 26
1920 30.046 21.273 71 8.778 29
1921 37.554 26.517 71 11.0S7 29
1922 25.334 27.240 77 8.004 23
1923 39.612 32.384 82 7.228 18
1924 57.331 47.484 83 9.847 17
1925 77.174 66.420 86 10.754 14
1926 96.225 85.114 89 10.111 11
1927 95.083 87.186 91-7 7.897 8-3
1928 74.548 69.196 92-8 5-350 7-2

Z zestawienia tego wynika powiększająca się z roku na
rok sprężystość policji amerykańskiej.

Punktami niebezpiecznemt dla ruchu samochodowego są
skrzyżowania dróg z kolejami. Skrzyżowań takich posiadają
Stany Zjednoczone bardzo znaczną, ilość a mianowicie:

Ogólna ilość z tego
skrzyżowań zabezp.

Stany wschodnie . 65.005 15.165 49-840
„ południowe . 44.465 2.904 41.561
„ zachodnie . 125.688 9.858 115.830

razem . . . 235.158 27.927 207.231
Przepisy policyjne odnoszące się do przekraczania skrzy-

żowań przez samochody są w rozmaitych Stanach bardzo ró-
żnorodne. W niektórych nakazane jest nawet wstrzymanie
jazdy przed skrzyżowaniem, która może być dopiero podówczas
dalej kontynuowaną, gdy kierowca przekona się o istniejącem
bezpieczeństwie. E. B.

Budownictwo lądowe.
— Poradnik dla kierowników budowy i podmajstrzych

w zelbetnictwie nap. E. Klett 3 wyd. Berlin 1930. Mała ksią-
żeczka (157 stron) po przedstawieniu jak najogóluiejszem

niezabezp.
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ustroju zasadniczych kształtów żelbetu omawia szczegółowo
materjały, deskowanie i rusztowania, uzbrojenie, poczem zaj-
muje się wykonaniem betonu bardzo szczegółowo na podstawie
przepisów i praktyki. Ta część książki jest najcenniejsza, bo
rzadko w którym podręczniku można znaleźć tyle praktycznych
wskazówek. Dr. M. Thullie.

Wytrzymałość materjałów.
— Specjalne stale wyborowe wyrabia się obecnie o wysokiej

wytrzymałości, (Mitteil. Mag Wien 1930). Stal chromomolyb-
denowa (CO-32, Jf»0-72, Gr 0-8, Mo 0-24) ma wytrzymałość
2.900 kgjcm2, grań. ciastowatości 7.900 kg'cm2, wydłużenie 210/0-
Stal manganowomolybdenowa (CO-28, Mn 1-59, Gr—Mo 0-27,
P0-02 5 0-02) ma wytrzymałość 9.100 kg/cm*, grań, ciast.
8.200 kgjcm2, wydłużenie 21 °/0. Stal niklochromomolybdenowa
(GO-S-O-Q°jo Mn—Cr 0-75 Mo 0-2 Ni 1-6, P—S) ma wytrzyma-
łość 1.020—1.090 kg/cm2, grań. ciast. 8.800—9.700 kgjcmi, wy-
dłużenie 17—19%, zwężenie 37—50).

— Stal amerykańska dla mostów Radca W e i d m a n n
w Reichsbahn (1929 Nr. 35), stal używana w Ameryce dla
mostów. Rozróżnia się trzy rodzaje stali: 1. Carbon steel od-
powiadająca naszemu żelazu zlewnemu St 37. 2. Silicon steel
o małym procencie (0-2) krzemu i 3. Nickel steel stal niklową.,
której używa się niewiele ze względu na wysoką cenę. Urząd
portowy w Nowym Jorku przyjmuje następującą tabliczkę:

Wytrz. na ciągnienie
Grań. ciastowatości

Naprężenie dopuszczalne
dla mostów

Ciągnienie . . . .

Ciśnienie

„ najwięcej .
Zginanie trzpieni .
Scin, trzpieni . . .

„ nitów warstat. .
„ n zestawcz.
„ blachwbelk.bl .

Carbon steel
legiom1

3867-4570
2100

1125

1125—4-9 —
r

984
1687
844
844
703

brutto 703

Silicon ateel
kg/om*

5625-6679
3164

1687

1687—7-7-
r

1406
2391
1125

nity ze stali
n

984

Nickel steel
kffjcm1

3867

1969

1969—9-1-
r

1687
2952
1406

zwykłej #37
P

— Podkłady kolejowe żelbetowe ustroju Empergera znaj-
dują się w stanie prób na kolejach austrjackich (Mitt. Mag.
Wien 1930 r.). Wytrzymują one ruch pociągów pospiesznych
i nie są droższe od drewnianych. Tow. austr. Inź. i Arch. wy-
łoniło osobny komitet dla ich badania.

— Doświadczenia Grafa nad sprężystością i wytrzymałością
drewna przy wielokrotnej zmianie naprężeń (Die Bantechnik
1928 str. 438). Badaniom poddano drewno jodłowe i dębowe.
Drewno jodłowe uległo zgnieceniu po 44.000 zmian naprężenia
przy ciśnieniu 309 kgjcm^ a więc wytrzymałość zmniejszała się
w stosunku 1 :0-84, Spółczynnik sprężystości zmnieniał się
mało tak dla jodły jak i dęba, Drewno dębowe wytrzymało
55.000 zmian w naprężeniu aż do naprężenia 422 kgjcm%. Wy-
trzymałość więc zmniejszyła się w stosunku 1 : 0f81.

— Stal St 52. W Niemczech wyszły (Bautechnik 1929 str.
722) przepisy co do odbioru i użycia stali wyborowej o wy-
trzymałości 5.200 kgjem^. Granica ciastowatości ma wynosić
przy grubości do 18 mm 3.600 kgjcm2 przy większych gruboś-
ciach. 3.500 kg/cm2. Naprężenie dopuszczalne jest o 50°/0 wyższe
niź stali St 37. Dr. M. Thullie.
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Wykaz dzieł nabytych przez Bibljotekę Politechniki w II.

kwartale r. 1929. (0. d. n.>
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Konopka J. Gazownictwo polskie i jego rozwój w świetle liczb
I wykresów. 2 wyd. Warszawa 1928. St. 280. — Kopaczewski W. Phy-

sico - chimie des eaux minerales. Paris 1929. St. 62. — Noddaok W.
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cations of Fina Dispersion. N. Y. 1928. St. 191. — Collection des
travaux chimiques de Tchecoslovaquie. Praha. — Sloepe A. Onder-
zoekingen over pectinestoffen en hare enzyinatische ontleding. Delft
1928. St. 161. — Steur J. Joodevenwichtsconstanten van vetten en
v'etzuren. Rotterdam 1928. St. 136. — Pieters H. Bijdrage tot de
kennis der dehydratatie van het koalien. Delft. 1928. St. 148. —
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Wild A. Het natuurwetenschappelijk onderzoeg van sehilderijen.
Delft. 1928. St. 181. — Bary P. Chimie des colloides. Paris 1929. St,
132. — Chrząszcz T. Kontrola wyrobu spirytusu w gorzelni rolni-
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sting. Delft. 1928. St. 232. — Jasiewicz Z. Chrom-żelazo. Dąbrowa
Górnicza 1928. St. 16. — Komaozewski M. Stale manganowe. Dąbro-
wa Górnicza 1928. St. 16. — Binder L. Procesy odtleniające i utle-
niające w warunkach pieców martenowskich. Dąbrowa Górnicza
1928. Sfc. 18. — Schultz G. U. Lehmann L. Farbstofftabellen. 7-te Aufl.
Berlin 1928. — Deerr N. Oane sugar. Altrincham 1911. St. 592. —
Bobrański B. Centigramowa analiza elementarna. Lwów 1929. St. 35.
Winkler J. Badania nad otrzymaniem alkoholi z gazów powstają-
cych przy krakowaniu oleju gazowego. Lwów 1929. St. 27. — Ba-
rzykowski T. I Jaroszyńskl J. Podręcznik fotografji. 3 wyd. Warszawa
1928. St. 267. Tb. XV. — Jakób G. Keramische Materialkunde. Dres-
den 1928. St. 153. — Iwaslewlcz J. I lzdebski S. Cukier i jego włas-
ności odżywcze. Warszawa 1928. St. 23. VC. d. n.).

ROŻNE SPRAWY.
Konkurs. Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie

ogłasza konkurs na projekt nagrobka dla śp. prof. dr. Karola
Skibińskiego na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie z ter-
minen do 15 p a ź d z i e r n i k a b. r.

Bliższe warunki konkursu są do przejrzenia, ewentualnie
do podjęcia w Sekretarjacie Towarzystwa we Lwowie ul. Zi-
morowicza 9, parter, względnie w części ogłoszeniowej Czaso-
pisma Technicznego Nr. 15.

Sprostowanie. Poniżej podajemy spostrzeżone usterki
druku w artykule K. F. Vetulaniego p. t. „W sprawie wybo-
czenia" w Nr. 14 Czasop Techn.

Str. 253, 1. szpalta, 1 wiersz poniżej wzoru (77) ma być
„rozszerzenie" zamiast „rozszerzenia".

Str. 253, 1. szpalta, 2 wiersz poniżej wzoru (77) ma być
„równomiernie" zamiast „równanie".

Str, 253, pr. szpalta, wiersz 20 od góry ma być „równej"
zamiast „równy".

Str. 254, 1. szpalta, wiersz 1 z góry ma być nQ Q*//Oe"
zamiast „OQ*//Ofi".

Str, 254, 1. szp., wiersz 1 poniżej rys. 3 ma być „H" Q"a,u

zamiast nH" O'i".

Str, 255, p. szp., wzór (95) ma opiewać :

•f- 1 -
(m)

Str. 265, pr. szp., wzór (96) ma opiewać:

dcrw

dP
Str. 255, pr. szp., wiersz 2 od dołu ponad uwagą 29 ma

być „wartości" zamiast „wartość".
Str. 265, pr. szp., wiersz 2 od dołu ma być:

„ 2 (ą) = 0" zamiast „2(ea)=O.
Str. 256, 1. szp., wiersz 19 z góry ma być „odciążenie"

zamiast „obciążenie".

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T B E Ś ć : Część urzędowa. Część nieurzędowa. Prof. Inż. W. Minkiewicz: Tanie budownictwo mieszkalne zagranicą i U nas. (Ciąg

dalszy). — Dr. T. Kluz: Obudowie dróg powietrznych. (Ciąg dalszy). — Inż. A. Cliróśoielewski: Obliczenie statyczne
oraz konstrukcja kesonów drewnianych, dla mostu przez rzekę Brdę na południowem obejściu węzła Bydgoskiego linji
Bydgoszcz -Gdyni a. (Dokończenie). — Wiadomości z literatury technicznej. — Bibljografja. — Kongresy i Zjazdy. — Eóżne
sprawy. — Sprawy Towarzystwa.

Część urzędowa.

Komunikat Ministerstwa Robót Publicznych.

E g z a m i n y na m i e r n i c z y c h p r z y s i ę g ł y c h .

W myśl § 26 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1926 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 203) zawiadamia się, że egza-
miny na mierniczych przysięgłych -w terminie jesiennym
b. r. odbędą się dla kandydatów, przynależnych pod
względem terytorjalnym dla Komisji Egzaminacyjnej
w "Warszawie, w październiku b. r. Bliższe szczegóły, jak
termin, lokal i godzina rozpoczęcia egzaminu, będą, po-

dane pisemnie każdemu poszczególnemu zgłoszonemu i do-
puszczonemu do egzaminu kandydatowi.

Równocześnie przypomina się, że w myśl § 7 na
wstępie powołanego rozporządzenia kandydaci, którzy
pragną być dopuszczeni do egzaminu w terminie jesien-
nym, winni złożyć w ciągu sierpnia b. r. na ręce sekre-
tarza Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Foksal 11
(lokal Wydziału Pomiarowego Ministerstwa Robót Pu-
blicznych) należycie udokumentowane podanie (§ 8 wspom-
nianego wyżej rozporządzenia), oraz pokwitowanie wpła-
conej taksy egzaminacyjnej (konto P. K. O. Nr. 30491).

Tam też można nabyć wykaz ustaw, rozporządzeń
i przepisów, wymaganych przy egzaminie.

Część nieurzędowa.
Architekt Inż. Witold Minkiewicz,

prof.' Politechniki Lwowskiej.

Tanie budownictwo mieszkalne zagranicą i u nas.
Odczyt wygłoszony w Polskiem Tow. Politecłmicznem we Lwowie w dniach 12 i 19 marca 1930 r.

(Ciąg dalszy).
II.

Budowa tanich mieszkań w Polsce.
Powojenne stosunki mieszkaniowe w Polsce w po-

równaniu z Zachodem przedstawiają się znacznie gorzej.
Przyczyny katastrofalnego stanu mieszkaniowego w Polsce
są zresztą, podobne jak w państwach zachodnich, lecz
znacznie bardziej rażące.

Na pogorszenie wpłynął cały szereg czynników,
przedewszystkiem zaś wojna, która poczyniła znacznie
większe zniszczenia w kraju naszym, niż w którymkolwiek
z państw ościennych. Wojna zniszozyła ogółem 1,837.300
budynków, w tem 1.969 kościołów, 6.585 szkół, 1.793 bu-
dynków publicznych, 27.000 budynków murowanych,
499.000 budynków drewnianych, resztę stanowią budynki
gospodarskie T).

Sprawa odbudowy niesłychanie ważna, była u nas
rozwiązywana w sposób dosyć prymitywny, jak na to
pozwalały ówczesne stosunki. Rząd zaopatrywał ludność
w budulec, resztę kosztów budowy pokrywało samo zubo-
żałe społeczeństwo. Pomoc rządu w ten sposób okazy-
waną szacować można mniej więoej na 20°/0 kosztów rze-
czywistych budowy. Mimo prymitywności akcji rozbu-
dowy, efekt jest dosyć znaczny, do roku 1929 odbudo-
wano na obszarze Polski około 85% zniszczonych bu-
dynków. Spodziewać się można, iż w r. 1930 akcja bę-
dzie mogła być zlikwidowaną 8).

Odbudowa ta wskutek specjalnych warunków, w ja-
kich się odbywała, miała dodatni wpływ na wsi, szcze-
gólniej na wschodzie, gdzie rozpoczęta była później.
Wsie naogół lepiej się pobudowały, tak, iż zauważyć się
daje nawet pewien postęp. W miasteczkach natomiast,
gdzie zadania budowlane wykraczają poza prymitywny
poziom budownictwa ludowego, akcja odbudowy wywo-

7) Dr. St. B r y ł a : „Budownictwo w Polsce 1918—1928". War
szawa 1929.

8) i- w-

ała raczej skutek odwrotny, t. j . znaczne obniżenie po-
ziomu budowlanego.

Wielkich miast akcja odbudowy nie dotknęła prawie
,upełnie, zresztą miasta większe nie doznały naogół po-

ważniejszych zniszczeń wojennych. Straty wojenne miast
większych obliczają ogółem na 140 tysięcy objektów, wli-

zając w to również zabudowania gospodarcze i pomocni-
cze. Braki mieszkaniowe w miastach i potrzeba rozbu-

dowy wielkich miast zarysowująca się tak wydatnie wy-
nika z innych powodów, niż to ma miejsce na wsi.

Przedewszystkiem gra tu rolę naturalny przyrost
ludności około 2,5 °/0 rocznie, następnie stały napływ lud-
ności do miast, w poszukiwaniu zarobków, oraz znaczny
napływ w niektórych okresach, czy to wskutek zniszcze-
nia prowincji, lub też zmiany stosunków.

W poprzednim wykładzie przedstawiłem olbrzymi
ruch w kierunku budowy tanich mieszkań, jaki rozwinął
się po wojnie na Zachodzie Europy, który osiągnął re-
zultaty w wielu wypadkach wręcz imponujące. Niestety
u nas o jakiejś wystarczającej a chociażby tylko plano-
wej , na szerszą skalę zakreślonej akcji na tem polu trudno
mówió dotychczas.

Przyczyny bardzo nikłych rezultatów dotychczaso-
wych są następujące: Przedewszystkiem u nas nie wy-
zyskano w tym stopniu, jak na Zachodzie inflacji, kiedy
budowa była stosunkowo bardzo tania. Okres inflacyjny
wykorzystano jedynie w pewnym stopniu dla budownictwa
przemysłowego. Następnie skutkiem dewaluacji kapitały
w społeczeństwie do roku 1924 topniały w zawrotnem
tempie, kredyt długoterminowy zanikł zupełnie. Stopa
procentowa dochodzi do kilkunastu procent, nieoficjalnie
zaś sięga kilkakrotnie wyżej. Oczywiście możliwość jakiej-
kolwiek kalkulacji w budownictwie zanika zupełnie. Za-
nika również możliwość ścisłej kontroli kosztów budowy.
Okres inflacyjny wywołuje tem samem demoralizację
przedsiębiorstw budowlanych.

W tych warunkach nie może być oczywiście mowy
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o jakiejkolwiek lokacie kapitałów prywatnych w budow-
nictwie.

Jako ilustracja stosunków panujących u nas posłu-
żyć może w pewnym stopniu następujące zestawienie:
Przedewszystkiem trzeba ustalić, że dzisiaj według obli-
czeń z 1929 r. koszta budowy przeciętnie są o 50°/0 w zło-
cie wyższe aniżeli przed wojną 9).

Równocześnie niżej podana tabelka wykazuje zmniej-
szenie się zarobków różnych kategoryj pracowników1"):

Z e s t a w i e n i e płac r e a l n y c h n i e k t ó r y c h
k a t e g o r y j robotników.

"W jednostkach pieniężnych o sile rabywczej
franków przedwojennych

l a t a c h .w
1914

Przemysł metalowy:
rzemieślnik. . 5,73
robotnik podw.. 2,94

Przemysł włókien.:
tkacz . . . 5,34
robotnik podw., 2,67

Górnictwo (zagł. Dąbr.):
górnik . . . 6,93
robot, niewykwal. —

Urzędnik państwowy
IX kategorji . 13,88

1923 1924 192B 1926 1927

3,21
2,18

3,37
1,86

3,06
1,88

3,37
2,53

3,36
2,21

3,06
1,88

4,02
2,52

3,01
1,95

2,67
1,42

3,90
2,45

2,66
1,72

2,35
1,25

4,21
2,18

3,33
1,70

3,60
1,94

4,83 3,81 4,19 3,61 3,55

Widać stąd, że wzrostowi kosztów budowy o 50°/0
w złocie odpowiada niesłychane obniżenie zdolności za-
robkowej.

Jakakolwiek kalkulacja czynszów w domach nowych
zawodzi, wynikły stąd zupełny zanik ruchu budowlanego
potęguje klęskę mieszkaniową. Fatalne stosunki mieszka-
niowe w miastach polskich obrazuje następująca tablica11).

Województwa

M. st. Warszawa
W. Warszawskie

Łódzkie
Wileńskie
Pomorskie
Krakowskie
Lwowskie

Cała Polska .

alg g
MT3 P

937
444
839

20
224
459
593

6.346 100

Ogółem
mieszkań

61.48811
93.077 31

126.051
1,842.115 36

Na 100 mieszki,
tyło

41.
izbowych

4 6 6 7

194.441 39 25
97.634 45 83 13

193.665 53 26 11
3.773 88 27 2015

33 35
80

1813
7
8

26 25
1712
17
17

Osób na 1 izb
w mieszk.

3 U-B 6 i w,

izbowych

9 110J11112 113

3,7
3,8
3,7
4,6
2,8
3,7
3,8
3,8

1,8
1,7
1,7
1,8
1,4
1,8
1,7

7

1..0
1,0
1,1
0,8
1,0
0,9
1,0

Wobec stosunków powyższych rząd musiał i u nas
ze znacznem wprawdzie opóźnieniem zająć się sprawą
mieszkaniową. Akcja ta wyraża się początkowo w trosce
o zabezpieczenie lokali dla urzędników. Powstają kolonje
urzędnicze, ua Wschodzie budowle Korpusu Ochrony Po-
granicza itp. Dość ożywioną akcję rozwija fundusz kwa-
terunkowy woj skowy.

Równolegle nastąpić musiało też pewne zaintereso-
wanie się czynników rządowych sprawą mieszkań pry-
watnych, których bilans jest u nas bardzo smutny. Oka-
zuje się bowiem, że w Polsce według spisu ludności
w r. 1921 16°/o ludności miejskiej t. j . około miljona osób
mieszkało powyżej 5 osób w jednej izbie a 38 tysięcy
powyżej 9 osób w jednej izbie18)!

(str. 8).

') Przegląd Budowlany Warszawa 1929. Zeszyt 8.
10) Sprawozdanie Komisji Ankietowej. Tom 1. Warszawa 1928
1') Na podstawie sprawozdania Kom. Ankietowoj. Tom I, str. 2.
n ) )3) Sprawozdanie Komisji Ankietowej T. I.

Również zjawiskiem powszechnem u nas jest miesz-
kanie kilku rodzin (2—3) w jednem mieszkaniu, korzysta-
jących z jednego ogniska kuchennego.

Równocześnie z tem smutnem zagęszczeniem miesz-
kańców idzie cały smutny szereg skutków ubocznych,
jak choroby, szczególniej gruźlica, deprawacja moralna
i t. d. Niezmiernie pouczająca jest statystyka procentu
gruźlicy w różnych typach mieszkań w Warszawie: na
mieszkania jednoizbowe przypada 78%, wypadków zgonów,
na dwuizbowe 14,9%, zaś tylko l°/0 na większe13).

Wobec nurtującej społeczeństwo klęski mieszkanio-
wej rząd, jak wyżej wspomniałem z pewnem opóźnie-
niem zajął się tą sprawą. Od r. 1919 powstaje szereg
ustaw, a więc:

1. Dekret o ochronie lokatorów z 16. I. 1919. (Dz.
U. Nr. 8, p. 16).

2. Ustawa o państw. Funduszu Mieszkaniowym 1. VIII.
1919 (Dz. U. Nr. 72, p. 24).

3. Ustawa o ustąpieniu gruntów państw, spółdziel-
niom z 21. I. 1921 i 22. IX. 1922.

4. Ustawa z 22. IX. 1922, uwalniająca budowy, nad-
budowy i przebudowy dla celów mieszk. handl. i przemysł,
od podatków.

Z ustaw tych jedynie dwie ostatnie wywarła pewien
b. nieznaczny wpływ.

5. Ustawa o rozbudowie miast z 26. IX. 1922 (Dz.
U. N. 89, p. 811) z powodu inflacji pozostaje bez skut-
ków. Kredyty udzielane na tej podstawie przez Banki
(Państw. Bank odbudowy, Bank budowlany P. K. O.,
Bank G-osp. Krajowego) do r. 1925 są znikome.

Wreszcie większe znaczenie ma:
6. Rozporządzenie o rozbudowie miast z 29. IV. 1925,

przewidująca wydatną pomoc na cele budowlane przy
pomocy funduszów:

1. Państwowego Funduszu Budowlanego,
2. Państwowego Funduszu Rozbudowy Miast,

oraz przez odstępowanie gruntów państwowych gminom
na cele rozbudowy.

W latach ostatnich powstają:
7. Rozporządzenie Prez. z dn. 22. IV. 1927 (Dz. U.

P. Nr. 42) regulujące kolejność otrzymania kredytów.
8. Rozporządzenie wykonawcze do rozp. powyższego

z 3. XI. 1927.
W rezultacie tych rozporządzeń powołany zostaje

P. Fundusz Rozbudowy Miast (zasilany wpływami po-
datków od lokali i placów), oraz Państwowy Fundusz bu-
dowlany, na który składają się: dotacje skarbu, wpływy
ze sprzedaży listów zastawnych i obligacyj.

Wreszcie należy podkreślić bardzo dodatni aczkol-
wiek pośredni wpływ na budownictwo, jaki wywiera

9. Państwowa Ustawa Budowlana jako Rozp. Prez.
Rzpl. z 16 lutego 1928 (Dz. U. Nr. 23).

Ustawa ta jest bardzo dobra, szczególniej w spra-
wach regulacyjnych i parcelacyjnych, dotychczas w ustawo-
dawstwie większej części Polski zaniedbanych.

Tak się przedstawia stan prawny budownictwa
mieszkaniowego w Polsce.

Jakież są wyniki?

I. F i n a n s o w a n i e b u d o w n i c t w a .
Finansowanie ruchu budowlanego w Polsce polega

głównie na wciąganiu do akcji budowlanej kapitału
państwowego w formie Państwowego Funduszu Budowla-
nego, oraz Państw. Funduszu Rozbudowy Miast, który
jest specjalnie obliczony na obniżenie odsetek pożĵ czek
budowlanych (art. 16 i 17 ust. o rozb. miast).

Pozatem ustawa przewiduje wciągnięcie kapitału
prywatnego korzystającego z gwarancji rządowej z wy-
nikiem, jak dotąd słabym.

Główną rolę w akcji budowlanej na terenie Polski
odgrywają kredyty otwierane przez przez Bank Grospo-
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darstwa Krajowego. O wysokości ick świadczy poniższa
tabelka14).

Na pierwszem miejscu, jako najbardziej uprzywilejo-
wane uważane są gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i in-

Ogólne zestawienie kredytów budowlanych
przyznanych do dn. 31. XII. 1928 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego

w (tysiącach złotych)

Fundusz własny .

Rządowy . . . .

Razem ,

1924
Ilość

276

276

Kwota

4.389

4.S89

1925
Ilość

76

1.537

1.613

Kwota

3.198

44.033

47.231

1926
Ilość

153

1.178

1.331

Kwota

3.495

19.787

23.282

1927
Ilość

556

1.951

2.507

Kwota

11.796

94.750

106.540

1928
Ilość

223

2.461

2.674

Kwota

23.523

68.375

81.897

Ogółem
Ilość Kwota

1.285

7.717

9.002

46.401

210.945

2G8.346

Z powyższych, kwot przypada na :
(w tysiącach złotych)

Osoby prywatne .

Spółdzielnie . . .

Gminy

1924
Ilość Kwota

239

37

1

3.117

1.252

20

1925

1.428

122

63

25.284

15.684

6.263

1926
Ilość Kwota

1.127

144

60

13.182

6.802

3.298

1927
Ilość Kwota

2.171

253

83

48.581

51.647

6.319

1928
Ilość Kwota

2.878

213

44.806

24.947

12.144

Ogółem
Ilość Kwota

7.338

769

295

134.970

100.332

28.044

Wysiłek Banku Gospodarstwa Krajowego jak na
nasze stosunki jest bardzo znaczny, ale bynajmniej nie
wystarczający. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił do
końca r. 1928 pożyczek na przeszło 263 milj. Szczególniej
wysokie pozycje dotacji wykazują lata 1927 i 28, to też
przeważna część dotychczasowych rezultatów powstała
właśnie w tych latach. Niestety w r. 1929 następuje za-
łamanie i wstrzymanie rozwijającej się akcji budowlanej.

Efekt realny osiągnięty od r. 1918 przy pomocy
rządowej, wyraża się podobno cyfrą 72.000 izb mieszkal-
nych i jest najzupełniej niedostateczny.

II. Z a p o t r z e b o w a n i e .
Przybliżone obliczenia potrzeb mieszkaniowych

w Polsce tak się przedstawiają :
Według opinji Związku Polskich Zrzeszeń Technicz-

nych przyjmującej roczny przyrost na 250.000 mieszkań-
ców w miastach, oraz średnio 2 osoby na jedną izbę, za-
potrzebowanie wypada na 125.000 izb rocznie. Do tego
należy dodać pokrycie dotychczasowego braku 700.000 izb
w ciągu 16 lat, t. j . po 45.000 izb rocznie, jak również
konieczność odbudowy zniszczonych domów. W rezultacie
Z. P. Z. T. dochodzi do olbrzymiej cyfry 200.000-230.000
izb rocznie. Cyfry te są, zdaniem mojem, przesadzone, nie
można bowiem uzależniać ilości potrzebnych mieszkań od
przyrostu ludności, słuszniejsze obliczenia opierać się będą
raczej na statystyce małżeństw.

Bardzo skromny projekt b. ministra inż. 0. Klarnera
przewiduje budowę 55.000 izb rocznie, niedobór dotych-
czasowy oblicza na 320.000 izb, co przy 10-letnim pro-
gramie stwarza konieczność budowy około 90.000 izb
rocznie.

Bardzo życiowo ujęty projekt Centrali Gospodarczej
Przemysłu Budowlanego, przewiduje budowę około 60.000
mieszkań różnych typów rocznie, co mniej więcej odpo-
wiada 132.000 izb rocznie.

Mimo pewnych znacznych różnic wszystkie te obli-
czenia wykazują, rażącą niewystarczalność dotychczaso-
wych wysiłków. Okazuje się, iż przez cały 10-letni okres
zbudowano mniej niż należałoby budować rocznie!

III. R o z d z i a ł k r e d y t ó w .
Przy rozdziale kredytów państwowych obowiązy-

wały w myśl rozp. Prezyd. Rzeczyposp. z 22. IV. 1927 r.
następujące zasady :

») Prof. Dr. Bryła: „Budownictwo w Polsce 1918—1928".
Str. 21.

stytucje humanitarne, które otrzymają do 90°/0 kosztów
budowy.

Na drugiem miejscu spółdzielnie mieszkaniowo - bu-
dowlane.

Wreszcie na trzeciem inne osoby fizyczne i prawne,
łtóre otrzymywać mogą teoretycznie do 75% (w praktyce
rzadko powyżej 50°/0 kosztów budowy).

Mimo tak znacznego uprzywiljowania gmin i spół-
dzielni, oraz trudności, na jakie prywatny budujący na-
trafia, osoby prywatne konsumują: większą część kredytów,
o potwierdza powyższa tabelka.

Sposób powyższy rozdzielania kredytu i finansowa-
nia nasuwa szereg daleko idących zastrzeżeń i spotkał
się ze słuszną krytyką.

Najważniejszym błędem systemu jest niedostateczne
popieranie prywatnego ruchu budowlanego. Przy faktycznie,
otrzymywanej 50°/0 pożyczce, budować mogą jedynie lu-
dzie zamożni, a więc przeważnie mieszkania luksusowe,
co nie zapobiega nędzy mieszkaniowej; dla budujących
z potrzeby pożyczki owe są stanowczo niewystarczalne.

Sprawę pogarsza system udzielania pożyczek: ą) ich
nadmierne rozdrobnienie do granic uniemożliwiających
racjonalne użycie; b) abso lu tna n i e p e w n o ś ć co do
t e r m i n ó w o t r z y m a n i a p o ż y c z k i ; e) nietermino-
wośó w realizowaniu przyznanych pożyczek, przez co bu-
dujący narażeni są na nieobliczalne straty, wreszcie d)
uciążliwa formalistyka i niepotrzebne trudności, na jakie
natrafia budujący, pragnący z innych źródeł uzupełnić
brakującą część kredytów budowlanych.

Dalszym błędem systemu jest przesadne uprzywilejo-
wanie spółdzielni budowlanych, tembardziej, że większość
z nich na to poparcie nie zasługuje.

Znaczna część spółdzielni buduje mieszkania luksu-
sowe 5—8-izbowe. W Warszawie do r. 1927 przypada
średnio 4,1 ub. na jedno mieszkanie, przyczem wliczone
tu są również domy akademickie, co poprawia stosunek.
Również powierzchnia i kubatura budowanych przez spół-
dzielnie mieszkań jest zbyt wielka. Sprawozdanie Komisji
Ankietowej z r. 1928 zarzuca spółdzielniom długi szereg
kardynalnych błędów15).

Wszystko to wykazuje, iż prowadzona z tak wielkim
wysiłkiem ze środków społecznych akcja mija się często
z właściwym celem łagodzenia przedewszystkiem nędzy
mieszkaniowej.

16) Patrz Sprawozdanie Komisji Ankietowej, T. I, str. 66.
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Gminy aczkolwiek uprzywilejowane, korzystają sto-
sunkowo mało z kredytów. Z miast najwięcej Poznań
i Bydgoszcz 70 i 90°/0, Lwów znacznie mniej, około 26°/0 •
Na podstawie dotychczasowych, doświadczeń zauważyć
można, iż akcja budowlana gmin nie jest najlepszą.
G-miny przebudowują to co biorą, od Rządu, gdyby zaś
kapitał ten znalazł się w rękach prywatnych, można mieć
pewność, że przynajmniej drugie tyle z kieszeni prywat-
nej zasilałoby budownictwo.

Możnaby akcję miast uważać za pożądaną, gdyby
te, jako wielki i uprzywilejowany konsument kapitałów
społecznych, przyczyniały się do postępu w dziedzinie
organizacji i techniki budownictwa, stwarzając godne
naśladowania wzory. Niestety tak nie jest, miasta bu-
dują nienajlepiej i nienajtaniej, postęp techniczny wyko-
nanych w latach ostatnich budynków miejskich skwalifi-
kować należy raczej w kierunku ujemnym.

Główną wadą dotychczasowych stosunków jest brak
ustalonego na lat kilka naprzód programu budowlanego,
nieregularność kredytowania, przerwy nieoczekiwane
w wypłatach pożyczek, rozdrabnianie kredytu, przyznawa-
nie go ponad możność i potem wstrzymywanie. Wyni-
kiem też masowe rozpoczynanie i niekończenie, co wy-
wołuje z jednej strony zwyżkę cen materjałów, jak
również nieproduktywny wzrost procentów. Uciążliwa
formalistyka w uzyskiwaniu pożyczek utrudnia znacznie
akcję.

"W" całej dotychczasowej akcji przebija szkodliwy
centralizm, jakgdyby brak zaufania i pomijanie większych
centrów prowincjonalnych, które dzięki posiadanym zaso-
bom fachowym i lokalnemu doświadczeniu mogłyby je-
dynie odegrać pożądaną, rolę regulatorów budownictwa,
zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjno-
finansowyrn. Komisja Ankietowa wręcz podnosi koniecz-
ność decentralizacji akcji finansowania, dla uniknięcia
uciążliwej formalistyki.

P r o j e k t y i próby.
Te i podobne braki a nadewszystko nader słaby

efekt dotychczasowej działalności wywołują w ostatnich
czasach reakcję. Zjawia się cały szereg projektów i prób
potanienia i ożywienia budownictwa. Z tych wymienić
należy:

Projekt rządowy Min. Moraczewskiego z 23. II.,
oparty na podwyższeniu komornego od 130 —200°/0, który
spotkał się jednak z powszechną, krytyką, na skutek
czego został cofnięty.

Projekt Komitetu Rozbudowy m. Warszawy również
nie zyskał popularności.

Natomiast z życzliwem przyjęciem na konferencji
przedst. Izb Handlowo-Przemysłowych 7—8. IX. 1928 r.
spotkał się:

Projekt b. Ministra inż. Klarnera.
Również projekt Centrali Gospodarczej Przemysłu

Budowlanego zaleca się realnem ujęciem zagadnienia.
Pozatem z inicjatywy b. Ministra Moraczewskiego

przedsiębierze Ministerstwo Robót Publicznych próbę obni-
żenia kosztów budowy, budując we własnym zarządzie
domy mieszkalne przy ul. Filtrowej w Warszawie, jednak
z wynikiem ekonomicznym wątpliwym, technicznym zde-
cydowanie ujemnym.

Do szeregu prób podobnych zaliczyć należy również
akcję Ministerstwa Pracy i Opieki Społ. polegającą na
wciągnięciu do budownictwa mieszkaniowego kapitałów
ubezpieczeniowych instytucyj społecznych. Akcja ta po-
witana z uczuciem pewnej ulgi przez znękane nędzą
mieszkaniową, społeczeństwo, wykazuje jednak szereg
stron ujemnych, jak szkodliwy centralizm, pomijanie
i niszczenie inicjatywy ośrodków prowincjonalnych, gdzie
doświadczenie budowlane i organizacja budownictwa wy-
kazuje często stopień wyższy, niż w stolicy. To też akcja

ta spotkała się z protestem reprezentacji miast, oraz kół
faohowych pozawarszawskich.

Jak dotąd na znanym mi terenie zaobserwować można
ujemne raczej skutki tej akcji. Ma się tu do czynienia
z typowem dla stosunków naszych wygrywaniu atutów
budowlanych przez poszczególne Ministerstwa ze szkodą
dla całokształtu akcji budowlanej. Kapitały społeczne
użyte racjonalnie w planowej akcji rozbudowy, mogłyby
zdziałać znacznie więcej.

Taki jest stan dzisiejszy akcji budowy mieszkań
u nas.

Mimo narastającej od lat 10 klęski mieszkaniowej
widać zupełne nieprzygotowanie. Brak jasno sprecyzowa-
nych poglądów na akcję budowlaną, brak wogóle jakiego-
kolwiek realnego programu.

Szereg eksperymentów, pomysłów często dyletanokich,
szkodliwych lub nieprzygotowanych.

Wszystko to stwarza czynnik absolutnej niepewności.
Stoimy na początku sezonu, mało natomiast wiemy

co do sposobu finansowania ani co do wysokości ewentual-
nych kredytów w roku bieżącym.

Zazwyczaj w okresie wiosennym, gdy należy już
zaczynać budowę, pojawiają się różne mniej lub więcej
senzacyjne projekty, obietnice i pogłoski, powiększające
dezorjentację i chaos.

T y m c z a s e m n i e u l e g a w ą t p l i w o ś c i , że
n a j w a ż n i e j s z y m c z y n n i k i e m p o t a n i e n i a bu-
dowy j e s t p e w n o ś ć w y n i k a j ą c a ze s t a ł o ś c i
form p r a w n y c h i o r g a n i z a c yj n y c h , pozwala-
j ą c a n a p r z y s t o s o w a n i e s ię z a r ó w n o budu-
j ą c y c h j a k p r z e d s i ę b i o r c ó w i d o z w a l a j ą c a
na w p r o w a d z e n i e c z y n n i k a r a c j o n a l n e j kon-
k u r e n c j i .

Stan ten jest jednem więcej świadectwem typo-
wego dla naszych stosunków od zarania Państwa niedo-
ceniania spraw budowlanych i lekceważenia roli, jaką
racjonalny rozwój budownictwa i związanych z nim
przemysłów pomocniczych odgrywa w ogólnym gospo-
darstwie państwowem.

P r o g r a m dla nas.
Opierając się na doświadczeniach poczynionych na

Zachodzie Europy, oraz na dotychczasowych doświadcze-
niach w kraju dochodzimy do wniosków następujących:

Nie ulega wątpliwości, że w stosunkach naszych dla
braku kapitału prywatnego długo jeszcze — liczyć trzeba
na kapitał państwowy, który powinien przynajmniej
w znacznym stopniu zastąpić inicjatywę prywatną.

Zapotrzebowanie jest bardzo wielkie.
Według skromnego projektu min. Klarnera potrzeba

budować przez 10 lat po 90.000 ub., co wymaga około
600 miljonów rocznie. Projekt Centrali Gosp. Przem.
Budowl. przewiduje wybudowanie 60.000 mieszkań róż-
nej wielkości, co średnio odpowiada 132.000 izbom rocznie
kosztem około 754 milj. zł.

Celem dostarczenia środków projekt min. Klarnera
przewiduje stopniowe zniesienie ochrony lokatorów w prze-
ciągu 10 lat, podwyższanie czynszów począwszy od 5-po-
kojowych mieszkań i od lokali handlowych. Potrzebny do
budowy kapitał 500 miljonów rocznie składa się z: a)
300 miljonów z podatku czynszowo - mieszkaniowego od
nieruchomości przedwojennych w wysokości 40°/0 jego
wartości, b) bezprocentowej i zwrotnej dotacji państwo-
wej, 100 miljonów, ej 50 miljonów z funduszów Zakł. ubez-
pieczeniowych, d) kapitału prywatnego w wysok. ok. 20%.

Projekt Centrali Gospodar. Przemysłu budowlanego
przewidując budowę 60.000 mieszkań dwóch typów kosz-
tem 750 miljonów rocznie, zapewnia kapitał w sposób
następujący:

aj kapitał prywatny budującego;



b) pożyczki wewnętrzne lub zagraniczne na pierw-
szem miejscu hipoteki;

o) pożyczki z podatku mieszkaniowego, przyczem ko-
morne w domach .starych ma być stopniowo podwyższane
aż do poziomu normalnego oprocentowania kapitału16).

Oba powyższe projekty uważane są za najlepsze
i najbardziej realne. Zasadą, obydwu jest stopniowe pod-
wyższanie komornego w domach starych i uzyskanie
w ten sposób wydatnych źródeł podatkowych na zasilenie
budownictwa. Jest to zasada racjonalna, lecz wymaga-
jąca wielkiej ostrożności w przeprowadzeniu, z uwagi na
niski bardzo stan zamożności i zarobków, szczególniej
wśród inteligencji.

Słuszną jest wysunięta w projekcie inż. Klarnera
propozycja 100-miljonowej bezprocentowej dotacji państwo-
wej, z uwagi na to, iż państwo czerpie z ruchu budowla-
nego bardzo znaczne korzyści, natomiast projekt ten

16) „Wiadomości Z. P. Z. Tech." Nr. 5. Str. A—28.
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w nieznacznym tylko stopniu liczy na udział kapitału
prywatnego, co zdaniem mojem.jest niesłuszne, gdyż ka-
pitał ten możnaby w znacznie wyższym stopniu wciągnąć
do budownictwa, należy jednak stworzyć warunki do jego
zachęcenia17). Sprawę tę ujmuje szczęśliwiej projekt Cen-
trali gospodarczej przemysłu budowlanego, rezerwując
dla pożyczek budowlanych wewnętrznych i zagranicznych
pierwsze miejsce hipoteki przed pożyczkami państwowemi.

W ten sposób stwarza się właściwa podstawa do uru-
chomienia kapitałów prywatnych, oraz kredytów ze źródeł
pozapaństwowych.

Dotacje państwowe -winny być w zasadzie używane
przedewszystkiem jako czynnik wyrównawczy dla obni-
żenia procentu do granic umożliwiających racjonalną
kalkulację. (Dok. nast.).

" ) Potwierdzają to stosunki panujące we Lwowie, oraz do-
datni wpływ wywierany tam na budownictwo prywatne przez
Miejską Kasę Oszczędności, mimo znacznej drożyzny udzielanych
przez M. K. O. kredytów.

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

D) Lądowiska trasy.
Prócz lotnisk, urządzeń radj owych i urządzeń oświe-

tleniowych normalna trasa lotnicza winna posiadać lądo-
wiska. Zadaniem tych lądowisk jest umożliwienie samo-
lotowi bezpiecznego lądowania w tym wypadku, gdy
samolot z jakichkolwiekbądź powodów nie może dalej
kontynuować swego lotu. Najczęstszym powodem zmu-
szenia lotnika do lądowania jest zwykle zepsucie się mo-
toru, lub też zła i nieregularna praca motoru.

Zdarza się również konieczność przymusowego lądo-
wania w razie nagłego pogorszenia się warunków atmos-
ferycznych, które zagrażać może bezpieczeństwu dalszego
lotu (gwałtowna burza, orkan, cyklon). Lotnik zmuszony
do lądowania na lądowisku usuwa usterki w pracy mo-
toru, naprawia go przy ewentualnej pomocy uzyskanej
na lądowisku lub też przeczekuje okres gwałtownej nie-
pogody i podejmuje dalszy lot. W razie, gdyby powodem
lądowania była taka wada w motorze, której nie można
usunąć na lądowisku, przerywa lot, a pasażerów i pocztę
zabiera drugi zawezwany samolot lub też przewozi się
je do miejsca przeznaczenia przy pomocy innych środków
lokomocji (auto, kolej).

Powodem przymusowego lądowania może być też
brak paliwa i smarów, w które normalnie zaopatruje się
samolot na lotnisku wylotowem.

Normalne więc lądowania i starty nie będą się od-
bywać na lądowisku w pewnych zgóry określanych ter-
minach. Celem bowiem urządzenia lądowisk jest przede-
wszystkiem zapewnienie zupełnego bezpieczeństwa i pew-
ności przelotów.

Lądowiska jednak mogą stać się w przyszłości lot-
niskami pomocniczemi trasy w miarę rozwoju lokalnego
ruchu lotniczego. "W przyszłości więc mogą się odbywać
na obecnych lądowiskach regularne starty i lądowania
samolotów, obsługujących lokalny ruch na odcinkach trasy
(podobnie jak lokalny ruch kolejowy) niezależnie odruchu
dalekobieżnego. Wtedy lotnisko pośrednie trasy będzie
równocześnie i lądowiskiem danej trasy.

Przy wyborze miejsca na lądowiska trzeba brać pod
uwagę następujące względy:

1. lądowiska winny znajdować się możliwie ściśle
na trasie lotu w takich odległościach, któreby umożliwiły

samolotowi dotarcie do najbliższego lądowiska bez pracy
motoru lotniczego;

2. lądowiska winny znajdować się możliwie w blis-
kości miast, miasteczek lub większych miejscowości, możli-
wie bezpośrednio przy stacjach kolejowych, lub szosach;

3. lądowiska należy budować możliwie w niedalekiej
odległości od linij prądu elektrycznego i linij telegraficz-
nych i telefonicznych;

4. lądowiska powinny być położone w pobliżu latarń
trasy lotniczej, dla umożliwienia łatwego ich znalezienia;

B. teren pod lądowisko powinien być równy, o dobrej
i zwięzłej glebie, w bezpośredniej bliskości lądowiska nie
powinny się znajdować przeszkody (jak drzewa, budynki)
i wzniesienia;

6. pod lądowiska powinny być wybierane tereny
możliwie tanie i o takiej konfiguracji, by bez robót plan-
towania i drenowania mogły umożliwić lądowanie i start
o każdej porze roku;

7. na wybranym pod lądowisko terenie powinna się
znajdować woda, względnie powinno się ją łatwo otrzy-
mać na terenie.

Oczywiście nie wszystkie wyżej wymienione wa-
runki mogą być uwzględnione. Starać się jednak należy
znaleźć na trasie takie lądowiska, które w danych wa-
runkach posiadają w sumie najlepsze dane.

Wzajemny odstęp „du dwu lądowisk jest uzależniony
od normalnej wysokości lotu płatowca na danej trasie.
Samolot, znajdujący się w chwili defektu motoru w środku
odcinka trasy między dwoma lądowiskami, musi mieć
możność dotarcia do jednego lub drugiego lądowiska,
przy pomocy tak zwanego lotu ślizgowego. Przez pochy-
lenie płaszczyzn nośnych ukośnie ku ziemi samolot pod
wpływem działania siły ciężkości, kontynuuje dalej swój
lot, zbliżając się ku ziemi. Ten, tak zwany lot ślizgowy
uzyskuje samolot przez pochylenie osi podłużnej płatowca
o (około) 10°/0. Samolot, znajdujący się w danej chwili
na wysokości nh" może przez lot ślizgowy bez motoru
przebyć przestrzeń 10 h.

Opierając się na powyźszem określić możemy wy-
maganą odległość dwu lądowisk według prostego wzoru:

d ' 2 1 O * 2 O A
Normalnie wysokość lotu samolotu zawartą jest na

trasie całkowicie urządzonej i przystosowanej do lotów
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nocnych w granicach między 500 i 2500 m zależnie od
warunków atmosferycznych (szybkość wiatru w poszcze-
gólnych warstwach powietrznych). Jeżeli przyjmiemy
średnią z powyższych, wartości, to odległość lądowisk
określimy na

d = 20.15O0=3O7cm.
"Wprawdzie częściej płatowieo korzysta z wysokości kilkuset
metrów niż z wysokości lotu ponad 1000 m, należałoby
więc raczej wziąć za podstawę obliczenia odległości —
wysokość niższą. Praktyka jednak okazała, że nagły
defekt motoru zdarza się bardzo rzadko. Zwykle, conaj-
mniej kilkanaście minut przedtem motor zaczyna źle pra-
cować i wskazuje tem samem na zbliżający się koniec
pracy motoru, Lotnik ma więc czas —• mimo iż nie znaj-
duje się zbyt wysoko — dosięgnąć przy częściowej pracy
motoru najbliższe lądowisko. Powyższe usprawiedliwia
wzięcie za podstawę obliczenia średnią •wysokość 1500 m.

Ponieważ lądowiska powinny być założone przy la-
tarniach lotniczych, więc wybrany system oświetlenia
trasy wywiera decydujący wpływ na wzajemne odległości

pierwsza trasa lotnicza znajduje się w budowie droga
Gdańsk-Warszawa-Lwów. Linja Grdańsk - Warszawa po-
siada już całkowicie urządzone i przygotowane do startu
i lądowania lądowisko koło Litzbarku, Linja Warszawa-
Lwów dwa lądowiska, jedno koło Dęblina (około 90 km od
Warszawy) drugie w Suścu (około 260 km od Warszawy)
Na tej ostatniej trasie Warszawa-Lwów o odległości
około 340 km znajdować się będzie po wykonaniu całego
programu 10 lądowisk, których przybliżone położenie zo-
stało już ustalone.

Jedną z najważniejszych spraw przy wyborze lądo-
wiska i jego urządzeniu jest kwestja kształtu lądowiska
i jego wielkość. Nad temi zagadnieniami, niezwykle wa-
żnemi i zasadniczemi tak w pierwszym rzędzie dla lotnisk
jak i następnie dla lądowisk zastanowimy się bliżej przy
omawianiu lotnisk. Przy lądowiskach wymagania ruchu
lotniczego tak co do ich kształtu jak i wielkości są zna-
cznie mniejsze niż przy lotniskach.

Start i lądowanie płatowców odbywać się musi
w kierunku przeciwnym do wiejącego wiatru, tak że w je-

\- i 1

———•—'s^ __

DO H30 HJ
—1»-

3 i o

Smi$HK~*"f~" "J)t]l»-1—J^ - ""y^a""^; V"" w

Rys. 30.

lądowisk. W Stanaoh Zjednoczonych, gdzie budowa tak
oświetlenia, jak i lądowisk jest najbardziej naprzód po-
suniętą, lądowiska założone są też obok każdej trzeciej
latarni trasy. Ponieważ latarnie odległe są od siebie
o około 18 km (10 mil), więc lądowiska rozłożone są na
trasie co 54 km (30 mil). Są to odległości, przekraczające
wyżej przyjęte 30 km. Przy budowie bowiem trasy w Sta-
nach Zjednoczonych brane było pod uwagę prowadzenie
w przyszłości komunikacji lotniczej tylko przy pomocy
płatowców wielomotorowych, w których wykluczony jest
defekt równoczesny wszystkich motorów. Samolot więc
po zepsuciu się jednego z motorów ma możność dalszego
lotu przy pomocy pozostałych motorów, conajmniej do
najbliższego lądowiska.

Na obecnie urządzonych trasach lotniczych w Polsce
przyjęto 25—30 km jako zasadniczą, odległość lądowisk.
Położenie lądowisk zaprojektowano na linji prostej trasy
koło każdej latarni lotniczej (rys. 30).

Jako pierwszą serję robót zaczyna się budować lą-
dowiska najpierw co 60 km i w dalszej przyszłości do-
piero przewiduje się budowę lądowisk pośrednich. Jako

dnym i drugim wypadku ruch odbywa się pod wiatr.
Zachowanie tego warunku jest koniecznem tak ze względu
na bezpieczeństwo jak i dla umożliwienia wogóle oder-
wania się od ziemi, w wypadku silniejszego wiatru. Pewne
odchylenia od tego warunku są możliwe. Przyjmuje się
zwykle, że odchylenie o 22'5° od kierunku wiejącego
wiatru (czyli tak zwany start i lądowanie z bocznym
wiatrem) nie zagraża niozem przebiegowi normalnego
startu i lądowania. Jeżeli więc dane lotnisko składać się
będzie z pasów odpowiednio długich i szerokich, a nachylo-
nych do siebie pod kątem nieprzekraozającym 2x22-5=45°,
wtedy lotnisko uważać można za zupełnie wystarczające
dla umożliwienia lądowania i startu we wszystkich kie-
runkach. Dane lotnisko składa się wtedy z 4-ch pasów
(por. rys. 31) startowych i lądowania.

Przy lądowiskach dopuszcza się jeszcze większy kąt.
Lądowiska w Stanach Zjednoczonych składają się bardzo
często z dwu pasów kształtu litery T, L i + . Kierunek
wiejącego wiatru zawiera wtedy z osią podłużną samolotu
lądującego kąt dochodzący do 45°, a więc dwa razy
większy od dopuszczalnego przy normalnem lotnisku na



wszystkie kierunki wiatrów. Ponieważ lądowanie na danem
lądowisku odbywa się bardzo rzadko i wyjątkowo, więc
tolerowanie takiego lądowania jest dopuszczalne. Starać
się jednak należy, by jeden z pasów takiego lądowiska
miał kierunek najczęściej panujących wiatrów w danej
okolicy. W razie, gdy lądowisko składa się tylko z dwu
takich pasów (na 4 kierunki), wtedy z powodu trudniej-
szego przebiegu lądowania, długość tychże pasów należy
zwiększyć w porównaniu z długością odnośnych pasów na
6 lub 8 kierunków. To zwiększenie długości dochodzi przy
lądowiskach amerykańskich do 20°/0.

Przy wyborze i projektowaniu danego lądowiska
kwestją niemałego znaczenia jest sprawa kosztów budowy.
Ponieważ na danej trasie znajduje się większa ilość lą-
dowisk więc ogólny koszt lądowisk przedstawiać może
bardzo poważny wydatek. Nawet dla tak bogatego pań-
stwa, jak Stany Zjednoczone, koszt urządzenia lądowisk
w mniejszych odstępach jest za duży i dlatego zakładają

l • 6 iom

T

l-AOOm
Poni-i-ejAOO-in lądotvan've
•nietufiełnie beifUecxne

sal
45° 760*1
45" 610-ttl
45' 49<Mn

150 4n 45° 400*n
Ponliej 400«n lądowanie
nteiupetnie \yexpiecxne

150 «1 30°
<5<Hn 90" 760 m
130«* 90°

S O. I
!»00<n 90" 9*0 m

i 500WT 90' 700«l
*- 500<ft 90° 550-łW

• O

Rys. 31.

lądowiska co 54 km, nadając im takie kształty, któreby
przedstawiały możliwie najmniejszą powierzchnię. Po-
trzebne na lądowiska tereny są dzierżawione na okres
B do 10 - ciu lat za przeciętną opłatą 4-87 dol. za 1 akr.
(około 106 zł. za 1 ha), co przedstawia ' dla lądowiska
dla 4-ch kierunków, o szerokości pasa 200 m i długości
600 m, o ogólnej powierzchni 20 ha roczny koszt dzier-
żawy około 2.100 zł.

Lądowiska na linjach niemieckich są również dzier-
żawione za minimalną opłatą lub też za darmo. Ponieważ
lądowiska zakładane są na istniejących łąkach lub pastwi-
skach i co roku są przesuwane lub przekładane na inne
miejsca w związku z uprawą rolną, więc takie rozwiązanie
było możliwe. Nie można jednak powiedzieć, by takie
rozwiązanie sprawy było celowem ze stanowiska techni-
cznego. Takich lądowisk — na których zresztą żadne
roboty terenowe nie są prowadzone — nie można uważać
za dające gwarancję bezpieczeństwa przy lądowaniu.
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Powyższe wskazuje na konieczność zastosowania jak
największych oszczędności przy budowie lądowisk. Przy
około 100 lądowiskach jakie Polska powinna wybudować
w najbliższych latach, każda oszczędność, uzyskana w po-
wierzchni potrzebnego pod lądowisko terenu na podstawie
zmniejszenia założeń i -wymagań co do kształtu i wiel-
kości lądowiska do granic minimalnych i rzeczywiście
niezbędnie koniecznych, ~ da w sumie bardzo poważne
oszczędności.

a.

b.

MOOm PM6ha

l»500tn P=25ba

l=600m

PM2.6łia

l=500tn

t=6O0tn

ft=40Otn P= 9.25 ha

h=600in P* 25.60 ha

- 1 — ,
P= 9.75 ha

d.
• - l -

l=500m
DM2.75 ha

1 - 1 -

p=12.5 na

i=600tn
Bys. 32.

P=22.5ha

Zmniejszenie terenu do granic bezwzględnie konie-
cznych uzyskać można:

1. przez wybór odpowiedniego kształtu,
2. przez usytuowanie lądowiska na równinie lub

płaszczyźnie o spadkach minimalnych w ten sposób, by
dane lądowisko posiadało możliwie ze wszystkich stron
dobre t. zw. „podejścia", t. j . równe powierzchnie kilku-
setmetrowej szerokości bez przeszkód. Płaskie otoczenie
lądowiska zezwala samolotowi na rozpoczęcie lądowania
w pewnej odległości od lądowiska i na. „podejście" na
granicy lądowiska na wysokość kilku metrów nad terenem
lądowiska. Dobre podejścia pozwalają, więc na zmniejszenie
długości pasa terenu, na którym ląduje płatowiec.
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Minimalną, długość pasa lądowania w wypadku do-
brych podejść określimy na l — 4Q0m. Gdy poza granicą
lądowiska istnieją przeszkody wznoszące się ponad teren
0 wysokości kilkumetrowej, wtedy długość ta wyniesie
conaj mniej 500 m. Jeżeli lądowisko składa się z dwu pa-
sów terenu (na cztery kierunki), wtedy wartości powyższe
należy zwiększyć do 480 — 50Om oraz do 600 m. Jako mi-
nimalną szerokość pasa lądowania przyjmiemy s=150m,
w wyjątkowych tylko wypadkach zejść można do 100m.

W rysunku 32 przedstawiono ważniejsze typowe
kształty lądowisk, podając dla poszczególnych długości
1 =400, 500 i 600m odpowiednie powierzchnie P potrze-
bnego pod lądowisko terenu. Jako najmniejszą szerokość
pasa do lądowania przyjęto s —150m.

Rys. 32 a. i b. przedstawia lądowisko kształtu kwa-
dratowego i kołowego, które to kształty są bardzo często
stosowane przy lotniskach. Przy długości boku — Z=400»i
minimalna, powierzchnia terenu lądowiska wynosi 16 ha,
przy kole 12,6 ha.

Ponieważ jednak w praktyce niemożliwem jest prze-
prowadzić wykupno gruntów ściśle według koła, i prak-
tycznie trzeba wykupić teren według n. p. kwadratu opi-
sanego na kole, więc praktycznie powierzchnia, potrzebna
do wykupna lądowiska kołowego wynosi również 16 ha.
Lądowiska kołowe i kwadratowe zabezpieczają wprawdzie
start i lądowanie we wszystkich kierunkach, wymagają
jednak maksymalnej powierzchni.

"W porównaniu z powyższemi nieekonomicznemi figu-
rami lądowiska kształtu liter T, L lub + (rys. 32 d.)
posiadają znacznie mniejszą powierzchnię, która przy
/ = 400, 600 i 600 m wynosi 9,75, 12,75 i 15,75 Aa, a więc
o 39%, 49°/0 i 56°/0 mniej od kształtu kwadratowego.

Lądowiska tego kształtu przystosowane są wprawdzie
tylko do ruchu płatowców w 4-ch kierunkach, szerokość
jednak lBOm zezwala w warunkach wyjątkowych na lądo-
wanie i start w kierunku nachylonym pod kątem 45' do
kierunku obydwu pasów (na dł. 300—400 m).

Rys. 32 e. przedstawia lądowisko kształtu litery T
uzupełnione i przystosowane przez to do ruchu w 8-u kie-

runkach (a więc praktycznie dla wszelkich kierunków
wiatru). Powierzchnia zwiększyła się tu znacznie w po-
równaniu do figur rys. 32 d., przedstawia jednak i tak
oszczędność ponad 20°/0 w porównaniu z kwadratem.

IŁys. 32 c. podaje lądowisko kształtu trójkąta równo-
bocznego o takiej wysokości, jakiej wymaga lądowanie
czy też start Dla wysokości A=400m, powierzchnia wy-
nosi 9,25 ha, a więc nawet nieco mniej niż według rys. 32 d.,
natomiast dla h — 500 i 600m powierzchnia jest większą
od powierzchni lądowiska kształtu T, L i + . Lądowisko
tego kształtu trójkątnego przydatne jest do ruchu
we wszystkich kierunkach, przyczem droga ruchu wzdłuż
boków trójkąta jest o 15,5°/0 dłuższą (462m przy h=400,
578 przy A = 500»n i 694 przy h = 600) od najkrótszej
drogi t. j . po wysokości trójkąta.

Za najlepsze lądowiska pod względem kształtu, jako
lądowiska wymagające najmniejszej powierzchni terenu,
uznać więc należy; 1. lądowiska kształtu trójkąta równo-
bocznego (rys. 32 c.) ale o wys. 400 lub 500 m; 2. lądo-
wiska kształtu liter L, T i + (rys. 32 e.); następnie idą
lądowiska według rys. 32 e., a na końcu dopiero lądowiska
kołowe i kwadratowe.

Na lądowisku znajdować się winny conaj mniej nastę-
pujące budynki i urządzenia:

a) urządzenia do oświetlenia lądowiska,
b) domek strażnika z telefonem,
e) mały skład na benzynę i smary,
d) studnia.
O oświetleniu mówić będziemy szerzej przy lądo-

wiskach. Na tem miejscu podano tylko w rysunku 31
oświetlenie lądowisk stosowane w Stanach Zjednoczonych.
W rysunku tym podano również wysokość lądowisk we-
dług przepisów amer. Ministerstwa Przemysłu i Handlu
(„The Airport Ratnig Regulations of the Departament
of Oommerce" z 1/1 1929 r.) i podział na klasy zależnie
od wielkości.

Sprawa nawierzchni, spadków odwodnienia i innych
urządzeń specjalnych omówioną zostanie przy rozpatry-
waniu lotnisk. (O. d. n.).

Inż. Aureljusz Chróścielewski.

Obliczenie statyczne oraz konstrukcja kesonów drewnianych dla mostu przez rzekę Brdę
na południowem obejściu węzła Bydgoskiego linji Bydgoszcz-Gdynia.

(Dokończenie).

Obliczenie sił działających na skrzynię kesonu
filarowego.

1.60

Rys. 22.

Z a ł o ż e n i e p i e r w s z e :

Przyjmując r o z s t ę p pomiędzy poprzecznicami
1,046 ms) otrzymamy:

2,055.2,055
( 2 4 0 0 _ 1 0 0 0 ) = = 1 B 4 6 k g

Obciążenie wspornika:

ą=0,5.10,85 ^ r l . t Z ^ . 1,046 (2400-1000)- O, =
Ci

1,451.2,15
= 37211 kg.

M 0 0 _ 1 0 0 0 ) =

= 2 2 8 4 kg.

o=0,514 m

, 2,065 + 1,451
b=* — x—! = 1753 m.

3) W rzeczywistości rozstęp ten wypadł 1,00 m napięć jednakże
nie zmniejszono, co daje pewien zapas bezpieczeństwa.
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Poziome parcie ziemi i wody na keson określamy
ze wzoru:

e=y.H.tg*(ib°~-|J, gdzie:

y — ciężar ziemi mokrej = 2000 kgjm3,
cp — naturalny kąt tarcia dla szlamu z piaskiem =

= 20°,
H — wysokość słupa ziemi plus sprowadzona wyso-

kość słupa wody,

m,

przyczemtg2 UB—-|-j =0,490.

Rys. 23.

Parcie na poziomie noża:
4 - 2000.12,81.0,490=12664 kg.

Parcie na poziomie sufitu skrzyni:
e2 = 2000 (12,81-2,15).0,490=10447 kg.

Parcie na poziomie wierzchu skrzyni:
e3 =2000 (12,81—3,65). 0,490=8977 kg.

Siły poziome w węzłach 1, 2 i 3 będą.:
Pj = 1,046. (12554.3+10447). 0,25.2,15.0,5=13524 kg w 1.
P 2 = 1,046. (10447.2+8977 +12554) .0,25.3,65.0,6=20247 kg

w 2.
Ą = 1,046.(8977.3 + 10447).0,25.1,5.0,6=7331% w 3.

P = P 1 + P 2 + P 3 = 4 1 1 0 2 kg.

Odpór pionowy T określa-
my z równania równowagi rzutów
wszystkich sił na płaszczyznę pio-
nową:

Gl + G2 + #3 — y = ° ) s k % d :

T= G-, + G2 + Ot = 1546+37211 +
+2284=41041 kg.

Siłę tę zaczepiamy w punkcie 1, r. 25.
Siłę pionową Gt przenosimy na wę-
zły 5 i 6, siły zaś ć?2 i Ga na węzły

Rys. 24. 3 i 4.

/ \

897r\ —8r

Siły pionowe w węźle 6:

Siła pionowa w węźle 5:
R, =0,6.1546=773%.

Siła pionowa w węźle 3 i 4:
„ „ 37211 + 2284

2 19748 kg.

Na rys. 25 z prawej strony pokazano obciążenie ke-
sonu, a z lewej strony obciążenie to rozdzielono na węzły.

Na rys. 26 pokazano wykres Oremona'y, zapomocą.
którego określono napięcia w prętach ramy poprzecznej.

Napięcia te pomieszczono w tablicy 2-ej.

73M , '
3

202^7
2

-/3J2 ,

S
•

A
i

i

7

i

G,

J/Y,V/A

\ |

6 5\
\

\

, P.

R

T

I

S'6-

CO

5-6" tfl
%s. 25 i 26'.

Z a ł o ż e n i e d r u g i e :

Przy założeniu drugiem do sił uprzednich, za wy-
jątkiem sił T, przybywa jeszcze siła R, t. j . parcie warstwy
ziemi, która dostała się do wnętrza skrzyni przy zmniej-
szonem ciśnieniu.

Siła ta działa prostopadle do wewnętrznego płaszcza
i daje tarcie T2=fi.R.

Oprócz tych sił przybywa jeszcze tarcie o płaszcz
zewnętrzny, określone wzorem: Tj — fi.P, gdzie /ts0,25
(współozynnik tarcia ziemi mokrej o drzewo) a P=41102 kg,

^=0,25.41102=10276%.
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Siłę tą. zaczepiamy w węźle 1.

Kąt pochylenia wspornika do pionu:

; a = 3 4 ° 2 0 ' ;

sin a= 0,56401;
cos a= 0,82577.

Siłę R znajdziemy z równania równowagi rzutu
wszystkich sił na płaszczyznę pionową.

& + £ , + #, —7, 41041—10276
* sin a+fi.cos a ' 0,56401+0,25.0,82577

30765 Q

" "077045 " 3 " 3 1 kg-
Tt=/i £=0,25.39931=9983 kg.

Siłę (i.R zaczepiamy w węźle 1, a siłę R rozkła-
damy na węzły 1 i 5.

w t 1 39931.(2,15-0,76)
Węzeł 1. ^™p !—- = 26002 kg.
_ . . 39931.0,75 i Q Q O Q ,Węzeł B, jr—-^— = 13929 %.

733J

Rys. 27 i 28.

Na rys. 27 z prawej strony przedstawiono wszystkie
siły, działające na keson,! z lewej zaśjjobciążenie węzłów
ramy poprzecznej.

.Na rys. 28 pokazano wykres Cremona'y, zapomocą,
którego znaleziono napięcia w prętach ramy poprzecznej.

Napięcia te pomieszczono w tablicy 2-ej.

T a b l i c a 2.

Tabl ica n a p i ę ć w p r ę t a c h .

Pręt

Słup 1-2
2-3

Zastrzał 1—5
5-7

Pas dolny 2—6
„ „ 5-6
„ górny 3-4
„ » 4-7

Krata 2—4
4-5
7-6

Siła w kg

przy załóż. I.

-22250
-19750
-23250
— 1250
—18000
—30500
- 7760
— 10000
- 3500
-17500
+ 1546

przy załóż. II.

-37000
—19750
+ 4750
- 1250
- 4250
+ 11000
- 7750
-24000
-24000
- 2500
+ 1646

Siła przyjęta
do obliczenia

-37000
—19750
-23250
- 1250
—18000
-30500
- 7750
-24000
-24000
-17500
+ 1546

Określenie przekroi.

Noga 1-2-3.
Siła =-37000 kg.
Przekrój F= 20.22—440 cm2.

37000 „, . , .

Z a s t r z a ł 1-5-7.
Siła =—23250 kg.
Przekrój ^=16.18=288 wn2.

23250
= 81 kg jem2 < 100 kg jem2. Rys. 29.

Umocowanie z a s t r z a ł u przy nożu stanowi
klocek i ząb o płaszczyźnie zgniotu każdy 5.16=80cwi2,
oraz 3 śruby § 21 mm.

23250 kg< 80.2.100+3.2,1.16.180 -34144*0.

Na ścinanie 3 śruby, ząb o przekroju na ścinanie
12 x 16 cm i ząb na ciśnienie o przekroju 5.16.

' 23260*0<6.16.100+3,46.3.1500.0,8+12.16.20=
==24296 kg.

Umocowanie z a s t r z a ł u w węźle 5.

Rys. 30.

Wcięcie zrobiono w zastrzale.
W węźle 5 siła =23250-1250=22000 kg.
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Umocowanie stanowią 2 wcięcia po 2 cm, oraz 3
śrub <i> 25 mm.

2 2 0 0 0 < 2 - 2 - O ^ 6 6 - 0 ^ )+(12.2,6+2.16.2ł6).180-

V77.

=22676 kg.

Pasy 2-5-6 i 3-4-7.

Siła mas =-30500*0.
Przekrój F= 12.16.2=384 cm'1.

nys. 81.
= 79

Pas dolny w węźle 5, gdzie wstawiono
również klocki, ciśnie na węzeł siłą, 30500—18000=12600%.
Przeciwdziała tej sile klocek poziomy czyli 3 śruby § 25 mm.

12600*0 < 11.2,5.3.180=16200 kg.

S p r a w d z e n i e na miejscowe z g i n a n i e .

W okresie początkowego betonowania pręt 5—6 bę-
dzie pod działaniem nieznacznej siły osiowej, którą mo-
żemy pominąć, i momentu zginającego od warstwy nie-
stwardniałego betonu.

Moment ten wyrazi się:

. . 1,0275.1,0275.1,046.2400.102,75 „..,., ,M=— i ^ = 34041 kgcm.

Wntt.=^-2.12.162=1024 kg jem3;

34041
a=

i6

= 33 kglcm2 < 160 kg\cm\

Skos 2-4.
Siła =-24000*0.
Przekrój JP=16.18=288cm2.

24000

w = 8 3

Rys. 32. Skos 2—4 przymocowano 3-ma śru-
bami <|> 21 »ir», oparto na wcięcia dwucen-

tymetrowe, oraz u góry i u dołu o belki podłużne:

*) Natężenie dopuszczalne pg. wzoru Jacobi' ego otrzymuje się
większe: aaop = 100. Sn* a + 30 Cs* a=100.0,25+80.0,76 = 47,5 Icgjcm \

Słup 4-5.

Siła --17500*0.

Przekrój F= 14.16=224 cm\

a = ^ r = 78 kglem2 < 100 legiom1.

Wieszadło 7-6.

Siła =-1546*0.
2 śruby { 21 mm.

Tlys. 83.

Konstrukcja kesonu filarowego pokazana jest na
rys. 40 i ffl.

Zestawienie ciężaru żelaza i objętości drzewa kesonu
przyczółkowego mostu na Brdę.

Nóż 8059*0
Opaski ^ 1292 „
Łapki i kątów, do włazów 100 „
Wieszadła 7043 „
Śruby 7619 „
Buty do skosów 1325 „
Haki i czopy 306 „

Razem ciężar żelaza 25734*0

Drzewa kantowego sosnowego 93,84 »n3

Desek sosnowych 7,02 „
Razem drzewa sosnowego • . . 100,86 m3

Drzewa kantowego sosnowego 5,40 m3

Desek sosnowych 0,14 „
Razem drzewa sosnowego . . . 5,54 m3

Ogółem objętość drzewa . . . 106,40 m3

Zestawienie ciężaru żelaza i objętości drzewa kesonu
filarowego mostu na Brdę.

Opaski 1125 7«0
Łapki 79 „
Śruby 4795 „
Haki 264 „
Nóż 6541 ,

Razem ciężar części żelaznych . . 12804 kg
Drzewa kątowego sosnowego 41,02 ms

Desek sosnowych 4,13 „
Razem drzewa sosnowego . . . 45,16 JW8

Drzewa kantowego sosnowego 0,15 „

Ogółem objętość drzewa . . . . 45,30m3

Wiadomości z literatury technicznej.
Statyka budowli.

— Nową konstrukcję żelbetową gotową opisuje Kleinlogel
w Bet. u. Eis. 1929 (str. 96). Wedle pomysłu inż. Hoyera wy-
rabia się gotowe kawałki żelbetowe o pewnej długości i ze-
stawia łącząc dwa kawałki zapomocą, kształtówek i śrub tak,
śe zaraz po zestawieniu, mogą wytrzymać pełne obciążenie.
Autor opisuje wykonanie w ten sposób wiaty maszynowej
w Hennigsdorf pod Berlinem. Słupy ramy dwnprzegubowej są
16-2 m długie.

Mosty.
— Most drogowy na Saali pod Konnern opisują, Kapferer

i Thiele w Bet. u. Eis. (1929 str. 76). Środkowe przęsło ma
łuki żelbetowe dwu przegubowe o ro2p. 72'26 m a strzałce

13'6 m. Pomost jest dołem zawieszony. Do obliczenia przyjęto
ciężar ruchomy tłum ludzi 500 kgfm2 i wałek parowy o wadze
23 t, największe ciśnienie betonu wynosi 70 kgjctn2, przy
uwzględnieniu skurczu i zmiany ciepłoty i przy użyciu betonu
wyborowego. Dr. M. Ihullie.

Żelazo-beton.
— Uzbrojenie łuków żelbetowych omawia Dr. Emperger

w Bet. u. Eis. (1929 str. 41). Przy wielkich rozpiętościacli
używamy teraz często betonu wyborowego. Dla wyznaczenia
wielkości uzbrojenia łuków przy mimośrodkowem ciśnieniu wy-
konał autor doświadczenia w Wiedniu. Wkładki ciśnione muszą
być bardzo dobrze stężone, aby należycie współdziałały z be-
tonem. Sam beton nie stęża dostatecznie, wyginają się one
wężowato w betonie i ciśnienie w kładkach jest nieraz o po-
łowę mniejsze, niżby wymagało zupełne współdziałanie. Dla-
tego w łukach wskazane są tęgie przekroje wkładek i uzwo-
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jenie betonu. Odpadnięcie .skorupy zmniejsza przekrój betonu
i stężenie wkładek a zatem i wytrzymałość części ciśnionej mi-
mośrodkowo. Doświadczenia autora stwierdziły, że przy dzia-
łaniu siły mimośrodkowej tak jak przy zginaniu wytrzymałość
na ciśnienie zwiększa się znacznie uzwojeniem tak, źe możemy
w takim razie liczyć na cały przekrój betonu a nie tylko na
rdzeń. Uzwojenie umozebnia nam całkowite wyzyskanie wkładek
podłużnych, jeśli użyjemy przekroji tęgich i wkładki choć lekko
połączymy. Wtedy, możemy wyzyskać większą, wytrzymałość
stali wyborowej lub żeliwa. Przy projektowaniu mostów łuko-
wych o wielkiej rozpiętości Francuzi używają, przekrojów wy-
drążonych. Emperger twierdzi, że czasem przekroje takie zło-
żone są ze ścianek cienkich i że należałoby sprawdzić doświad-
czeniami, jaka jest pewność takich przekrojów. Inny sposób
polega na bardzo silnem uzbrojeniu, które przenosi przynajmniej
połowy siły. Dr. M, Thullie.

Wytrzymałość materjałów.
— Gazobeton. Czasopismo Beton (1930 str. 9) podaje cie-

kawe wiadomości o materjale nowym w Polsce patentowanym,
gazobetonie. Do zaprawy cementowej dodajemy środka gazują-
cego, przezco otrzymujemy pęcznienie materjału, powiększanie
objętości i powstanie niezliczonej ilości zamkniętych szczelnie
komórek. Skutek tego jest, że otrzymujemy materjał lekki
o wadze 750—950 kglm3 o wytrzymałości małej, bo 25 &(//em2

na ciśnienie osiowe, 60 kgjcm2 na zginanie, bardzo dobrze izolu-
jący, jako zły przewodnik ciepła i głosu. Zdolność izolacyjna
jest 3 razy większa, niż cegły a 7 razy niż betonu, nadaje się
do części budowli słabo obciążonych, które wymagają izolacji.
W r. 1929 zastosowano u nas gazobeton do pokrycia hangarów
lotniczych, w postaci płyt uzbrojonych.

— Naprężenia dopuszczalne dla drewna proponuje H. Seitz
w Baulechnik (1929 str. 96), jak następuje:

Rodzaj naprężenia dąb i buk sosna, jodła, świerk
Ciśnienie w kierunku włókien 90 80
Ciągnienie „ „ 100 90
Zginanie „ „ 110 110
Ścinanie „ „ 20 12
Ciśnienie prostopadle do „ 30—50 15—25

%/em2 kgjcm'1

Wyższe granice ciśnień są tylko ważne, gdy dopuszcza
się małych odkształceń. Dr. M. Thullie.

BIBLJOGRAFJA.
Książki nadesłane:

Galileo Galilei: „Rozmowy i dowodzenia matematyczne". Wy-
dawnictwo Kasy im. Mianowskiego. Warszawa 1930.

„Mały Rocznik Statystyczny 1930". Warszawa. Nakładem
Grł. Urzędu Statystycznego Rzeczp. Polskiej. Oena 2'40 zł.

Kongresy i Zjazdy.
W dniach 4—7 września br. odbędzie się w Wiedniu

V Kongres Międzynarodowej Federacji Inżynierów Doradców
(F. I. D. I. C). Programem objęte są kwestje ekonomiczne
złączone z działalnością inżynierów-doradców. Oprócz tego
przewidziane przyjęcie u Ministra Handlu oraz u Prezydenta
Miasta. Bliższa wiadomość w Związku austrjackich inżynierów
i architektów Wiedeń, I Eschenbachgasse 9.

ROŻNE SPRAWY.
Wykłady techniczne urządzone staraniem Targów Wscho-

dnich we Lwowie na Politechnice w dniach, od 12 do 14 wrze-
śnia 1930.

W związku z osobnym Działem Budowlanym utworzonym
w ramach jubileuszowych X. Targów Wschodnich, odbędzie
się we Lwowie na Politechnice w dniach 12, 13 i 14 wrze-
śnia b. r.

Ser j a w y k ł a d ó w t e c h n i c z n y c h
poświęconych najnowszym zdobyczom techniki ze szczególnem
uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i budowy dróg.

Program wykładów ułożony został w ten sposób, aby
w skondensowanym skrócie objął wszystkie, najbardziej aktualne,
zagadnienia budownictwa i dawał możliwie wyczerpujący
i wszechstronny przegląd postępu techniki z lat ostatnich.
Wspólny wszystkim prelekcjom rys aktualności zachęci z pe-
wnością szerokie sfery inżynierów i techników budowlanych
z całego kraju do jak najliczniejszego w nich uczestnictwa
i wywoła niewątpliwie żywe wśród nich zainteresowanie. Ana-
logiczny kurs wykładów urządzany podczas zeszłorocznych
Targów Wschodnich zgromadził inżynierów i techników budo-
wlanych zarówno z technicznych urzędów państwowych i auto-
nomicznych, jak i z przedsiębiorstw prywatnych z całego sze-
regu miast nawet z poza granic Małopolski. Podjęte obecnie
na znacznie szersza skalę, wykłady tegoroczne zasługują na tem
silniejszą frekwencję, że uczestnikom swym dadzą sposobność
zwiedzenia X. Targów Wschodnich, których jubileuszowa kam-
panja, zorganizowana pod protektoratem p, Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Mościckiego i p. Marszałka Piłsudskiego, obfituje
tym razem w pierwszorzędne momenty antrakcyjne godne prze-
dewszystkiern uwagi fachowców i specjalistów ze wszystkich
sfer zawodowych i gospodarczych.

Żywy ruch umysłowy, coraz mocniejszem tętnem bijący
u nas na polu nauk technicznych jest dostateczną rękojmią, że
z dogodnej tej okazji nie wymagającej zresztą dzięki ulgom
i udogodnieniom większego nakładu kosztów, skorzystają w in-
teresie dalszego rozszerzenia swej wiedzy i umiejętności prak-
tycznej inżynierowie i technicy, zgłaszając się jak najliczniej
na listę uczestników wykładów.

Wszelkich wyjaśnień udziela i zgłoszenia przyjmuje se-
kretarz wykładów Inź. Jerzy Nechay do 11 września br. włą-
cznie w biurze Targów Wschodnich na placu wystawowym od
godz. 12 do 14, tel. 9-64, 5-37, dnia 12 września od 7-80
rano na Politechnice.

P r o g r a m w y k ł a d ó w .
Wykłady rozpoczną się na Politechnice dnia 12 września

1930 r. o godz. 9-tej rano i obejmować będą następujące
tematy :

„Współczesne budownictwo żelazne" wygłosi Dr. Jan
B o g u c k i Prof. Politechniki Lwowskiej.

„Nowoczesne metody projektowania dróg" Inż. Emil
B r a t r o Prof. Politechniki Lwowskiej.

„Żelazne konstrukcje spawane we współczesnem budo-
wnictwie" Dr. Stefan B r y ł a Prof. Politechniki Lwowskiej.

„Charakterystyka nowoczesnych konstrukcyj żelbetowych"
Dr. Adam K u r y ł ł o Prof. Politechniki Lwowskiej.

„Problem taniego budownictwa mieszkaniowego w Polsce"
Inż. Witołd M i n k i e w i c z Prof. Politechniki Lwowskiej,

ponadto zaś:
„Nowe materjały budowlane" Inż. Jerzy N e c h a y , Kie-

rownik działu badania materjałów budowlanych Mechanicznej
Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej.

„Zagadnienia urbanistyczne w budownictwie" Inź. Arch.
Jerzy S a s k i , Naczelnik Biura regulacji na. Warszawy.

„Uwagi o ustawodawstwie tradowlanern" Inż. Arch. Ta-
deusz Wróbel , Prezes Architektów Polskich we Lwowie.

W a r u n k i u c z e s t n i c t w a w w y k ł a d a c h .
Karta uczestnictwa w wykładach po cenie zł. 20 — upra-

wnia zarazem do bezpłatnego otrzymania karty stałego wstępu
na Targi Wschodnie przez cały czas ich trwania, a temsamem
do korzystania z 50°/0 zniżki kolejowej, względnie lotniczej
w drodze powrotnej ze Lwowa, na podstawie zaświadczenia
pobytu na Targach. Zapotrzebowanie kwater należy zgłosić
najpóźniej do 31 sierpnia br. w biurze mieszkaniowem Targów
Wschodnich. Pokoje w hotelach i kwatery prywatne przydziela
przyjezdnym także czynne bez przerwy na dworcu głównym
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biuro mieszkaniowe T. "W. Ceny pokoji prywatnych przydzie-
lanych przez biuro mieszkaniowe T. W. wynoszą,: 1 - łóżkowy
zł. 4 — lub zł. 7, — 2-łóżkowy zł. 6 — lub zł. 10. Ceny
pokoji w hotelach wynoszą, zł. 10 do zł. 20.

Uczestnicy wykładów będą oprowadzani zbiorowo po dziale
budowlanym Targów Wschodnich. Zbiorowe wycieczki zamiej-

scowe otrzymają na życzenie przewodników dla obejrzenia
miasta. Wykłady odbywać się będą przedpołudniem w budynku
Politechniki, popołudnia i wieczory pozostawione są na zwie-
dzanie Targów i miasta, rozrywki, zjazdy koleżeńskie i t. p.

Uczestnicy otrzymają karty uczestnictwa, szczegółowe
programy zjazdu, liczne broszury reklamowe i t. p.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Posiedzenie Wydziału Głównego z dnia 1. VI. 1930 r.

Obecni: Prezes S. Rybicki; Wiceprezes: F. Blum. Członkowie
Wydziału: Dr. W. Aulich, Prof. E. Bratro, E. Bronarski,
A. Broniewski, M. Bessaga, T. Jarosz, Z. Kalityński, S. Ko-
złowski, Prof. D. Krzyczkowski, T. Laskiewicz, B. Łazoryk,
J. Nechay, Prof. Dr. K. Weigel, Prof. K. Zipser i A. Toma-
szewski.

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia.
2. Prezes komunikuje, że Zjazd Delegatów Zrzeszeń Tech-

nicznych dnia 15 czerwca nie odbędzie się we Lwowie, tylko
w Warszawie ze wzglądu na jubileusz Prof. Wasiutyńskiego,
który odbędzie się w tym samym dniu. Prezes Rybicki składa
Komisji Zjazdu podziękowanie za dotychczasowe przygotowania
i komunikuje, źe następny zjazd w jesieni br. odbędzie się
we Lwowie.

Prezes Rybicki komunikuje, źe memorjał do Ministerstwa
Robót Publicznych w sprawie zorganizowania biura dla pro-
jektów wodociągów i kanalizacji przy Dyrekcji R. P. we Lwo-
wie osiągnął swój skutek, gdyż Pan Minister Matakiewicz
wydał już odnośne rozporządzenia. Na wniosek Wiceprezesa
Bluma postanowiono wysłać podziękowanie Panu Ministrowi
Matakiewiczowi za przychylne przyjęcie wniosków P. T. P.

3. Przyjęto balotem jednogłośnie nowych członków: Inż.
Stefana Bogdanowicza i Inż. Tadeusza Świątkiewicza.

4. Następnie Wydział Główny ukonstytuował się w na-
stępujący sposób na r. 1930:

Redaktor Czas. Teclm.: Prof. Bratro, zastępca: Dr. Aulich.
Skarbnik: Z. Bronarski, zastępca: M. Bessaga.
Sekretarz : St. Kozłowski, zastępcy : J. Nechay i T. Jarosz.
Gospodarz domu: Prof. Krzyczkowski, zastępca: A. Bro-

niewski.
Bibljotekarz: T. Laskiewicz.
5. Skarbnik składa sprawozdanie za miesiąc ubiegły

i oświadcza, źe zaległości kasowych nie ma. Na wniosek Prof.
Bratro uchwalono rozszerzenie dwóch numerów Czasopisma Tech-
nicznego o 60°/0.

6. Delegatami na Zjazd Delegatów Zrzeszeń Technicznych
w Warszawie wybrano Wiceprezesa Bluma i J. M. Rektora
Weigla, zaś jako zastępcę A. Broniewskiego.

7. Do wniosków Stowarzyszenia Techników w Poznaniu
na Zjazd Delegatów Polskich Zrzeszeń Technicznych przeciw
utworzeniu Izb Inżynierskich i przyznaniu uprawnień Inżynierom,
Wydział P. T. P. się nie przychylił.

8. Prezes Rybicki informuje o poświęceniu Laboratorjum
aerodynamicznego przy Politechnice we Lwowie, które jest
pierwszym zaczątkiem Katedry lotnictwa we Lwowie i stawia
wniosek, by P. T. P. wspólnie z L. O. P. P. podjęło starania
0 kreowanie Katedry Lotnictwa na Politechnice Lwowskiej.
Rektor Weigel zwraca uwagę na konieczność" stypendjów za-
granicznych dla studjów specjalnych lotniczych. Postanowiono
wystosować memorjał do Ministerstwa Wyznań Religijnych
1 Oświecenia Publicznego o stworzenie Katedry Lotnictwa we
Lwowie, oraz o należyte wyposażenie i obsady Laboratorjum
aerodynamicznego.

9. Prof. Krzyczkowski przedstawia dotychczasowe prace
Komisji dla typów małych mieszkań, przeznaczonych dla Min.
Robót Publicznych i komunikuje, że odnośne projekty będą
z końcem miesiąca gotowe.

10. Prof. Krzyczkowski zawiadamia Wydział, że Komisja
utworzona w sprawie Zjazdu Fachowców w sprawach mieszka,
niowych, rozdzieliła poszczególne referaty, a mianowicie p. Prof-
Minkiewicz podjął referat ogólno - techniczny rozwiązania bu-
dowy małych mieszkań, p. M. Ułam, Wiceprezes Izby Przem,-
Handlowej sprawę finansowania tej akcji, a p. Inż. Biernacki
sprawę terenową.

11. Prezes Rybicki zawiadamia, że Zjazd Delegatów
Zrzeszeń Technicznych postanowił sporządzenie dokładnej sta-
tystyki mieszkań, wobec czego P. T. P. będzie musiało zebrać
odpowiednie daty na terenie Małopolski Wschodniej. Wice-
prezes Blum zwraca uwagę na podobną; akcję Ministerstwa
Robót Publicznych, z której będzie można korzystać.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Ogłoszenie konkursu
na stypendjum im. Inż. Stanisława Rybickiego, Prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, dla studentów

Politechniki Lwowskiej.
Wydział Główny Polskiego Towarzystwa Politechnicznego

we Lwowie rozpisuje w myśl swej uchwały z dnia 30/VI 1930 r.
konkurs na stypendjum im. Prezesa Inź. Stanisława Rybickiego
w wysokości zł. 1.000 — rocznie (w 10 ratach miesięcznych)
dla niezamożnych studentów Politechniki Lwowskiej, narodo-
wości polskiej, o nienagannem zachowaniu się, którzy złożyli
pierwszy egzamin państwowy z wynikiem dodatnim, oraz wy-
kazują dobre postępy w dalszych studjach zawodowych.

Stypendjum przyznaje Kurator fundacji stypendyjnej Pan
Prezes Stanisław Rybicki na wniosek Wydziału Głównego
Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.

Stypendjum jest zwrotne w ciągu lat 8-miu po uzyskaniu
przez stypendystę dyplomu inżynierskiego, względnie od chwili
wygaśnięcia prawa poboru stypendjum.

Stypendysta może korzystać ze stypendjum najwyżej
w ciągu trzech lat swoich studjów, to jest przez dwa lata, gdy
jest zapisany jako zwyczajny student na jeden z wydziałów
Politechniki i przez rok trzeci, gdy się przygotowuje do egza-
minu dyplomowego. Z chwilą uzyskania dyplomu, stypendysta
traci bezwzględnie prawo do dalszego poboru stypendjum.
Stypendysta pobiera stypendjum za kwitami koramizowanymi
przez Pana Dziekana Wydziału, na który jest przyjęty, przy-
czem koramizowanie nie może nastąpić jeżeli stypendysta nie
wykaże się dobrymi postępami w naukach. W następstwie tego
stypendysta traci prawo dalszego poboru stypendjum.

Podania o nadanie powyższego stypendjum należy składać
w Sekretarjacie Polskiego Towarzystwa Politechnicznego (ul.
Zimorowicza 9) w godz. od 17—19 najdalej do 15 paździer-
nika 1930 r.

Do podania należy dołączyć następujące załączniki:
1) metryka urodzin;
2) curriculum vitae;
3) odpis indeksu, zalegalizowany przez Dziekanat;
4) świadectwo niezamoźności;
5) poświadczenie Pana Dziekana, że petent a) jest stu-

dentem w r. naukowym 1930/31, b) zdał pierwszy państwowy
egzamin, c) nie pobiera innego stypendjum.

Za Wydział Główny P. T. P.
Sekretarz Prezes

Inz. Stanisław Kozłowski mp. Inz. Stanisłaic Bybichi mp.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T B E Ś C : Część urzędowa. Część nieurzędowa. Prof. Inż. W. Minkiewicz: Tanie budownictwo mieszkalne zagranicą i u nas. (Do-

kończenie). — Prof. E. H a u s w a l d : Światowy kongres energetyczny w Berlinie. — Dr. T. Kluz: O budowie dróg po-
wietrznych. (Ciąg dalszy). — Inż. K. Peszkowsk i : Przewozy wodne i kolejowe. — Wiadomości z literatury technicznej. —
Bibljografja. — Kongresy i Zjazdy.

Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

"W D z i e n n i k u Ustaw:
Nr. 52 poz. 433.
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w po-

rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z 3 lipca
1930 r., rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla
gmin wiejskich na niektóre osiedla dla gmin wiejskich na
obszarze województwa poleskiego. (Przedruk w Monitorze
Polskim Nr. 184).

Nr. 53 poz. 462.
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dn.

17 lipca 1930 r. zmieniające rozporządzenie z d. 22 marca
1929 r. o egzaminach, wymaganych, do uzyskania prawa
kierowania robotami budowlanemi i wykonywania pro-
jektów (planów) tych robót.

Poz. 4B5.
Obwieszczenie z dn. 17 lipca 1930 r. o sprostowa-

niu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Robót Publicz-
nych, Spraw "Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz
Pracy i Opieki Społecznej z da. 7 maja 1929 r. w spra-
wie przechowywania taśmy celuloidowej (filmu).

Zmiany personalne.
Przeniesienia.

Inż. Kazimierz Łaski, radca, budownictwa w VI st.
sł. Dyrekcji Dróg Wodnych w Toruniu — do Urzędu Wo-
jewódzkiego Dyrekcji Robót Publicznych w Toruniu
z dniem 1 VIII 1930 r.

Przenies ienia w stan spoczynku.
Urząd Wojewódzki Dyrekcja Robót Publicznych,

w Krakowie: Radca budownictwa w VI st, sł. inż, Sta-
nisław Melchert z d. 31 VIII 1930 r.

Część nieurzędowa.
Architekt Inż. Witold Minkiewicz,

prof. Politechniki Lwowskiej.

Tanie budownictwo mieszkalne zagranicą i u nas.
Odczyt wygłoszony w Polskiem Tow. Politechnicznem we Lwowie w dniach 12 i 19 marca 1930 r.

(Dokończenie).

Obniżenie kosztów budowy.
Przechodząc do najistotniejszej części odczytu, wy-

mianiam w kolejnym, porządku te czynniki, które na po-
tanienie budownictwa u nas wpływ wywrzeć mogą:
I. Stałość programu budowlanego i systemu finanso-

wania ustalonego na kilka lat naprzód.
Tylko oparta na stałym dopływie funduszów (choćby

mniejszych od potrzebnych) polityka kredytowa może być
planową. Warunki i terminy udzielania kredytu raz usta-
lone winny być powszechnie wiadome. Pozwoli to na
dostosowanie się zarówno budujących jak i przemysłow-
ców i przyczyni się do obniżenia cen.

II. Organizacja akcji budowlanej.
Nie eksperymentowanie bo na to czasu dziś niema.

Klęska rośnie z dnia na dzień, należy się oprzeć na istnie-
jących doświadczeniach lokalnych i istniejących typach
budownictwa, które setkami lat wytwarzały się i które
powinny stanowić punkt wyjściowy. Oczywiście niezależnie
od akcji budowlanej należy czynić doświadczenia i te
w miarę powodzenia stosować, lecz nie wolno uzależniać
akcji budowlanej, od wątpliwej wartości eksperymentów
jak to ostatnio jest w modzie.

Celem należytego wyzyskania doświadczeń i dosto-
sowania budownictwa do potrzeb i tradycji miejscowej
należy dążyć do d e c e n t r a l i z a c j i k ie rownic twa
akcj i budowlane j . W tym celu powinny być utwo-
rzone w kilku większych prowincjonalnych ośrodkach
dających gwarancję dostatecznego poziomu fachowego,
biura fachowe, wyposażone w odpowiednich ludzi i środki,
o szerokim zakresie samodzielności, powołane do wypraco-
wywania typów, kierownictwa i kontroli akcji budowlanej.

Dzisiejsze komitety rozbudowy funkcji tej nie speł-

niają i spełniać nie mogą, reprezentują bowiem czynnik
obywatelski często niefachowy, a zawsze podlegający
wpływom ubocznym. Funkcji tej również sjiełniać nie
mogą obecne Dyrekcje R. P. zbiurokratyzowane w wyso-
kim stopniu i posiadające zbyt małą styczność z ruchem
budowlanym i jego zagadnieniami.

Do zadań tych prowincjonalnych biur powinny na-
leżeć :

Kontrola i opinjowanie statutów spółdzielni, badanie
terenów przeznaczonych pod budowę, sprawdzanie pro-
jektu wstępnego oraz budowlanego. Dalej kontrola koszto-
rysów, robót i ich odbioru. Wypracowywanie typów bu-
dynków i normalizacja elementów budowy. Wreszcie,
zbieranie doświadczeń co do cen wykonywanych budowli,
zapotrzebowania materjałów eto.

W ten sposób doświadczenia osiągnięte na pewnych
terenach dadzą się rejestrować i mogą być z pożytkiem
uwzględniane w dalszej akcji budowlanej, to znaczy bu-
dowa udoskonalać się będzie zarówno co do taniości jak
i trwałości.

Dzisiaj doświadczeń się nie zbiera, ani tych co są
nie można wyzyskać, gdyż są one ukrywane zarówno
przez budujących jak i przez przedsiębiorców. Funkcji
tej nie mogą również spełnić i nie spełnią centralne biura
tworzone w stolicy.

Również akcja finansowania winna być możliwie
uproszczona i zdecentralizowana, by uniknąć dotychcza-
sowych trudności, jak tego domaga się Komisja Ankie-
towa w swojem sprawozdaniu18).

Organizac ja dostawy mater jałów wiąże się
ściśle z organizacją budownictwa. Nie ulega wątpliwości,
że planowość i masowość zakupów wywiera wpływ dobro-
czynny na obniżenie kosztów budowy. (Vide Wiedeń,

'«) Spraw. Kom. Ankiet. T. I. 1928.
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Niemcy itp.), lecz w odniesieniu do obecnych stosunków
naszych nie należy łudzić się, by scentralizowanie i orga-
nizacja dostaw mogły wywrzeć skutki dodatnie,

Stanie się to możliwe dopiero wówczas, gdy ruch
budowlany oprze się na pewnych podstawach finansowych
i potoczy stałem korytem. Jak długo ruch jest dorywczy,
lrwestje potanienia pozostawić należy konkurencji istnie-
jących firm prywatnych. N a l e ż a ł o b y j e d n a k stwa-
r z a ć j u ż d z i ś p e w n e ramy dla t e j p r y w a t n e j
k o n k u r e n c j i p r z e z p r z e s t r z e g a n i e odpowie-
d n i c h t e r m i n ó w z a m ó w i e ń i r o z p o c z y n a n i a
b u d o w y . Skutkiem niejednostajnego i z góry nieprze-
widzianego ruchu następuje podczas większego natężenia
znaczna zwyżka cen materjałów (n, p. cegła we Lwowie
w r. 1927).

III. Polityka terenowa.
Niezmiernie ważnym czynnikiem jest należyte prze-

strzeganie polityki terenowej gmin z uwzględnieniem ra-
cjonalnych warunków regulacji terenów i komunikacji.
Na tem tle popełnia się masę zaniedbań, a co ważniejsza
celowość racjonalnej polityki terenowej jest dotychczas
naogół niedocenianą, nawet przez czynniki fachowe, ma-
jące wpływ na gospodarkę gminną.

Celem umożliwienia racjonalnej regulacji terenów
i zakupu gruntów jako środka przeciwdziałania spekulacji
gruntowej, winien być jjrzy poszczególnych samorządach
utworzony specjalny fundusz terenowo-regulacyjny, zasi-
lany przez dotacje państwowe. Byłaby to jedna z najbar-
dziej produktywnych form pomocy państwowej dla bu-
downictwa.

IV. Organizacja i ekonomja pracy.
Nader ważnym czynnikiem jest sprawa organizacji

i ekonomji pracy. "Wchodzą tu przedewszystkiem tak
ważne dla taniości budownictwa problemy jak a) wielkość
zamierzonych kompleksów budowlanych, typy i rodzaje
zabudowania, seryjnośó budowy, mechanizacja i wiele
innych problemów wynikających z naukowej analizy wa-
runków, pracy budowlanej.

Lecz w stosunkach w jakich się obecnie nasze bu-
downictwo znajduje, są to problemy przedwczesne i w zna-
cznym stopniu teoretyczne. Staną się one aktualne dopiero
wówczas, gdy budownictwo mieszkalne wejdzie na wła-
ściwą drogę równomiernego rozwoju. Dziś gdy niema
żadnej pewności ani ciągłości w otwieraniu kredytów
budowlanych, trudno zastanawiać się nad seryjnością wy-
konania budowy. Również nie można wymagać, by mały
przedsiębiorca budując dorywczo wprowadzał mechaniza-
cję i racjonalną naukową organizację pracy.

Natomiast już w stosunkach obecnych siłą faktu
wysuwa się sprawa r a c j o n a l i z a c j i b u d o w n i c t w a
jako problem dla potanienia budowy nader ważny. "Wsku-
tek stosunków powojennych i braku należytej opieki i zro-
zumienia znaczenia uporządkowanych stosunków budo-
wlanych przez Władze państwowe — stosunki te w Polsce
uległy niesłychanemu wprost zdziczeniu: Nieprzestrzega-
nie umów zarówno ze strony zamawiających jak i wyko-
nawców, niewłaściwe terminy, nieobliczalne przerwy
w budowie, w wielu wypadkach niepotrzebna formali-
styka, wszystko to wprowadza do budownictwa czynnik
hazardu nader szkodliwy. (Kto wie czy w budownictwie
państwowem stosunki nie przedstawiają się najgorzej).

Na tle powyźszem napotyka się w budownictwie
naszem nieomal z reguły nieobmyślane programy budowy,
wadliwe, pospiesznie wykonane plany, co wywołuje prze-
róbki demoralizujące wykonawców, przekraczanie koszto-
rysów itp. Od Ministerstw począwszy, na najskromniej-
szym obywatelu skończywszy, napotyka się wszędzie nie-
docenianie i lekceważenie solidnej pracy fachowej. Po-
wszechnie niedocenianą jest konieczność poprzedzania
budowy poważnem technicznem przygotowaniem.

Brak odpowiedzialnych, regulujących stosunki orga-
nizacji zawodowych, w budownictwie, oraz niezrozumienie
potrzeby i trudności, stawiane przez rząd ich powstaniu
utrudniają kontrolę.

Przemówienie seniora prremysłowców budowlanych
p. H. Martensa na konferencji w Ministerstwie Przemysłu
i Handlu dnia 7 i 8 września 1929 w szeregu ustępów
ilustruje nieuporządkowany stan przemysłu budowlanego
w Polsce i brak opieki i zrozumienia jego znaczenia ze
strony czynników rządowych19).

Walka jaką były minister R. P. p. inż. Moraczewski
toczył przez cały czas swego urzędowania z organizacją
architektów, zakończona zakazem wydanym władzom pod-
władnym przyjmowania jakichkolwiek pism pochodzących
od Związku architektów, jest wymownem świadectwem
ustosunkowania się Rządu do organizującej się opinji
czynników fachowych.

Jeżeli niedopuszczenie do głosu organizacji facho-
wych odbija się ujemnie na kwestji uporządkowania bu-
downictwa, w równej mierze nader ujemny wpływ wywie-
rają tendencje etatystyczne oraz zupełne odsunięcie od
udziału w pracy budowlanej czynników pozawarszawskich.
Zarówno rozdział zamówień jak wszelka inicjatywa obraca
się w ciasnem kole najbliższego otoczenia kół kierujących.
To zcentralizowanie akcji budowlanej w stolicy, oraz
pewne specyficzne właściwości stosunków warszawskich
wykluczają jakikolwiek udział w pracy nad uzdrowieniem
budownictwa i jego postępem kół fachowych prowincjo-
nalnych.

Obserwując bezstronnie stosunki budowlane w Pań-
stwie, coraz bardziej dochodzimy do przekonania, iż na
tle stosunków budowlanych w stolicy ma się do czynienia
z wielkim partykularzem warszawskim, tem niebezpiecz-
niejszym, źe uważającym państwo za domenę swych wpły-
wów. Partykularz ten świadomie lub nieświadomie popie-
rany jest przez politykę władz centralnyoh.

Tak czy owak stwierdzić niestety należy, iż nasza
państwowość nie wytworzyła dotychczas metod równo-
miernego wciągania do pracy państwowo-twórczej zasobów
fachowych całego państwa, jak również sprawiedliwego
rozdziału płynących stąd korzyści.

Stosunki te w interesie uporządkowania a tem sa-
mem i potanienia budownictwa ulec powinny radykalnej
zmianie. Dopuszczenie do głosu właściwych organizacji
zawodowych i otoczenie ich opieką prawną zdaje się jest
jedną z dróg do uporządkowania obecnych stosunków.

E k o n o m j a p r a c y . Kwestją nader ważną w spra-
wie potanienia budownictwa jest uregulowanie godzin
pracy w przemyśle budowlanym. Dążenie do zbliżenia
rocznego czasu pracy w przemyśle budowlanym z czasem
pracy w innych przemysłach jest zagadnieniem nader
aktualnem, przy uwzględnieniu sezonowego charakteru
budownictwa.

Również należałoby otoczyć pewną opieką dziedzinę
wydajności pracy, a więc dopuścić w pewnym stopniu
pracę akordową. Należałoby przekonać organizacje robot-
nicze, że taka praca, chociażby tylko w odniesieniu do
budowy mieszkań robotniczych leży w interesie samego
robotnika. Ekonomję stąd wynikającą oblicza się na 30% 20)-

W interesie potanienia budownictwa należałoby dą-
żyć do budowli jednosezonowych, przez zastosowanie
odpowiednich materjałów (cegła dęta, zmniejszanie gru-
bości murów, drzewa, dodatek cementu, materjały zastęp-
cze etc.) jak również odpowiednie ustalenie terminów
rozpoczynania budowy. Jest to zależne jednak u nas
w pierwszej linji od warunków kredytowania budowy do
dzisiaj niestety nieustalonych.

Również kwestja należytego planowania robót, tak
by jeden rzemieślnik na drugiego nie czekał, jest sprawą

1 9 ) Patrz Przegląd Budowlany, Warszawa 1929, str. 29].
2 0 ) p. Wiadomości Zrzeszeń Technicznych "Warszawa 1930.

Str. , -25 .



nader ważną; wiąże się to jednak ściśle z racjonalizacją
prac przygotowawczych, o czem wspomniałem wyżej.

V. Techniczne warunki potanienia budowy.
Ekonomja jaką na drodze technicznych udoskonaleń

osiągnąć można, sprowadza się do kwestji następujących:
a) Jaknaj lepsze wyzyskanie powierzchni budynku

dla celów dla jakich został przeznaczony.
W tej dziedzinie daje się zaobserwować znaczny

postęp, aczkolwiek często grzeszący 'zbytniem naśladow-
nictwem wzorów zachodnich. Należyte przemyślenie szcze-
gofow, racjonalnie zastosowane minimum powierzchni
pokoi dają, wyniki dodatnie.

Granica minimum i masimum powierzchni mieszkań
korzystających więcej niż w 50% subwencji rządowej
winny być ustawowo określone. Przy projektowaniu mi-
nimalnych wymiarów należy jednak przestrzegać pewnej
lokalnej tradycji mieszkaniowej i nie brać bez zastrzeżeń
wzorów zachodnich często dla stosunków naszych nieod-
powiednich. Zbytnie zmniejszanie wymiarów pomieszkań
i ich różniczkowanie ma szereg stron ujemnych. Przede-
wszystkiem podraża cenę m3 budowy, pozatem utrudnia
ustawienie posiadanych przez lokatorów mebli, stąd po-
wstaje konieczność dostarczania chociażby w części ume-
blowania, co znacznie obciąża koszta budowy i tak nie-
dostatecznie finansowanej. Dzisiaj w obliczu klęski mie-
szkaniowej trudno wydawać na to pieniądze społeczne.
Meble w granicach własnej potrzeby winni sprawiać sami
lokatorowie.

b) Zmniejszenie wysokości budynku. Oszczędność
stąd wynikła jest znaczna. Odbija się korzystnie na scho-
dach, piecach, instalacjach i ogrzewalniach.

c) Oszczędność w elementach konstrukcyjnych.
Oszczędność w tej dziedzinie da się osiągnąć przez
1. zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez mury,
2. oszczędność na ciężarze i na kosztach materjałów,
3. oszczędność na czasie budowy przez ułatwienie

konstrukcji, oraz przez zmniejszenie zawartości wody.
W pierwszej części wykładów wspomniałem o naj-

rozmaitszych stosowanych zagranicą systemach, ilustrując
je przeźroczami.

Mam pewność, źe zalecenie któregokolwiek z nich
jako uniwersalnego środka, choćby rzeczywiście na to
zasługiwał, w stadjum obecnem u nas zawieść musi.
Wogóle zalecenie jednego typu dla tak obszernego tery-
torjum jakie przedstawia Polska nawet w razie udania
się prób zawieść musi. Napewno ten lub inny system
będzie miał warunki zastosowania i wytrzyma kalkulację,
lecz to da się tylko na terenie lokalnych doświadczeń
uskutecznić. Weźmy drobny przykład :• domy stalowe. We
Francji w porównaniu z domami oeglanemi dały 8°/0
oszczędności. W Anglji, kraju wysoko przemysłowym,
z chwilą, gdy budownictwo zwykłe ustaliło się na pary-
tecie 170%, budowa domów stalowych ustała. Być może
w okresie odpowiedniej konjunktury znalazłyby zastoso-
wanie na Górnym Śląsku.

Jest dla mnie pewnem, iż w chwili obecnej, gdy
budownictwo mieszkań stoi u nas w stadjum najbardziej
początkowem, gdy maximum dotychczasowej produkcji
sięga zaledwo 1/10 zapotrzebowania, niema się nad temi
kwestjami co zastanawiać.

Musimy oprzeć budownictwo na istniejących i bę-
dących do dyspozycji w danej miejscowości konstrukcjach
i materjałach, ulepszając je stopniowo. Głównym materja-
łem przez czas długi pozostanie u nas cegła palona lub
biała. Być może tu i ówdzie da się z powodzeniem użyć
gazobeton lub porolit, albo też źużlobeton do małych
domków.

Wykluczam w stosunkach obecnych u nas stosowa-
nie do budownictwa mieszkaniowego konstrukcji szkiele-
towych, żelaznobetonowych lub żelaznych, które kalkulują
się dopiero przy budynkach wysokopiętrowych.
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Natomiast stanowczo' zbyt mało interesujemy się
drzewem, które z powodzeniem stosują wysoko przemy-
słowe państwa jak Niemcy, Holandja itp. Państwo posia-
dające 2/3 lasów w swoim ręku, oraz kilka fabryk do
produkowania domów drewnianych, mogłoby odpowiednią
polityką wprowadzić materjał drzewny do taniego budow-
nictwa mieszkalnego. Oczywiście należałoby odpowiednio
budownictwo drewniane zmodernizować pod kątem widze-
nia oszczędności materjału i łatwością konstrukcji21).

VI. Typy budowlane i normalizacja.

Masowość produkcji domów i ich planowość musi
sprowadzić budownictwo do pewnej ilości typów przysto-
sowanych do potrzeb różnych warstw społecznych danego
kraju. Przy ustalaniu typów należy liczyć się z tradycją
i lokalnem doświadczeniem. Z całą stanowczością twier-
dzić można, iż typy zabudowań na krańcach tak obszer-
nego jak Polska terytorjum różnić się będą i powinny.
Próby centralizowania i tworzenia jednolitego dla całej
Polski typu uznać należy za szkodliwe zarówno z kultu-
ralnego jak i ekonomicznego punktu widzenia.

W stosunkach dzisiejszej nędzy mieszkaniowej trzeba
budować najtaniej, dając minimum możliwej kulturalnie
egzystencji. Za takie minimum uważam mieszkanie robot-
nicze dwuizbowe (pokój z kuchnią), dla pracowników
umysł. 3-izbowe (2 pokoje i kuchnia).

Nie ulega wątpliwości, źe najtaniej kalkulują się
domy blokowe lub zwarte wielopiętrowe.

Pod wzglękem konstrukcyjnym również wymienić
należy dwa typy zabudowania: 1. domy na peryferiach,
przy ulicach nieurządzonych, budowane możliwie tanio
(ewentualnie bez instalacji) z materjałów zastępczych,
amortyzujące się w okresie do lat 40 lub 50 najwyżej.

2. Domy w mieście przy ulicach urządzonych, choć
skromne, winny być budowane trwale i posiadać nowo-
czesne urządzenia, tak by kapitały inwestowane nie uległy
zdeprecjozowaniu.

3. Pozatem jako własność indywidualną popierać
należy jaknaj bardziej typ małych domków jedno, lub
dwurodzinnych, budowanych przy pewnym udziale kapi-
tału prywatnego i stanowiących własność budującego.

Budownictwo tego typu winno być otoczone spe-
cjalną opieką władz państwowych i samorządowch, szcze-
gólniej pod względem dostarczenia odpowiednio zregulo-
wanego terenu, opieki technicznej nad projektem i jego
wykonaniem. Należycie zorganizowane budownictwo dom-
ków indywidualnych, dać może bardzo korzystny efekt
społeczny i ekonomiczny. Dzika indywidualna budowa,
tak u nas rozpowszechniona, podraża koszt budowy i na-
stręcza często niesłychane trudności dla późniejszej regu-
lacji i urządzenia ulic.

Przy masowej produkcji typów budowlanych siłą,
rzeczy nasuwa się konieczność normalizacji elementów
budowy. Cel normalizacji jasny: a) masowość produkcji,
co umożliwia wprawę robotników, b) zmniejszenie kosztów
ogólnych, wskutek zredukowania personalu nadzorczego
i wreszcie c) elementy nie wymagają zamówień, lecz mogą
być nabywane wprost ze składów.

Przedmiotem normalizacji winny stać się przede-
wszystkiem okna i drzwi, okucia, piece i armatura, wanny,
umywalnie, elementy instalacyjne, rynny etc.

Przedmiotem normalizacji mogą stać się również
całe zespoły elementów jak np. łazienki, kuchnie, pralnie.

Szczególny nacisk u nas wobec rozdrobnienia przed-
siębiorstw budowlanych należałoby położyć na n o r m a -
l i z a c j ę m a s z y n p o m o c n i c z y c h drogą n a k a z ó w .

Lecz w akcji normalizacyjnej należy postępować
nader ostrożnie i poprzedzić ją wszechstronnemi próbami.

s l) Pogląd powyższy potwierdziła konferencja awołana z ini-
cjatywy Pana Ministra Robót Publicznych Dr. Inż. Matakiewicza
z dnia 15/3 1980.
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Przytem z uwagi na różne tradycje i doświadczenia nale-
żałoby raczej akcję decentralizować, przystosowując do
pewnych, obszarów.

Reasumując powyższe, uważam iż sprawa potanienia
budownictwa mieszkaniowego w Polsce, sprowadza się
głównie a może i jedynie do u s t a l e n i a finanso-
wych i organizacy jnych podstaw racjonal-
nego rozwoju ruchu budowlanego w Państwie
i z a p e w n i e n i e przez czas dłuższy t rwałości
t y c h podstaw.

Zupełna lub tylko częściowa wystarozalność podstaw
finansowych ruchu jest zdaniem mojem mniejszego zna-
czenia, — główną, rzeczą, jest trwałość i pewność na sze-
reg lat naprzód. Pod względem organizacyjnym
n a l e ż y zejść z ograniczonego koła stosun-
ków warszawskich i dążyć do decentra l izac j i
akc j i , powołując do pracy elementy i do-
ś w i a d c z e n i a fachowe wszys tk ich dzielnic,

dziś od wpływu na akcję budowlaną odsunię-
t y c h zupełnie .

Rówież koniecznem jest otoczenie przez Państwo
większą niż dotychczas opieką budownictwa, dotychczas
niedocenianego, a będącego niesłychanie ważnym regula-
torem życia ekonomicznego.

Należy produkcję nowych domów odciążyć od nad-
miernych ciężarów fiskalnych, przedłużając okres lat wol-
nych; jak również zwolnić materjały budowlane od po-
datku obrobowego, dziś w niektórych wypadkach ponad
10% obciążającego wartość materjału. Również reforma
świadczeń społecznych oraz ustawodawstwa pracy wywrze
nader dodatni skutek na potanienie budownictwa.

Zagadnienia powyższe leżą w ręku rządu.
Racjonalizację a tem samem potanienie budownictwa

należy pozostawić inicjatywie społeczeństwa przez stwo-
rzenie warunków racjonalnej konkurencji.

Potanienie kosztów budownictwa stanie się automa-
tycznie wynikiem skoordynowanego ruchu budowlanego
i świadomie pokierowanej ewolucji.

Prof. Edwin Hauswald.
f

Światowy kongres energetyczny w Berlinie.
W czasie wystawy brytyjskiej w Wembley, w r. 1924

urządzono w Londynie pod nazwą „Worlds Power Oonfe-
rence" wielki zjazd, inżynierów zajmujących się wytwa-
rzaniem, rozprowadzaniem i użytkowaniem energji mecha-
nicznej i elektrycznej do oświetlania i do różnych celów
przemysłowych. Doskonale przygotowany zjazd londyński
miał wielkie powodzenie okazując, że z wymiany spo-
strzeżeń i doświadczeń zebranych w różnych zakładach
i krajach można było wielkie odnieść korzyści. Postano-
wiono tedy odbyć w latach następnych kilka zjazdów
poświęconych sfcudjowaniu pewnych specjalnych zagad-
nień energetycznych, następnie zaś zwołać drugi światowy
kongres do Ber l ina.

Miasto to nadawało się doskonale do urządzenia tego
rodzaju zjazdu, ponieważ główna treść kongresu obejmo-
wać miała projektowanie, finansowanie, budowę i ruch
wielkich elektrowni, oraz innych stacyj centralnych ener-
gji cieplnej i mechanicznej, a sprawa wielkich elektrowni
rozwijała się od wielu lat szczególnie w Berlinie, gdzie
już przed 40 laty założono pierwszą w Europie stację
blokową, następnie pierwszą elektrownię miejską
przy Markgrafenstrasse, którą miałem wtedy sposobność
oglądać i studjować. Towarzystwo akcyjne pod nazwą
„Berliner Elektrizitatswerke" (w skróceniu BEWAG) roz-
wijało swe zakłady szybko i z wielką przedsiębiorczością,
powodując zarazem niezwykłe rozpowszechnienie użytko-
wania energji elektrycznej do różnych celów. W czasie
wojny rozwinięto wielkie e lekt rownie okręgowe
w Bitterfeld i Finkenheerd, opierające swą produkcję na
użytkowaniu złoży węgla brunatnego na miejscu i roz-
prowadzeniu energji elektrycznej po całej prowincji bran-
denburskiej. W ostatnich latach Towarzystwo BEWAGr,
starające się wytrwale i z wielkiem powodzeniem o roz-
szerzenie zbytu swego prądu doszło do przekonania, że
wielką stację do wytwarzania tak zwanego obciążenia
pods tawowego możnaby umieścić w obrębie miasta
Berlina opierając się na doskonałych środkach dowozu
kolejowego i wodnego.

Pod kierownictwem profesora K l i n g e n b e r g a roz-
poczęto nader interesujące prace nad projektem nowej
elektrowni cieplnej w okręgu podmiejskim Rummels-
b u r g , którą wykończono w roku 1927, już po śmierci
kierownika, na którego cześć nazwano ten zakład elek-
t r o w n i ą Kl ingenberg . Obecnie jest na wykończeniu
druga nowoczesna elektrownia West kraftwerk na
zachodnim końcu miasta.

Przy studjowaniu niezliczonych zagadnień technicz-
nych i ekonomicznych w czasie opracowywania projektu
elektrowni używa się obecnie także pomocy wielkich
model i , na których można wypróbować wiele urządzeń
transportowych i ruchowych, zanim się wybierze najod-
powiedniejsze dla praktyki typy.

Przy opracowaniu projektów nowych zakładów wpro-
wadzono zasadę traktowania całego z a k ł a d u jako
pewnego rodzaju wielkiej maszyny lub p r z e r a b i a r k i ,
której zadaniem jest możliwie racjonalne, pewne i eko-
nomiczne przetwarzanie energji zawartej w paliwie na
odpowiednią ilość energji elektrycznej, nadającej się już
do sprzedaży i bezpośredniego zużytkowania. Wobec tego
projekt takiego zakładu nie jest swobodną kombinacją
niezależnie od siebie wykonanych kilkuset części składo-
wych, lecz niejako planową i k o n s t r u k c y j ną kom-
b i n a c j ą potrzebnych elementów w jeden możliwie wy-
datnie i tanio działający organizm.

Z tych założeń wypływają różne zajmujące rozwią-
zania techniczne, jak np. specjalne urządzenia portowe
i kolejowe, urządzenia transportowe i składowe, ustawie-
nie własnych młynów do wytwarzania pyłu węglowego,
organiczne połączenie ze sobą kotłowni, maszyn głównych
i pomocniczych, głęboko obmyślony system kontroli i regu-
lacji przebiegów, urządzenie centralnej strażnicy kierow-
niczej , z której za pomocą serwomotorów można sterować
nawet daleko od niej położone aparaty mechaniczne i elek-
tryczne w kotłowni, maszynowni i rozdzielni.

Dokładny opis tej wielkiej elektrowni znajduje się
w czasopiśmie Elehtrotechnische Zeiłschrift z r. 1926 i 1927
i w Zeitschrift d, Yereina deułscher Ingen. 1927, s. 1829
do 1913.

Spis Keferatów odnoszących się do wszystkich elek-
trowni należących do BEW, znajduje się w broszurze
zjazdowej tej firmy i w urzędowych sprawozdaniach kon-
gresu.

Spółka ta posiada też elektrownię w C h a r l o t t e n -
burgu, czyli w zachodniej dzielnicy Berlina, gdzie wła-
śnie ustawiano wielką bater ję a k u m u l a t o r ó w wodno-
parowych systemu R u t h s a celem zwiększenia wydajności
zakładu na krótkie okresy wieczornego przeciążenia.

Dla każdego inżyniera, pracującego w dziale rozbu-
dowy wielkich elektrowni, polecić można sumienne prze-
studiowanie wielkiej już literatury, odnoszącej się do
okręgu berlińskiego, który jest istotnie jakby ogromnem



m u z e u m r o z w o j u nowoczesnych zakładów maszynowo-
elektrycznyoh.

Celem objaśnienia rzeczy podaję dwie ryciny, odno-
szące się do e l e k t r o w n i Kf l ingenberg . Elektrownia
ta, przeznaczona jak wspomniano do stałego obciążenia
podstawowego (Grundlastwerk), posiada obecnie, w pierw-
szej rozbudowie, największą moc 270.000 kilowatów, wy-
twarzanych za pomocą 3 turbogeneratorów po 80.000 EW
mocy elektrycznej i 3 mniejszych turbin po 10.000 KW
każda, pracujących w obwodzie podgrzewania wody dla
kotłów. Kotły są opalane p y ł e m w ę g l o w y m wyrabia-
nym z różnych gatunków węgla i pracują przy 37 atmos-
ferach nadprężności, turbiny zaś otrzymują 36 atm. nad-
ciśnienia. Elektrownia może być później powiększona aż
do mocy 600.000 KW.
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n e k r o z d z i e l n i c elektrycznych dla napięcia 30.000
Voltów, połączony krytym mostem z h a l a m i prze-
t w o r n i c po prawej stronie drogi. Przed niemi widoczny
jest wielopiątrowy b u d y n e k b i u r o w y , na którego da-
chu umieszczono z b i o r n i k i wodne. Dalej w prawo
widać wąską stosunkowo ścianę h a l i t u r b o g e n e r a t o -
r ó w , potem jedne z dwu kotłowni, posiadających razem
16 kotłów i 8 kominów. Na prawo od kotłowni znajduje
się m ł y n do przyrządzania miału węglowego.

Rys. 2 pokazuje rzut poziomy tego zakładu bez
budynku do przeróbki węgla na miał.

E l e k t r o w n i a o k r ę g o w a . Prawie całą prowincję
Brandenburg oraz część okręgów przyległych zaopatruje
w energję elektryczną przedsiębiorstwo „ M a r k i s c h e
E l e k t r i z i t a t s w e r k e " , posiadające między innemi

Byo. 1.

Zajmującym szczegółem jest wielkość z a p o t r z e -
b o w a n i a w o d y do skraplania pary i chłodzenia, pobie-
ranej wprost z jeziora Rummelsburg, utworzonego przez
rzekę Spree. Obliczenia wstępne, dokonane w tej sprawie
wykazały, ie przy pełnem obciążeniu obecnie w ruchu
będących maszyn i małej wodzie w rzece nastąpiłoby
ogrzanie całej masy wody w rzece o 9 stopni Cels. W ra-
zie planowanego powiększenia elektrowni trzebaby zatem
dodać jeszcze system wielkich chłodnic.

Rys. 2.

Ryc. 1 przedstawia w i d o k elektrowni Klingenberg,
przyczem po lewej stronie drogi widoczny jest budy-

wielką elektrownię w F i n k e n h e e r d , umieszczoną wprost
na złożach węgla brunatnego i nad większem jeziorem.
Elektrownia ta ma moc największą 130.000 KW a do jej
pomocy służy elektrownia „szczytowa" w H e n n i n g s -
d o r f o mocy 15.000 KW z maszynami pędzonemi za po-
mocą dwu motorów ropowych D i e s l a po 12000 koni ma-
szynowych każdy. Ostatnio wymieniony zakład pracuje
tylko w godzinach największego obciążenia, zwanego
u nas obciążeniem szczytowem.

Taryfy zakładów elektrycznych okręgu berlińskiego
są niskie i tak ułożone, że zakłady oddają prąd tanio
w okresach słabszego obciążenia rannego i w nocy, dro-
żej zaś w okresach największego nasilenia spożycia prądu.
Rozpowszechnienie użycia energji elektrycznej jest bar-
dzo znaczne. "W samym Berlinie wzrosła ilość instalowa-
nych kilowatów w okresie lat 1924 do 1929 z 200.000 KW
na 640.000 KW, konsumcja zaś prądu w tymże okresie
wzrosła z 600 miljonów kWjgo&zin na 1547 milj. kWh
rocznie.

Kongres.
Komitet miejscowy w Berlinie pracował już od dwu

lat gorliwie nad przygotowaniem wielkiego kongresu ener-
getycznego, starając się zapewnić mu powodzenie a za-
razem pokazać gościom z zagranicy wysoki atan kultury
technicznej swego kraju.

Liczba członków kongresu była też bardzo wielka,
mianowicie ogółem 3800 uczestników a w tem 2000 z 30
państw zagranicy, O pracach organizacyjnych i o kiero-
waniu tokiem zebrań będzie mowa w dalszym ustępie.

Z a k r e s t e m a t ó w objętyoh programem kongresu
był bardzo szeroki, Kilkanaście działów można było z ko-
rzyścią dla sprawy przełożyć na jeden z następnych kon-
gresów częściowych (Teilkonferenz). Celem ogólnej orjen-
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tacji podaję tu k r ó t k i w y k a z g ł ó w n y c h d z i a ł ó w
k o n g r e s u .

Program obrad.
Z a s o b y minerałów i paliw służących do wytwa-

rzania energji użytkowej.
R o z k ł a d ważniejszych paliw i mocy natural-

nych (np. wodnych) i ich statystyczne ujęcie.
Wielkie c e n t r a l e mechaniczne, cieplne i wodne.
G a z o w n i e i przewody rozprowadzające paliwo

gazowe na większe obszary zużycia.
Gospodarka cieplna. Nowe sposoby użytkowa-

nia i przerabiania węgla.
Kotły, kotłownie. Maszyny tłokowe i turbiny

parowe; motory spalinowe.
S t a c j e wodne; turbiny wodne, pompy; budowle

wodne.
Akumulowanie energ j i mechanicznej, cieplnej

i elektrycznej.
P r o j e k t o w a n i e nowoczesnych centralnych stacyj

energetycznych i elektrowni. Przykłady z praktyki.
Rozprowadzanie energj i ze stacyj centralnych

za pomocą przewodów gazowych, parowych, wodnych
i elektrycznych.

Siec i e l e k t r y c z n e ; ich planowanie, koszty, ren-
towność, utrzymanie w uormalnym stanie, ochrona, użyt-
kowanie.

P r o j e k t sieci k o n t y n e n t a l n e j dla środkowej
Europy na 400000 Volt napięcia. Długość obszaru około
2300 kilometrów. ;

R e g u l o w a n i e produkcj i elektryczności i jej
rozdziału.

Z a b e z p i e c z e n i e sieci i innych urządzeń od
uszkodzeń i wypadków.

Kooperac ja różnych elektrowni i maszynowni,
działających na wspólną sieć przewodów.

O r g a n i z a c j a i rac jona l izac ja produkc j i
i rozprowadzania energji.

W y z y s k a n i e mocy wodnej. Budowa zapór.
Z a s t o s o w a n i a popędów m e c h a n i c z n y c h

i e lek t rycznych do kolei, okrętów, automobili, samo-
lotów itd.

U k ł a d a n i e cenników energji (taryf). Zmiany
kosztów wytwarzania.

Plastyczne modele krzywych zużycia energji
w ciągu roku. Sposoby poprawy stopnia wyzyskania
urządzeń.

Nadto jeszcze sprawy badań i pomiarów, nor-
m a l i z a c j i i k s z t a ł c e n i a inżynierów ruchu.

Referaty. Znaczną część referatów zjazdowych opra-
cowano z upoważnienia poszczególnych komitetów pań-
stwowych, zwłaszcza w dziale dat i tabel statystycznych.
Z P o l s k i nadesłano tą drogą referaty pp. Rosentala,
prof. Świętosławskiego i Witkiewicza. Inne re-
feraty podlegały kontroli tych komitetów albo też komi-
tetu berlińskiego.

Ogółem wydrukowano 380 referatów w trzech języ-
kach głównych kongresu, t. j . niemieckim, francuskim
i angielskim. Będą one nadto ogłoszone zbiorowo w 20
tomach s p r a w o z d a ń kongresu, które Bibljoteka
Politechniki posiada.

Sprawozdania powyższe rozdzielono na 34 grupy,
zwane sekc jami, pozostawiając każdej grupie jedno
posiedzenie trwające od 2 do 3 godzin.

Odczyty ogólne. Pragnąc zaznaczyć jedność całego
kongresu postarał się komitet berliński o kilka odczytów
ogólniejszej treści, wygłaszanych w wielkiej sali opery
K r o i ł a , a przy pomocy głośników także w dwu salach
przyległych. Tematy tych odczytów były następujące:
E i n s t e i n mówił o „Przestrzeni fizycznej i zagadnieniu
eteru". S e r r u y s o „Nowych formach racjonalizacji pro-
dukcji". Bain z Nowego Yorku o „Znaczeniu minerałów

w świecie opartym na energji". 01iven z Berlina przed-
łożył zajmujący projekt europejskiej sieci elektrycznej.
E d d i n g t o n (Londyn)) mówił o „Energji podatomowej".
Val laur i o „Energji mechanicznej i elektrycznej".
E n s t r o e m o „Maszynie jako czynniku kultury".

Odczyt E i n s t e i n a obudził wielkie zainteresowanie
członków zjazdu, był jednak za krótki, by zawierać mógł
należyte wyjaśnienie poruszonych w nim kwestji struk-
tury przestrzeni i pól energetycznych. Mówca wspomniał
najpierw, że za czasów starogreckich zajmowano się tylko
tworami geometrycznymi, nie zwracając uwagi na samą
przestrzeń. Od czasów Descartesa wprowadzono pojęcie
przestrzeni geometrycznej, ale bez uwzględnienia jej wła-
ściwości fizycznych.

Późniejsze badania doprowadziły do tego, że wy-
miary przestrzeni fizykalnej nie dadzą się mierzyć wedle
zasad geometrji Euklidesa, lecz raczej według geometrji
Riemanna. Trzeba było bowiem uwzględnić skończoną
prędkość światła i wpływ czasu. Wtedy powstało pojęcie
czterowymiarowego „continuum" przestrzenno - czasowego
wiodące do specjalnej teorji względności.

Potem okazało się, że prędkości przyspieszenia są
także wielkościami względnemi, do których ujęcia nada-
wała się ogólna teorja względności. Pewne właściwości,
przypisywane dawniej e terowi, nie mogły się przy no-
wym stanie wiedzy fizycznej utrzymać. Obecnie pracuje
się nad teorją pól energetycznych przestrzeni, mają-
cej ująć znane dotychczas zjawiska przyrody. Istotnej
fizykalnej struktury przestrzeni i pól energetycznych na
razie jednak nie znamy.

Zajmującym i dla najbliższej przyszłości ważnym
był odczyt dyr. Olivena o ,jProjekcie europej-
skiej sieci e lek t ryczne j . Sieć ta miałaby łączyć ze
sobą główne elektrownie Europy środkowej od Hiszpanji
i Włoch aż do Polski i Szwecji, przy zastosowaniu napię-
cia 400.000 Voltów oraz odpowiednio rozmieszczonych
stacyj transformujących to napięcie do celów lokalnych.
Obliczenia kosztów założenia i ruchu okazały, że przy
uzyskaniu pożyczki 41/2 °/0 - wej możnaby na całem tery-
torjum Europy środkowej przesyłać wielkie ilości energji
z kosztem t r a n s p o r t u i przemiany, wynoszącym
średnio 1,1 feniga na 1 k i l o w a t o g o d z i n ę . Roz-
miary sieci umożliwiłyby wyrównywanie obciążeń
w szerokich granicach. Np. obciążenie szczytowe dałoby
się rozłożyć na kilka godzin dziennie.

Działoby się to skutkiem geograficznego przesunięcia
skrajnych miejsc zużycia prądu o dwie godziny czasu.
Sprawa ta zasługuje na naszą uwagę ze względu na mo-
żliwość lepszego wyzyskania naszych zasobów węgla na
Śląsku i mocy wodnej w południowej części Polski.

W czasie zwiedzania wielkich fabryk Siemens-
Schuckerta i Al lgemeine Elekt r . G-esellschaft
mieliśmy sposobność oglądania wielu znakomicie urządzo-
nych i nowocześnie prowadzonych zakładów przemysło-
wych oraz poznać kilku ich wybitnych inżynierów.

Ostatnia sekcja kongresu, obejmująca prócz badań
i pomiarów także kwestje rac jona lnego kształce-
nia przyszłych twórców i kierowników zakładów energe-
tycznych była właściwie mało związana z głównemi za-
daniami kongresu, ale zato zjednoczyła w sobie prawie
wszystkich profesorów. Tam też miałem sposobność
poznać profesora budowy turbin parowych, dyrektora
K r a f t a , prof. Kammerera, S c h l e s i g e r a , Hannę-
ra, prowadzącego biuro praktyk dla studentów (Prakti-
kanteamt) i kilku innych. ;

W innych znowu sekcjach widziałem inż. Ruthsa ,
konstruktora znanych zasobników wodnoparowych, któ-
rych nowy zespół ustawiono teraz w elektrowni miejskiej
w Charlottenburgu, rosyjskiego konstruktora lokomotyw
z motorami spalinowymi Łomonossowa, konstruktora
nowych lokomotyw spałinowo-elektrycznych Ghorltona,



znanego specjalistę kotłowego M i i n z i n g e r a , którego
w czasie dyskusji nazwano żartobliwie papieżem od kotłów.

Kongres miał także cechę reprezentacyjną, dzięki
czemu uczestników zjazdu przyjmowano gościnnie stara-
niem prezydenta republiki niemieckiej, rządu Rzeszy
i rządu pruskiego. Członków zaś k o m i t e t ó w krajo-
w y c h zapraszano także na inne obiady i wieczerze.
0 rzeczach tych, jako przemijających, jakoteż o licznych
przemówieniach oficjalnych, których treść zawsze jest po-
dobna, nie ma tu potrzeby szerzej się rozpisywać.

Licznie zebrani kierownicy wielkich stacyj central-
nych i elektrowni mieli w Berlinie doskonałą sposobność
do zwiedzenia całego szeregu doskonale urządzonych
elektrowni pracujących wspólnie na sieć i zapoznać się
tam z wypróbowanymi sposobami ich prowadzenia.

Doskonałe koleje elektryczne miejskie, nadziemne
1 podziemne przedstawiały także cenny przedmiot stu-
djów zawodowych. Przypadkowo tylko tak się złożyło,
że właśnie zakład Kroiła położony jest dość daleko od
wszystkich tych środków komunikacyjnych a nawet auto-
busy do niego nie dochodziły.

Organizacja kongresu.
Już pierwszy kongres energetyczny w Londynie

z r. 1924 odznaczał się doskonałem przygotowaniem i kie-
rownictwem. Nie można było wątpić, że także II. kongres
światowy odpowiadać będzie pod tym względem wszelkim
wymogom. O odbyciu się kongresu i miejscu jego zebra-
nia decydował Komitet międzynarodowy, utworzony w cza-
sie pierwszego zebrania. Wybór miejsca był trafny, gdyż
Berlin nadawał się do tego jaknajlepiej.

Przed dwoma laty powołano w Berlinie komitet miej-
scowy, który pozyskał poparcie kół przemysłowych oraz
rządu i rozpoczął p l a n o w ą p r o p a g a n d ę na rzecz
zjazdu, starając się o pozyskanie poważnych referatów
i możliwie licznego grona członków kongresu.

Równocześnie utworzono w 30 krajach k o m i t e t y
k r a j o w e lub narodowe, które zajęły się przygotowaniem
potrzebnych statystyk, wykresów i projektów oraz do-
brych sprawozdań w ramach ogólnie nakreślonego pro-
gramu.

Staraniom tych komitetów udało się zebrać na czas
380 referatów, które komitet zjazdowy ogłosił drukiem
w 3 językach kongresu. Zależnie od wielkości sprzeda-
wano te druki po 1 do 3 marek.

R o z d z i a ł u s p r a w o z d a ń na sekcje podjął się
komitet miejscowy, który ugrupował prace według istotnej
ich treści i utworzył na tej podstawie 34 sekc je zjaz-
dowe. Każda sekcja otrzymała r e f e r e n t a genera l-
n e g o , którego zadaniem było przejrzyste uporządkowanie
i streszczenie indywidualnych referatów i przedstawienie
na zebraniu wniosków do,dyskusji. Sprawa ta była tym
razem lepiej rozwiązana niż na innych kongresach, któ-
rych instytucję referentów generalnych, mających dać
krótki przegląd obrad na koń co we m zebraniu, co im
się z reguły nie udawało, poddać musiałem krytyce.

Na kongresie berlińskim sprawozdawcy generalni
wykonali swą pracę p r z e d z j a z d e m , mając przed sobą
nadesłane referaty indywidualne, dzięki czemu mogli je
dokładnie przeczytać i dobrze streścić. Nadto referaty
ogólne każdej sekcji były w y d r u k o w a n e przed rozpo-
częciem się zjazdu, a podczas zagajenia obrad sekcyj
także w c a ł o ś c i o d c z y t a n e i przełożone na dwa inne
języki.

Członkowie sekcyj mieli więc możność zorj entowania
się w treści sprawozdań, chociażby ich nawet nie czytali,
co zresztą było r e g u ł ą a nie wyjątkiem.

T y p o w y u k ł a d sprawozdań ogólnych był bardzo
dobry gdyż obejmował:

a) krótki wstęp, cechujący zakres prac sekcji,
b) streszczenie każdego referatu, "

303

c) wyniki i wnioski odnośnych studjów,
d) szereg p y t a ń , nadających się, w oznaczonej

k o l e j n o ś c i do dyskusji.
Całość referatów ogólnych była już przed zjazdem

gotowa i odrazu wydana w formie sporej księżki pod tyt.
„G-eneralb e r ichte" ' ( tom 21).

T e r m i n y o b r a d sekcyjnych rozłożono na 9 dni
w ten sposób, że na każdą, sekcję przypadało - pół dnia
albo właściwie po 2 lub 3 godziny. Mojem zdaniem sek-
°yj b y ł o za wiele a czasu na ich obrady za m a ł o .
Gdyby się postarano o drugi lokal z kilkoma salkami na
mniejsze zebrania (po 100 osób), można było dać każdej
sekcji dwa razy tyle godzin do rozporządzenie a równo-
cześnie zmieścić całość obrad kongresu .w 6 dniach, za-
miast go rozciągać na 11 dni.

R e g u l a m i n obrad podobny był do przyjętego
w swoim czasie w Londynie, kiedy to trzeba było jeszcze
tracić wiele czasu na tłómaczenia, podczas gdy w Berli-
nie trudność tę rozwiązano doskonale nowym sposobem
technicznym, dającym ostatecznie poważne zaoszczędzenia
w zużyciu czasu na mowy i przekłady.

Otóż regulamin odmawiał głosu autorom sprawozdań,
wskazując na to, że ich prace są już drukowane. Jeżeli
się jednak zważy, że faktycznie mało kto sprawozdania
takie przedtem c z y t a ł , było wprost poźądanem, aby
każdy referent w krótkiem przemówieniu wstępnem przed-
stawił główną myśl lub właściwą tendencję swego wypra-
cowania. Zręczniejsi autorzy korzystali oczywiście z tego,
że każdemu wolno było zgłosić się do 5-minutowego prze-
mówienia w dyskusji; zgłaszali się więc do dyskusji nad
własnym referatem i tam swe myśli wypowiadali.

D y s k u s j a była raczej p i semna, niż u s t n a , bo
treść zamierzonego przemówienia trzeba było zgłosić pi-
semnie co najmniej na poł dnia naprzód, aby biuru umo-
żliwić przepisanie treści i przełożenie jej. Po wyczerpaniu
tak uporządkowanej dyskusji odbywała się zwykle jeszcze
dyskusja wolna. Nazwiska uczestników dyskusji malowano
tuszem na mlecznem szkle i wystawiano w lokalu.

P r z e k ł a d y . Poważną trudność sprawia na kongre-
sach światowych ich wielojęzyczność, wymagająca tłóma-
czenia przemówień na 2 lub 3 inne języki, co dotąd
zabierało wiele drogiego czasu i czyniło obrady bardzo
męczącemi.

Znana fabryka S i e m e n s i H a l s k e (Wernerwerk)
rozwiązała tę trudność za pomocą nowego urządzenia
telefonicznego, wykonawszy dla kongresu instalację 1000
aparatów słuchowych.

Przed stołem prezydjalnym znajdowały się nieco
osłonięte gabinety z m i k r o f o n a m i n a d a w c z y m i
dla tłómaczy. Tablice świetlne pokazywały zarazem, na
jakie języki przekłady -właśnie się odbywają.

Mikrofony połączono przewodami z szafką, a p a r a -
tów w z m a c n i a j ą c y c h , stąd zaś wychodziły prze-
wody do poszczególnych telefonów słuchawkowych, opa-
trzonych nadto dwoma guzikami nastawnymi. Jeden z nich
o 6 położeniach nastawiało się na pewien język, drugi
zaś służył do regulowania natężenia dźwięków.

Dzięki temu urządzeniu obrady odbywały się r ó wn o-
c z e ś n i e w t r z e c h j ę z y k a c h . Każdy słuchacz mógł
widzieć referenta i tabele lub wykresy i słyszeć treść
jego przemówienia, w zrosumiałym dla siebie języku, co
prawda z lekką przymieszką, oryginalnego głosu mówcy.

Opisany tu sposób przenoszenia treści przemówień
był niemątpliwie udały i dobry. W wielu zastosowaniach
możnaby go jeszcze w następujący sposób u l e p s z y ć .
Oto trzeba dla każdego języka przeznaczyć o d d z i e l n ą
s a l k ę i przenosić do niej głos tłómacza za pomocą
g ł o ś n i k a . "Wszystkie poprzednio już napisane referaty
możnaby wtedy tłómaczyć p ł y n n i e , bez krępowania
się tempem zastosowanem przez mówcę.
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Natomiast przemówienia wolne musianoby wypowia-
dać powoli i z dłuższemi przerwami, d y k t u j ą c , jak
zwykle krótkie zdania tłómaczom.

Do regulowania czasu i prędkości przemówień umie-
szczono przy pulpicie mówcy kilka lampek. Z i e l o n e
światło oznaczało potrzebę zwolnienia tempa, m i g a j ą c e
światło było sygnałem niedoli tłómaczy, którzy nie mogli
już nadążyć za mówcą, czerwone-zaś odbierało głos z po-
wodu przekroczenia dozwolonego ozasu.

B i u r a z j a z d o w e mieściły się oczywiście w tym
samym budynku co sale zebrań. Obok nich umieszczono
urząd pocztowy i telegraficzny, szereg gabinetów do tele-
fonowania, bank, czytelnię i lokal do pisania listów.

Każdy uczestnik zjazdu aż do liczby 3400 włącznie,
miał w biurze swą zasuwkę, do której wkładano wszyst-
kie pisma i zaproszenia. Później zapisani członkowie po-
zbawieni już byli tej wygody z powodu braku miejsc.
Zasuwki były jednak nieco za małe, gdyż nie można
było w nich pomieścić masowo otrzymywanych druków
i normalnych teczek zjazdowyoh.

Obsługa gości była grzeczna i dobrze poduczona.
I n f o r m a c j e i druki . Każdy uczestnik kongresu

otrzymał odznakę z swem nazwiskiem, książeczkę pro-
gramową, podział godzin od 9 rano do 23 wieczór, podzie-
lony na okresy półgodzinne; książeczkę programową
w y c i e c z e k t e c h n i c z n y c h , w której naśladowano
wykreślny rozkład czasowy, jaki przed dwoma laty wpro-
wadzono z powodzeniem na Polskim Zjeździe Naukowej
Organizacji w Warszawie. (1928). Książeczki te miały
format 18 X 12,5 cm, mieszczący się w zwykłych kiesze-
niach.

Nowością były, mało co prawda używane k a r t k i
k o r e s p o n d e n c j i wewnętrznej, za pomocą których
można było prosić innych uczestników o spotkanie, tele-
foniczne porozumienie się itp. Życzenia tego rodzaju ogła-
szano też w czasie posiedzeń za pomocą przeźroczy .

"W odpowiedzi na otrzymaną kartkę wypełniano
c z e r w o n ą k a r t k ę , podając w niej miejsce i czas spot-
kania, numer telefonu itd.

Na tak licznych, zjazdach pożądanem jest danie każ-
demu członkowi osobnej karty, zawierającej p r a k t y c z n e

p o u c z e n i a co do używania różnych środków i urządzeń
danego kongresu.

Sprawozdania były jak wiadomo naprzód wydruko-
wane i wyłożone do sprzedaży po dosyć wysokich, ale
faktycznymi kosztami uzasadnionych, cenach. "Wynik pra-
ktyczny był jednak taki, że mało kto sprawozdania te
kupował, nie chcąc się obarczać nadmiarem luźnych bro-
szur. Słuchacze więc każdej sekcji przeważnie nie czytali
tych prac, skutkiem czego dyskusja odbywała się bez
troski o referaty. Na przyszłe zjazdy radziłbym przyznać
każdemu uczestnikowi prawo do b e z p ł a t n e g o pobra-
nia zajmujących go referatów w liczbie około 12, za
zwrotem upoważniającej go do tego karty. Na zjeździe
Naukowej Organizacji w Pradze (1924) można było otrzy-
mać wogóle wszystkie druki bezpłatnie.

O r g a n i z a c j a z w i e d z e ń . Wielkie elektrownie
położone w okolicach Berlina, jakoteż liczne fabryki, przy-
syłały codziennie w określonych godzinach a u t o b u s y
celem przewiezienia zgłoszonych w biurze gości i udogo-
dnienia im zwiedzania.

"Wobec nader bogatego materjału technicznego do
zwiedzania, zarządzenie to było doskonałem i godnem
naśladowania.

P a k i e t y d r u k ó w . Jedną z większych przykrości
wielkich kongresów jest powódź po części zajmujących
d r u k ó w , które z powodu swej ilości i masy sprawiają
uczestnikom znaczną przykrość. Uzecz ta da się wygodnie
uporządkować, gdy każdy uczestnik będzie miał do swego
rozporządzenia dosyć wielką zasuwkę z numerem swej
karty uczestnictwa, a nadto wyznaczy się w b i u r z e
pocztowem jednego manipulanta, któryby za odpowie-
dnią opłatą, tworzył z takich druków p a k i e t y pocz-
towe i nadawał je do dalszej wysyłki.

Podczas zjazdu odbywać się też miały mniejsze ze-
brania zawodowców, na które zaproszenia wysyłały od-
nośne związki miejscowe.

Ogólne wrażenie kongresu było bardzo korzystne
a bliższe studjum pełnej treści sprawozdań i dyskusji da
niewątpliwie możność zebrania wielu użytecznych wska-
zań technicznych i gospodarczych.

Przyszły kongres energetyczny postanowiono zwołać
na rok 1936 do Nowego Yorku.

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

JD) Lotniska.

a) Ogólny p o d z i a ł l o t n i s k .
Pod słowem lotnisko rozumiemy zespół urządzeń na

odpowiednim terenie lądowym lub wodnym służących do
startu i lądowania statków powietrznych, do przyjęcia
ruchu osobowego i towarowego, obsługującego i korzysta-
jącego z ruchu lotniczego, oraz do przechowania, zaopa-
trzenia i remontu sprzętu lotniczego. "W zależności od
miejsca położenia lotniska będziemy mieli do czynienia:
a) z lotniskiem lądowem, b) z lotniskiem wodnem, c) z lot-
niskiem lądowowodnem, d) z okrętem matką (aviomatką).
Lotniska lądowe dzielimy jeszcze w zależności od rodzaju
ruchu lotniczego na: samolotowe i balonowe.

Zasadniczo lotnisko składa się z dwóch części, a mia-
nowicie: 1) z pola wzlotów, 2) z portu lotniczego. Pole
wzlotów będące najważniejszą częścią składową danego
lotniska ma za zadanie umożliwienie przejścia statków
powietrznych ze stanu spoczynku w stan lotu i odwrot-
nie. Port lotniczy zaś posiada odpowiednie urządzenia do
załadowania i wyładowania osób i towarów do i ze stat-

ków powietrznych, pomieszczenia dla osób, korzystających
z ruchu i pomieszczenia dla personelu, zajętego na lotni-
sku i trasie lotniczej, warsztaty do naprawy sprzętu lot-
niczego, magazyny do zaopatrzenia statków w materjały
pędne i części zapasowe, hangary do przechowania stat-
ków powietrznych oraz wszelkie dalsze urządzenia pomoc-
nicze, związane bezpośrednio lub pośrednio z ruchem lot-
niczym.

Zajmiemy się przedewszystkiem lotniskami lądowemi,
których budowa skrystalizowała się najwyraźniej i z któ-
remi Polska ma niemal wyłącznie do czynienia.

b) "Wybór t e r e n u pod l o t n i s k a .
Niezwykle ważną sprawą przy budowie danego lot-

niska jest odpowiedni wybór miejsca pod lotnisko. Całko-
wita budowa lotniska jest tak kosztowna, iż w chwili
obecnej nawet w bogatych państwach musi być rozłożoną
na szereg lat. Błędy popełnione przy wyborze lotniska
wychodzą na światło dzienne przeważnie dopiero później,
gdy już w budowę zostały włożone znaczne kwoty.

Konieczność usunięcia błędu lub poprawy sprowadza



za sobą albo bardzo poważne, zupełnie uprzednio nieprze-
widziane wydatki, których koszt bywa nieraz niewspół-
miernie wysokim w stosunku do kosztu całej budowy,
lub też powoduje dodatkowe znaczne wydatki przy eks-
ploatacji ruchu lotniczego nie dając mimo to całkowitej
pewności startu i lądowania samolotów, zwłaszcza nowych
dużych typów,_ wchodzących w użycie z biegiem lat
w miarę rozwoju ruchu lotniczego. W konsekwencji spro-
wadza to za sobą konieczność budowy nowego lotniska
dla wielkich samolotów, mimo iż przelotność ruchu danego
lotniska nie jest zupełnie wykorzystaną.

Dlatego też studja nad wyborem miejsca pod lotni-
sko powinny być przeprowadzone wszechstronnie, choćby
koszt tych badań był wysoki. Uniknie się przez to w przy-
szłości poważniejszych, a nieprzewidzianych robót.

Przy wyborze lotniska muszą być brane pod uwagę
różne względy, podyktowane tak wymaganiami handlo-
wemi jak i technicznemi.

Do wymagań handlowych należy przedewszystkiem
wybór lotniska w takiej odległości od centrum miasta,
aby ta odległość umożliwiła jak najszybszy dowóz pasa-
żerów oraz dostawę towaru z centrum miasta do lotniska
i odwrotnie. Najprostszem rozwiązaniem byłoby umieszcze-
nie lotniska jak najbliżej miasta, przy głównych drogach
komunikacyjnych. Ponieważ nie zawsze to da się usku-
tecznić z powodu pewnej kolizji z zamierzeniami rozbu-
dowy miasta, drogich terenów i t. p., więc lotnisko poło-
żone poza miastem powinno być połączone z centrum
miasta najkrótszą możliwie własną drogą, umożliwiającą
szybki dojazd bez przeszkód czy to autobusami i samo-
chodami, czy też własną bezpośrednią pośpieszną koleją
(elektryczną). Niemniej ważnym względem handlowym
jest tego rodzaju urządzenie portu lotniczego i dojazdu
do portu, któreby stanowiło atrakcję dla mieszkańców
miasta. "Wyposażenie portu lotniczego w restauracje, ka-
wiarnie, hotele, pierwszorzędnie urządzone i wyposażone,
któreby umożliwiły publiczności oglądanie startu i lądo-
wania samolotów, imprez lotniczych i t. p., piękne roz-
wiązanie zabudowań portu pod względem architektonicz-
nym, droga (autostrada) umożliwiająca ruch do i od lotni-
ska całemi szeregami aut prywatnych wraz z odpowied-
nimi garażami na terenie portu — stanowi dla publiczności
nowoczesną atrakcję. Publiczność zaś odwiedzająca w każ-
dej wolnej chwili lotnisko chętnie później korzystać bę-
dzie z nowoczesnego środka lokomocji, jakim jest samolot.

Pozatem publiczność odwiedzająca lotnisko może się
stać poważnym źródłem dochodów dla danego lotniska.
Większe więc wydatki inwestycyjne, wynikające z zasto-
sowania architektonicznie płodnych i atrakcyjnych budo-
wli i urządzeń będą, pewnego rodzaju wydatkami dla celów
reklamowych, dla wzmożenia ruchu lotniczego jak i wy-
datkami na cele rozrywkowe, które mogą się łatwo z amor-
tyzować. Przykładem jest lotnisko w Tempelhone w Ber-
linie, które za same wstępy na teren portu lotniczego
zebrało za rok 1929 kwotę 200.000 mk. n. Kwota ta od-
powiada przy 8°/o stopie amortyzacyjnej kwocie inwesty-
cyjnej wynoszącej 2,5 mk. n. W omawianym wypadku
wydatki związane z urządzeniami w porcie dla celów
rozrywkowych (restauracja, kwiaty, trybuny i t. d.) są
znacznie niższe.

Przykład powyższy wskazuje, że wszelkie wydatki
na budynki i urządzenia służące do przyciągania1 szerszej
publiczności, czy to w celach rozrywkowych, czy wyciecz-
kowych są wydatkami opłacaj ącemi się.

Względy techniczne sytuowania lotniska nie zawsze
dadzą się pogodzić z wymaganiami handlowemi. Przy
wyborze lotniska techniczne względy, które muszą być
brane pod uwagę są następujące:

1. Teren pod lotnisko powinien leżeć po tej stronie
miasta, która nie jest nawiedzana przez ścielące się dymy
fabryczne, opary i mgły.
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Dymy fabryczne, opary nad większemi bagnistemi
terenami i mgły utrudniają lotnikowi znalezienie lotniska
dla lądowania, a zmniejszając pole widzenia, utrudniają
mu znacznie start, zwiększają w dodatku możliwość ze-
tknięcia się z przeszkodami znajdującemi się w pobliżu
lotnisk. Z tego samego powodu nie powinno się wybierać
pod lotnisko ani doliny, ani miejsc, otoczonych wzniesie-
niami, lecz tereny możliwie wyżej położone.

2. Najbliższe otoczenie terenu wybranego powinno
być wolne od przeszkód dla ruchu lotniczego.

Do takich przeszkód należą: bezpośrednie wzniesie-
nia terenowe, wysokie wały, zabudowania, drzewa, napo-
wietrzne przewody elektryczne i t. p. Najlepszem otocze-
niem, wybranego pod lotnisko terenu jest równina niepo-
przecinana rowami, umożliwiająca w pewnych wypadkach
lądowanie bez większego ryzyka katastrofy. W pewnych
tylko miejscach znajdujące się na granicy lotniska prze-
szkody, nieprzekraczające pewnej wysokości nie są prze-
szkodą dla ruchu lotniczego, a mianowicie wtenczas, gdy
znajdują, się w parbjach przewidzianych pod zabudowania
portowe.

3. Położenie terenu lotniska powinno umożliwiać
w przyszłości powiększenie i rozbudowę pola wzlotów
i zabudowań portowych.

Dziś jeszcze niewiadomo w jakim kierunku pójdzie
dalszy rozwój ruchu lotniczego. Budowane obecnie olbrzymy
powietrzne wymagają do startu i lądowania coraz więk-
szych przestrzeni mimo ciągłej wytężonej pracy w kie-
runku zmniejszenia drogi startu i lądowania. Należy więc
przy wyborze terenu pod obecnie przewidziane lotnisko
wziąć pod uwagę łatwą, możliwość powiększania (zwła-
szcza terenu pola wzlotów) lotniska, przystosowanego do
ruchu przyszłych wielkich samolotów. Jeżeli na dużym
promieniu wokół obecnego lotniska do 1 km znajdują się
partje uprawne niezabudowane, płaskie, położone na po-
ziomie pola wzlotów, to przyszłe powiększenie tegoż pola
wzlotów nie będzie nastręczało poważniejszych trudności.

4. Przy wyborze terenu pod lotnisko brane powinny
być pod uwagę kierunki panujących wiatrów. Lotnisko
powinno leżeć po tej stronie miasta, która jest narażona
na przeważające t. j . najczęstsze wiatry.

Ponieważ samolot startuje i ląduje w kierunku wprost
przeciwnym do wiejącego wiatru, więc pod lotnisko na-
dają się tereny tak usytuowane, aby start i lądowanie nie
odbywało się na miasto, lecz w kierunku przeciwnym
(na pola i łąki) wolnym od gęsto zabudowanych partji
terenu. Konieczność przymusowego lądowania bezpośre-
dnio po starcie przedstawia bowiem znacznie większe
niebezpieczeństwo, niż podczas lotu.

Należy więc samolotowi dać możność opuszczenia
się w razie wypadku bezpośrednio po starcie na teren
niezabudowany, co mu pozwoli wyjść z wszelkiem praw-
dopodobieństwem cało z katastrofy. W wypadku zaś startu
na miasto defekt silnika i płatowca kończy się niemal
z reguły tragicznie. Jeżeli nawet w chwili budowy danego
lotniska zabudowania miasta odległe są o kilka kilome-
trów i w danej chwili start na miasto nie przedstawia
większego niebezpieczeństwa, to jednak wziąć należy pod
uwagę przyszłą rozbudowę miasta, która przybliży zabu-
dowania do granic lotniska.

5. Teren wybrany pod lotnisko powinien być płaski,
wymagający jak najmniej robót plantowania.

Pochylenie wybranego pod lotnisko terenu powinno
się mieścić w granicach l1/,0^. Na krótkich tylko partjach
można dopuścić spadek większy do 2°/0. Odwrotne spadki
nie są wskazane, gdyż utrudniają znacznie przebieg startu
i lądowania. Naturalne spadki terenu powinny umożliwiać
łatwy odpływ wód opadowych. Dlatego też należy szukać
takiego terenu pod pole wzlotów, którego partja środ-
kowa wznosi się nieco ponad resztę terenu. Ukształtowa-
nie terenu powinno być tego rodzaju, by wystarczyło
tylko zniwelowanie nierówności: dla uzyskania równych
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powierzchni, bez robót plantowania. Jeżeli jednak nie da
się obejść bez tychże robót, to plantowanie winno obej-
mować tylko małe partje pola wzlotów. Przerzucanie
ziemi na całej powierzchni pola wzlotów, wynoszącej nie-
raz ponad 100 ha, daje w sumie olbrzymie ilości m3 ziemi,
a koszt tychże robót może dojść do kwot miljonowych.
Plantowanie z drugiej strony pogarsza znacznie warunki
dla gleby, którą, zwykle trzeba z powrotem tworzyć przy
znacznych niejednokrotnie wkładach pieniężnych. Jak
ważną sprawą przy polach wzlotów jest gleba, tworząca
nawierzchnie pasów lądowania i dróg startowych, przeko-
namy się o tem w dalszym ciągu. Pamiętać również
trzeba, że ze stanowiska ogólnej gospodarki rolnej duże
roboty plantowania na danem polu wzlotów są w więk-
szej części stracone. Wzrost bowiem wartości terenu pola
wzlotów jako objektu gospodarki rolnej po plantowaniu
nie stoi w żadnej proporcji do poczynionych wkładów.
Zawsze liczyć się jednak trzeba z możliwością przyszłej
redukcji pola wzlotów a tem samem przyszłego prowa-
dzenia normalnej gospodarki rolnej na terenie obecnego
lotniska. Lepiej już przedstawia się sprawa ekonomji przy
robotach drenowania. Inwestycje, poczynione przy odwo-
dnieniu sprowadzają za sobą wzrost wydajności gleby,
temsamem należą do robót amortyzujących się, nawet
w wypadku oddania pola wzlotów z powrotem pod uprawę
rolną.

6. Nawierzchnia terenu powinna być zwięzłą i wy-
trzymałą o podłożu przepuszczalnem, o składnikach gleby
umożliwiających wychodowanie trawy nisko rosnącej.

Zwięzłość i wytrzymałość gleby jest sprawą ważną.
Gleba ta znieść musi obciążenia z kół szybko poruszają-
cych się płatowców, które to obciążenia przewyższają
nieraz znacznie obciążenia ciężkich pojazdów drogowych.
"W porównaniu z nawierzchnią drogową nawierzchnia pola
wzlotów poddaną jest znacznie mniejszemu natężeniu
ruchu na jednostkę powierzchni, dzięki czemu może znieść
niezbyt silny ruch lotniczy.

Teren piaszczysty lub wybitnie gliniasty nie nadaje
się w stanie naturalnym na pole wzlotów. Ponieważ je-
dnak przekształcenie piaszczystej lub gliniastej nawierzchni
wymaga ogromnych nieraz wkładów pieniężnych, niepro-
porcjonalnie wysokich w stosunku do kosztu wykupna
gruntów, więc teren o nawierzchni z piasku (zwłaszcza
drobnego) lub gliny nie nadaje się bezwzględnie na lotni-
sko. W żadnym wypadku nie powinno się wybierać na
pole wzlotów t. zw. nieużytków, które przeważnie należą
do jednej z tych dwu kategoryj gleby, choćby koszt wy-
kupna był kilkakrotnie niższym od kosztu dobrych i uro-
dzajnych terenów. Błędy popełnione — tak u nas jak
i zagranicą. — przez budowę lotniska na takim terenie
(zwykle otrzymanym za darmo) mszczą się ciężko, sta-
wiając właścicieli lotniska w położeniu bez wyjścia, zało-
żenie bowiem drugiego lotniska na dobrym terenie przed-
stawia mniejszy nieraz koszt, niż radykalna poprawa wa-
runków przez budowę nowej nawierzchni. Powinny więc
być wybierane pod lotniska tereny najbardziej urodzajne,
o glebie piaszczysto-gliniastej, zwięzłej, suchej, o podłożu
przepuszczalnem, choćby nawet były bardzo drogie.

7. Położenie terenu lotniska powinno umożliwiać
przeprowadzenie odwodnienia i drenowania.

Starać się należy o wyszukanie terenów suchych,
nie wymagających odwodnienia. Jeżeli jednak odwodnie-
nie jest koniecznem, to odprowadzenie zebranej z terenu
wody powinno być łatwem do przeprowadzenia. Zawsze
unikać należy nisko położonyoh terenów, z których odpro-
wadzenie wody odbyćby się mogło jedynie tylko przy
pomocy urządzeń mechanicznych, jak stacje pomp i t. p.

8. Teren danego lotniska przewidziany pod budowę
portu powinien być wytrzymały, umożliwiający normalne
fundowanie budynków portowych.

"W" skład zabudowań portowych wchodzą między
innemi budowle o dużych rozpiętościach, jak hangary

i warsztaty, oraz budowle ciężkie, jak kominy, z których
obciążenia przenoszone są na grunt w miejscach skupio-
nych. Powyższe budowle jak i inne poważniejsze budynki
wymagają dobrego gruntu dla fundowania. Dla uniknięcia
więc specjalnych robót fundowania (pale) powinno się
wybierać taki teren pod lotnisko, który w przewidzianej
pod port części posiada dobry grunt budowlany. Budynki
portowe są tego rodzaju, że przenoszone ciśnienia na
grunt nie przekraczają zwykle 2 kg\cmL przy normalnym
projekcie fundowania.

9. Wielkość pola wzlotów powinna być wystarcza-
jącą do wystartowania i wylądowania największych, bę-
dących w użyciu samolotów, w czasie najniekorzystniej-
szych warunków atmosferycznych.

Sprawa wielkości pola wzlotów nie jest ściśle okre-
śloną, zależy ona bowiem od bardzo wielu czynników,
które nie dadzą się ściśle ująć rachunkiem. Przepisy róż-
nych państw różnią się znacznie między sobą pod tym
względem. Dążeniem chwili obecnej jest budowanie lot-
nisk o możliwie dużych polach wzlotów w przewidywaniu
budowy (w najbliższej przyszłości) olbrzymich statków
powietrznych, dla których są konieczne bardzo duże prze-
strzenie do startu i lądowania.

10. Kształt pola wzlotów (lotniska) powinien być
tego rodzaju, by przy zachowaniu jak najdłuższych prze-
strzeni do startu i lądowania obszar terenu do wykupu
i koszt urządzenia lotniska był jak najmniejszy.

Jak to widzieliśmy przy lądowiskach, można przez
dobranie odpowiedniego kształtu zmniejszyć znacznie
powierzchnię terenu potrzebnego pod lotnisko, które to
zmniejszenie może dojść w pewnych wypadkach (jak to
zobaczymy w dalszym ciągu) nawet do 5O°/o- Przez to
zmniejszy się znacznie-nietylko koszt wykupna gruntów,
ale przedewszystkiem koszta dalszych robót, jak planto-
wania i odwodnienia.

Sprawa wyboru odpowiedniego miejsca pod lotniska
jest sprawą niezwykle ważną i doniosłą. Niewolno tej
sprawy bagatelizować. Błędem jest nie do darowania usta-
lenie definitywne miejsca pod lotnisko po powierzchownem
oglądnięciu danego terenu bez przeprowadzenia specjal-
nych studjów i badań, jak to się często u nas dzieje.
Wszechstronne studja i badania powinny być zawsze
przeprowadzone dla kilku różnych terenów w okolicy
danego miasta i to przy udziale specjalistów ze wszyst-
kich możliwie dziedzin wchodzących w grę.

ej W i e l k o ś ć pola w z l o t ó w . A n a l i z a p r z e b i e g u
s t a r t u i l ą d o w a n i a p ł a t o w c a .

Start i lądowanie samolotu odbywać się musi każdo-
razowo w kierunku wiejącego wiatru — o ile pilot nie
chce narazić się na ryzyko katastrofy. Równocześnie pilot
nie może zwiększyć kąta nachylenia płatowca poza kąt
natarcia, właściwy każdemu płatowcowi. Ponieważ szyb-
kość wznoszenia się płatowca jest zależną od gęstości
powietrza, ciężaru całkowitego płatowca i siły motoru,
a przyśpieszyć wznoszenie się można jedynie tylko przez
uzyskanie całkowitej siły motoru, więc też pilot nie po-
siada w czasie startu żadnego zapasu siły pociągowej.

Zwiększając kąt natarcia przy starcie, pogarsza sobie
warunki startu. Dlatego też samolot, powinien mieć do
startu odpowiednią przestrzeń na lotnisku, któraby mu
umożliwiła przy naj korzystniej szem nachyleniu osi podłuż-
nej płatowca do oderwania się od ziemi i uzyskania pew-
nej wysokości bezpiecznej ponad ewentualnymi przeszko-
dami, w chwili gdy mijać będzie granice pola wzlotów.
Klasyczny więc start wygląda następująco: samolot po
zabraniu pasażerów udaje się wolno na start (to jest na
ten punkt krańcowy pola wzlotów, skąd mieć będzie przed
sobą w kierunku wiejącego wiatru najdłuższy pas pola
wzlotów). Ustawiwszy się w kierunku przeciwnym do
wiejącego wiatru, lotnik puszcza motor na pełną ilość
obrotów (to jest daje t. zw. „pełny gaz"), samolot poczyna



się poruszać po terenie, a lotnik stara się osiągnąć możli-
wie największa szybkość w ciągu jak najkrótszego czasu.
Wiatr wiejący w kierunku przeciwnym do ruchu samolotu
zmniejsza czas potrzebny samolotowi do oderwania się
od ziemi, a temsamem zmniejsza długość startu, przez to,
że szybkość wiatru dodaje się algebraieznie do szybkości
samolotu względem ziemi. Im silniejszy wiatr ma lotnik
do dyspozycji, tem szybciej udaje mu się oderwać od
ziemi i .rozpocząć lot. Jeżeli lotnik będzie startował w kie-
runku wiejącego wiatru t. j . z wiatrem, wtedy wiatr
zmniejszy znacznie szybkość samolotu względem powie-
trza, a często nawet uniemożliwia oderwanie się od ziemi,
przedstawiając po za tem duże niebezpieczeństwo dla
samolotu.

W chwili, gdy samolot oderwie się na kilka decy-
metrów od ziemi, lotnik nadaje mu kierunek poziomy,
równoległy do terenu w ciągu kilku sekund dla uzyskania
większej szybkości, następnie przy pomocy steru wyso-
kościowego poczyna zyskiwać stale i ciągle na wysokości.
Droga, jaką teraz zakreśla samolot jest prostą nachyloną
do poziomu lub krzywą ciągłą dowolnego kształtu. Oczy-
wiście, że przy zachowaniu tej samej szybkości zyskuje
najprędzej na wysokości, jeżeli lot odbywa się po prostej.
Prosta ta przy najgorszych nawet warunkach musi prze-
biegać ponad przeszkodami, znaj duj ącemi się na skraju
lotniska i poza lotniskiem.

Lądowanie samolotu odbywa się w sposób zupełnie
podobny tylko w odwrotnym kierunku. Pilot zmniejsza
d.0 minimum siłę motoru, przy pomocy sterów wysokościo-
wych uzyskuje odpowiednie nachylenie samolotu do po-
ziomu i rozpoczyna lot ślizgowy. Prosta, jaką zakreśla
obecnie płatowiec, przebiegać musi oczywiście ponad prze-
szkodami na skraju lotniska. W chwili, gdy samolot znaj-
dzie się na wysokości kilku decymetrów nad ziemią, pilot
wyrównuje płatowiec do lotu poziomego. Szybkość jego
zmniejsza się przez to znacznie, składowa pozioma siły
wyporu staje się mniejszą od siły przyciągania ziemi,
koła samolotu dotykają ziemi, szybkość przez zderzenie
i opory (tarcie) zmniejsza się jeszcze bardziej, działanie
płozy samolotu lub hamulców powoduje wreszcie zatrzy-
manie się samolotu.

kierunek % kierunek
roialru

— pole rozlotflro

Rya. 33.

Droga, jaką odbywa samolot tak przy starcie jak
i przy lądowaniu, składa się więc z trzech części (rys. 33),
a mianowicie z odcinka „a", na którym koła toczą się
po ziemi, z odcinka „6", wzdłuż którego porusza się sa-
molot równolegle tuż nad ziemią i z odcinka „c", na któ-
rym samolot wznosi się (lub opada) w/g. prostej nachylo-
nej do terenu. Całkowita więo droga przy starcie wynosi

d = a + b + c
Z powyższych odcinków, składających się na całko-

witą drogę przy starcie lub lądowaniu, jedynie tylko od-
cinek „c" można bliżej określić. Odcinek ten zależy od
kąta natarcia samolotu, który jest dla każdego typu pła-
towców dokładnie ustalony i od wysokości, jaką zachować
ma samolot w chwili przelotu ponad ewentualnem i prze-
szkodami znaj duj ącemi się na granicy lotniska lub ponad
terenem bez przeszkód. Wysokość tę podają niektóre
przepisy (francuskie) na 20 m (wysokość ta zwiększa
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pewność startu, zdarzające się często nagłe podmuchy
wiatru nie mogą „rzucić" płatowca na przeszkodę). Po-
nieważ normalnie przy samolotach komunikacyjnych kąt
natarcia mieści się w granicach odpowiadających nachy-
leniu 6 do 10°/0, więc przyjmując dolną granicę 6%
(1: 16,7) oraz wysokość przelotu 20 wt, otrzymamy 350 m
(w zaokrągleniu), jako długość odcinka „c" w wypadku,
gdy na granicy pola wzlotów i bezpośrednio za nią niema
żadnych przeszkód. Każda przeszkoda na granicy lotniska
zwiększa znacznie długość startu, a tein samem i wymiary
pola wzlotów. Przy zachowaniu powyższych założeń do-
datkowa długość drogi startowej, spowodowana przeszkodą,
będzie iloczynem z 16,7 i wysokości przeszkody (licząc
od terenu pola wzlotów). Dla dopuszczonej polską Ustawą
lotniczą wysokości 20 m (kominy) zwiększenie to wyniesie
około 330 m. Z powyższego widać, jak ważną sprawą jest
takie zaprojektowanie lotniska, by start odbywał się we
wszystkich kierunkach ponad terenem wolnym od prze-
szkód.

Jeżeli jako długość odcinka „6" przyjmiemy 250 m
(przy 90 kmjgodz średniej szybkości samolotu poruszają-
cego się równolegle do terenu, płatowiec przebędzie drogę
250 m w ciągu 10 sekund), to teoretyczny wymiar (śre-
dnica) lotniska wyniesie a + 600 m.

Długość odcinka „a" najtrudniej jest bliżej określić.
Długość ta zależy przedewszystkiem od typu samolotu,
jego własności aerodynamicznych, obciążenia, od rodzaju
nawierzchni terenu poła wzlotów, od nachylenia tejże
nawierzchni, układu spadków i t. p. Długość ta przy
dobrych, lekkich i małych maszynach sportowych wynosi
zaledwie kilkadziesiąt metrów, przy normalnych samolo-
tach komunikacyjnych kilkaset metrów, a przy bardzo
dużych płatowcach lub specjalnie silnie obciążonych (dla
przelotów nad oceanem) przekracza nieraz i 1000 m. Dla
samolotów komunikacyjnych u nas w Polsce używanych
przyjąć możemy 300 do 400 m jako długość potrzebną
do oderwania się płatowca od ziemi (na lotnisku o dobrej
nawierzchni darniowej). Średnica więc pola wzlotów wy-
niesie przy powyższych przyjęciach 900 do 1000 m.

Przy lądowaniu samolot uzyskuje zwykle nachylenie
do poziomu 12 do 15°/0 (1:8,3 oraz 1:6,7) a więc część
drogi „c" wyniesie około 100 m. Długość odcinka „b"
(położenie równolegle do terenu) dochodzi często do 500 m,
utrata natomiast szybkości na części „au odbywa się na
przestrzeni rzadko przekraczającej 200 m. W sumie śred-
nica lotniska dla lądowania wyniesie więc 100+500 + 200=
800 m a więc nieco mniej (o 10 do 20°/0) niż dla startu.

Powyższe rozważanie na temat "wielkości pola wzlo-
tów wskazywałoby na to, że w wypadku, gdy na granicy
lotniska niema przeszkód, długość lotniska d=lCO0m
powinna być dostateczna. Nie zawsze jednak powyższa
wartość jest wystarczającą. Jeżeli na odcinku drogi „au

koła samolotu napotkają na większe opory wywołane
zagłębieniem się kół w rozmiękłym lub piaszczystym tere-
nie, lub też nierównościami gruntu, wtedy ten. odcinek
drogi może się znacznie powiększyć.

Jeżeli na drodze do startu poza granicami lotniska
samolot nie będzie miał żadnych przeszkód, to odcinek
„a" startu może dojść do maksymalnej długości zbliżają-
cej się do średnicy pola wzlotów. Odwrotnie, jeżeli zgo-
dzimy się z tem, by druga i trzecia część w przebiegu
startu odbywała się poza terenem lotniska na dobrych
podejściach, to nie możemy zejść z minimalnym wymia-
rem lotniska poniżej 400 m. Ta właśnie wielkość pola
wzlotów została przyjętą przy lądowiskach poprzednio
omówionych.

W roku 1927 przy locie transatlantyckim samolotu
„Bremen" o wadze około 8 ton zaobserwowano, że dłu-
dośó drogi przebytej dla oderwania się od ziemi przy
starcie w Dessan dochodziła do 700 m (po specjalnie zbu-
dowanej twardej nawierzchni betonowej), oraz przy star-
cie w Baldonnel w Irlandji około 1200 m (po normalnej
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pokrytej trawą powierzchni pola wzlotów). Dla samolotów
więc ciężkich, przystosowanych do przelotów kilku tysięcy
kilometrów przestrzeni, długość lotniska 1000 metrowego
okazuje się zwykle niewystarczającą.

Poszczególne państwa określają, niejednakowo w swych
przepisach wielkość pola wzlotów. Przepisy niemieckie
z roku 1927 żądają by lotnisko posiadało pole wzlotów
długości najmniej 600 m oraz, by ewentualne wniesienia
poza granicami pola wzlotów nie przekraczały wysokości,
ograniczonej płaszczem pobocznicy stożka ściętego o two-
rzącej, nachylonej do terenu w stosunku 1:15 (rys. 34,
oś stożka pionowa przechodzi przez środek pola wzlotów,
dolny promień powierzchni podstawowej wynosi 300 m,

JRys. 34.

górny promień zaś 10 km). Przepisy te zalecają jednak
dla pola wzlotów 1000 m średnicy. Dla rejestracji samo-
lotu zaś żądają przepisy od danego płatowca, by tenże
przy starcie wzniósł się na wysokość 20 m po przebyciu
600 m. Nie podają jednak ani kąta nachylenia płatowca,
ani długości drogi, po której ma się toczyć płatowiec do
chwili oderwania się od ziemi. Jeżeli przebieg startu
w trzeciej swej partji miałby się odbywać pod kątem
1: 1B, to płatowiec dla osiągnięcia 20 m wysokości mu-
siałby przebyć drogę 300 m, pozostałoby więc dla części
pierwszej i drugiej (a i b) 300 m, a więc bardzo mała
przestrzeń. W prasie technicznej niemieckiej podniosły
się głosy; z żądaniem pewnej zmiany wymienionych prze-
pisów. Żądaną jest zmiana kąta nachylenia z 1:15 na
1 : 20 i ograniczenie wysokości przeszkód do 25 m w pasie
dwukilometrowym, licząc od granicy pola wzlotów (rys. 35).

Odnośne przepisy Stanów Zjednoczonych z r. 1929
(Departament of Commerce „Airport Rating Regulations")

Rys. 35.

przepisują następujące wymiany pola wzlotów, przepro-
wadzając równocześnie podział lotnisk na kategorje w za-
leżności od tychże wymiarów.

a) Lotnisko p i e r w s z e j k a t e g o r j i posiada pole
wzlotów o średnicy równej conaj mniej 2500 stóp (około
760 m), przystosowane zawsze do startu i lądowania w do-
wolnym kierunku, lub też posiada pasy lądowania i startu
szerokości 500 stóp (ok. 150 m) umożliwiające lądowanie
w conaj mniej 8-u kierunkach, przy takiem usytuowaniu
pasów lądowania, by zawarty między nimi kąt nie prze-
kraczał 40°. Wysokość przeszkód poza granicami pola
wzlotów ograniczoną jest prostą nachyloną do terenu pod
kątem 1 :7.

b) Lotnisko d r u g i e j k a t e g o r j i posiada pole
wzlotów średnicy 2000 stóp (610 m) lub pasy lądowania
i startu szerokości najmniej 500 stóp (ok. 150 m), długo-
ści 2000 stóp dla conaj mniej 8-u kierunków, pod kątem
nie mniejszym od 40°, albo dwa tylko pasy (na 4 kie-
runki) szerokości 500 stóp, długości najmniej 3000 stóp
(910 m) pod kątem nie mniejszym od 60°, z których jeden
usytuowanym jest w kierunku najczęstszych wiatrów.

c) Lotnisko t r z e c i e j k a t e g o r j i posiada pole
wzlotów średnicy 1600 stóp (490 m), lub pasy jak w ka-
tegorji pierwszej o długeści conajmniej 1600 stóp (490 tri),
albo też dwa pasy jak w kategorji drugiej, ale o długości
minimalnej 2500 stóp (ok. 760 m).

d) Lotnisko c z w a r t e j k a t e g o r j i posiada pole
wzlotów o średnicy 1320 stóp (ok. 400 m) lub pasy star-
towe jak wyżej przy długości 1800 stóp (550 m) w wy-
padku stosowania tylko dwu pasów lądowania.

ej Lotnisko p i ą t e j k a t e g o r j i posiada wymiary
mniejsze od kategorji poprzedniej. Muszą być jednak każ-
dorazowo uznane za bezpieczne do użytku przez odpo-
wiednie władze nadzorcze.

Wymiary powyżej podane odnoszą się do lotnisk
znajdujących się na poziomie morza. Srednioe pola wzlo-
tów i długości pasów startowych zwiększają się w zależ-
ności od wzniesienia lotniska ponad poziom morza we-
dług podanych w przepisach wykresów (np. zwiększenie
wymiarów dla lotniska na wysokości 2000 stóp = 610 m
wynosi około 10°/0).

Przepisy te są naogół dosyć liberalne. Wymagane
wymiary lotniska okazały się nieco za skromne, podniosły
się więc w prasie żądania zwiększenia minimum wyma-
gań. Tak samo nachylenie 1 :7 okazało się za duże. Nie
odpowiada ono bowiem większym lub bardziej obciążonym
płatowcom.

Ostatnie przepisy francuskie z r. 1929 zaliczają do
kategorji pierwszej lotniska o średnicy minimum 1500 m,
do kategorji drugiej o średnicy minimum 1300 m, do trze-
ciej o średnicy 900 m i do czwartej o średnicy 700 m.
Lotniska o wymiarach poniżej 700 m użytkowane być
mogą tylko przez samoloty turystyczne lub słabosilnikowe.
Przeszkody o wysokości ponad 20 m mogą się znajdować
w odległościach równych 50-ciokrotnej wysokości, licząc
od granicy pola wzlotów; linje wysokiego napięcia mogą
być prowadzone dopiero w odległości 100 m od granic
pola wzlotów. Oo do innych przeszkód zawarty jest w for-
mie ogólnej zakaz stosowania ich na „podejściach", to
jest miejscach przelotu płatowców, przy starcie i lądowaniu.

Polska ustawa lotnicza z d. 11. III. 1928 nie określa
bliżej wielkości lotnisk, które dopiero obecnie ustalone
zostaną rozporządzeniem o klasyfikacji lotnisk. Zawiera
ona jednak zakaz wznoszenia budowli i urządzeń stano-
wiących przeszkodę dla ruchu lotniczego w promieniu
950 m dla lotnisk pierwszej kategorji, 650 m dla lotnisk
drugiej kategorji i 40 m dla lotnisk pozostałych. Ograni-
cza również prawo wznoszenia budowli wyższych od 6 m
w odległości dalszych 500 m.

Wysokość kominów fabrycznych znajdujących się
w odległości do 1 km od granic lotniska jest ograniczoną
do 20 m. Projekt rozporządzenia o klasyfikacji lotnisk
(opracowany przez autora), zalicza do kategorji pierwszej
lotniska, których pole wzlotów posiada średnice 1200 m,
w pewnych wypadkach 1000 m, do kategorji drugiej lot-
niska o średnicy 900 m oraz 750 m, do kategorji trzeciej
lotniska o średnicy 600 i 500 m, a do czwartej lądowiska
o 400 m minimalnej średnicy. (O. d. n.).

Inź. Karol Peszkowski.

Przewozy wodne i kolejowe.
W Nrze 11 i 12 „Czasopisma Technicznego" pomiesz-

czono artykuł, w którym p. inż, kSztolcman zastanawia się
nad przewozami wodnymi w tym głównie kierunku, jakie
ilości pojedynczych rodzaji masowych materjałów mogłyby
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przejść z koleji na projektowane drogi wodne czyli jakiem i
przewozami musiałaby siQ kolej podzielić z drogami wod-
nymi.

Nie jest jasne co było pobudką do napisania tego
artykułu, wszak nikt nie myśli o budowie dróg wodnych.
Sprawa ta została wprawdzie na Zjeździe Hydrotechnicz-
nym poruszona ale równocześnie została głęboko pogrze-
bana przez uznanie Wisły jako głównej arterji dróg wocl-
nych,której uregulowanie ma być przez Rząd w drodze
ustawy zabezpieczone. Możemy zatem jeszcze długie lata
czekać aż się Wisłę przekształci na drogę wodną, dla po-
ważnej żeglugi, a zatem i rozprawy na temat przewozów
Wiślanych możemy jeszcze długo uważać za nieaktualne.

Tak samo i „Kanał węglowy", który p. inż- Sztolcman
uwzględnia w swoich rozważaniach, nie jest wcale w pro-
gramie inwestycyj państwowych, nie robi się bowiem żad-
nych szczegółowych projektów ani nawet studjów.

Tymczasem kolej „węglowa" jest już w budowie i ukoń-
czenie jej jest tylko kwestją uzyskania kredytów od Skarbu.

Jednak pomimo tej pozornie nieaktualnej sprawy dróg
wodnych w Polsce, artykuł p inż. Sztolcmana wydaje mi się.
bardzo potrzebny i pouczający, gdyż może się stać punk-
tem wyjścia nie dla ogólnikowych, akademickich rozpraw,
ale konkretnych, liczących się z potrzebami państwa w dzi-
siejszym krytycznym stanie gospodarczym i w poszukiwa-
niu takich inwestycyj, na które należałoby zaciągnąć po-
życzki tak wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Zebrane skrzętnie przez p. inż. Sztolcmana dane sta-
tystyczne wypełniają tablice, nie budzą wątpliwości co do
podanych tam cyfr i stwarzając realny obraz tego, czego
można oczekiwać, gdy na iiregulowanej Wiśle utworzymy
drogę wodną i gdy zbudujemy „Kanał węglowy".

W pierwszym rozdziale artykułu przedstawiona jest
tablica przewozów węgla z Górnego śląska, z których kolej
ma największą ilość tonażu, i z których największe czerpie
dochody. W zestawieniu tych przewozów wykazuje p. inż
Sztolcman, że w przyjęciu dwu linji dróg wodnych prowa-
dzących z Górnego Śląska jakoto, kanału „węglowego"
i kanału Sosnowiec - Kraków a od Krakowa uregulowanej
Wisły, do 166 miejscowości położonych nad tymi drogami
wodnymi oraz do portu w Gdańsku odejdzie 75°/o (ze względu
na porę zimową) dzisiejszego przewozu kolejowego, to zna-
czy 9,311.000 ton. Ilość ta stanowi 3O°/o ogólnej ilości
30,318.000 ton przewożonego kolejami węgla, a zatem by-
łoby to grube uszczuplenie dochodów koleji.

Zapewne, gdyby drogi wodne utworzone były tylko
w tym celu, aby spełniać rolę koleji i trudnić się przewo-
zami, które objęła kolej, nie byłyby one niczem innem, jak
konkurencją dla koleji, rolą, jaką ma dzisiejsza żegluga
Wiślana, która istnieje tylko z łaski koleji, gdyż dla towa-
rów, których przewozem trudni się ta żegluga, może kolej
bez strat dla siebie obniżyć taryfy i konkurencję usunąć.

Drogi wodne nie mają jednak celu wyłącznie przewo-
zowego, głównym ich celem jest stworzenie terenów dla tań-
szej produkcji niż przy drogach żelaznych i jakkolwiek
przejmują od koleji przewozy surowców lub masowych pro-
duktów, to jednak w ogólnym bilansie Państwa tworzą nowe
rubryki dochodów i przyczyniają się do potanienia i po
większenia krajowej produkcji, wywołując temsamem na
kolejach nowe przewozy poprzecznie do kierunku kanału,
podobnie jak nowa kolej wywoła nie tylko powstanie tar-
taku, ale i ożywi ruch na drogach kołowych, prowadzą-
cych z lasu do stacji kolejowej.

Rolę więc jaką odgrywa nowa linja kolejowa wśród ko-
munikacji tylko szosowych obejmuje droga wodna wśród
sieci kolejowej z tą tylko różnicą, że droga wodna przejmuje
tylko część przewozów kolejowych i to takich, niskowartoś-
ciowych, dla których kolej zmuszona jest mieć najniższe ta-
ryfy, mało dla niej korzystne-

Powstała nad kanałem, na specjalnych warunkach
przewozowych, nowa produkcja, wywołać musi na kolejach
dostaAyę różnych, potrzebnych dla produkcji dodatkowych

surowców, których źródła nie leżą nad kanałem oraz nowe
przewozy produktów z zakładów, powstałych nad kanałem
wskutek zwiększonej konsumpcji krajowej. Korzystność za-
tem drogi wodnej mierzyć należy nie załatwianiem przewo-
zów tych, które istnieją w Państwie, ale konsekwencją ta-
niego przewozu tj. powstaniem nowych zakładów przemy-
słowych, któreby nie powstały, gdyby nie było drogi wo-
dnej.

Rzecz naturalna, że projektując nową drogę wodną
i obliczając jej rentowność nie można polegać na tym do-
piero przewidywanym ruchu przewozowym, który powsta-
nie wskutek rozwiniętego nad brzegami kanału przemysłu,
ten bowiem przyszły ruch transportowy nie jest ani znany
ani pewny ani też nie podlega żadnej statystyce, może on
powstać u innych narodów ale nie powstanie u nas. Kal-
kulacja oprocentowania i amortyzacji kapitału budowy
musi się oprzeć, na przewozach istniejących i na produkcji
siły elektrycznej, której zbyt jest w obecnych czasach zu-
pełnie pewny. Tak samo, jak kalkulację nowej linji kolejo-
wej opiera się na podstawie .statystyki istniejących prze-
wozów i zapotrzebowań ludności w sferze wpływu nowej ko-
leji i pomimo ujemnego jej wyniku budowę się dokonuje,
licząc na te nieznane, przyszłe przewozy, które istnienie
koleji wywoła.

Gdyby więc kalkulacja przedsiębiorstwa kanałowego
dała wyniki niezupełnie dodatnie, musi Rząd podjąć pew-
nego rodzaju ryzyko, niedostateczne pokrycie kapitału bu-
dowy uzupełnić ze swoich dochodów, licząc na przyszły roz-
wój przewozów kanałowych.

Zachodziłoby tylko pytanie czy ludność polska potrafi
wyzyskać teren kanałowy, czy zdolna jest do stworzenia
produkcji i czy posiada potrzebne na to środki pieniężne.
To są pytania zasadnicze, które powinny mieć wpływ na de-
cyzję budowy. Zdaje mi się, że jednak u nas w Polsce py-
tania takie nie mogą budzić wątpliwości, ludność bowiem
zdolna jest do produkcji i przy pewnej protekcji finanso-
wej może stworzyć nowe zakłady przemysłowe, które będąc
uniezależnione od koleji mogą tanio produkować i znaleść
nowe tereny zbytu w kraju i zagranicą.

Naturalna rzecz, że stare, zamortyzowane zakłady
znalazłyby silną konkurencję w nowych kanałowych i by-
łyby zmuszone obniżyć cenę swych produktów, lecz .stało by
się to tylko kosztem dywidend kapitału zakładowego. W ra-
zie zatem istnienia kanału z Górnego Śląska powstałoby
ogólne potanienie produkcji i przez to zwiększenie konsum-
pcji krajowej i zagranicznej a to się nazywa rozwój gospo-
darczy kraju, czyli nowa ta droga może się stać dźwignią
tego rozwoju a zatem przyszłości państwa.

W dalszej konsekwencji zmaleją przewozy surowca
węglowego na eksport zagraniczny, gdyż wewnętrzna pro-
dukcja więcej go będzie spożywać a zatem zbledną także
i te korzyści, jakie zdaniem p. inż. Sztolcmana oddaje w tym
eksporcie przewóz kolejowy, mianowicie: ciągłość dostaw
bez względu na porę zimową i ich terminowość.

Zapewne, że kolej, która załatwia wszelkie przewozy
potrzebne dla życia ludności nie może żadnych doznawać
przerw w okresie zimowym ale dla transportów masowych
nie jestto żadną przeszkodą, gdyż tak zagraniczni jak i kra-
jowi odbiorcy węgla liczą się z tą przerwą i odpowiednio do
tego regulują swoje zapasy materjałów — a co do termino-
wości dostawy do portu to wodne transporty mogą być le-
piej stosowane do ruchu morskich statków niż wagonowe
transporty kolejowe, wodne bowiem transporty nie są adre
sowane do odbiorcy, tylko przez portową agencję rozdzie-
lane z nadpływających mas według różnego rodzaju i róż-
nego pochodzenia węgla.

Zauważyć również należy, że przy powolnym zaledwie
4—5 km na godzinę trwającym przewozie wodnym czas
przewozu może mniejszym ulegać opóźnieniom, aniżeli
w krótkim i szybkim przewozie kolej 0Avym, gdzie mała dro-
bnostka stwarza przeszkodę, nie tylko dla jednego ale dla
licznych po sobie następujących pociągów. Przewozy kana-
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łowe ujęte w jedną, administrację przy trakcji elektrycznej
odbywać mogą drogę z godzinową dokładnością tak, jak
i na rzece nizinnej, w której wyższe stany wody nie prze-
rywają żeglugi. Ruch więc na drodze wodnej może być rów-
nie sprawny a indywidualne uszkodzenia jednej łodzi nie
wpłyną ujemnie na ruch ogólny-

Kanał żeglowny spowoduje wiele zmian w kierunkach
i ilościach przewożonych kolejami masowych materjałów
górnictwa, rolnictwa i przemysłu, ale w rozważaniach nad
tymi sprawami komunikacyjnemi jako urządzeniami pań-
stwowymi należy wychodzić z punktu widzenia dobra, życia
i rozwoju społeczeństwa a nie z punktu interesu przedsię-
biorstwa kolejowego. Wszystkie urządzenia komunikacyjne
do tego tylko zmierzają, aby ułatwić ludności produkcję czy
też konsumpcję, powinny się zatem uzupełniać i udoskona-
lać odpowiednio, do potrzeb ludności i interesów Państwa.

Jak przed 80 laty rozwój linji kolejowych przyczynił
się do wzrostu produkcji i zaspokojenia potrzeb szybko wzra-
stającej ludności, tak dziś okazuje się dla tego celu koniecz-
ność budowy kanałów. Jedną więc z najpilniejszych inwes-
tycyj, jakie Państwo musi wykonać, jest budowa sztucznej
drogi wodnej z Górnego Śląska.

Musimy stworzyć nowe tereny ' dla produkcji nad
brzegami kanału, gdzie inicjatywa prywatna ma szerokie
pole działania, gdzie odległość transportu minimalną od-
grywa rolę w kosztach transportu, gdzie uniezależnienie od
koleji przewozu podstawowych surowców i produktów
a głÓAvnie od czasu niespodziewanych podwyższeń jej ta-
ryfy zapewnia produkcji uniknienie wydatku nieistotnego
w kosztach efektywnych, gdzie kanałowa energja elektry-
czna produkowana stale przez cały rok, tania jako produkt
uboczny kanału, nietylko zabezpieczy całą trakcję ale i całe
zapotrzebowanie rozwiniętego nad kanałem przemysłu,
gdzie zatem stwarzają się specjalne i dogodne warunki dla
taniej produkcji i prywatnej przedsiębiorczości.

Stworzenie nowych terenów pracy dla szerokich mas
ludności w produkcji przemysłowej jest postulatem przysz-
łego rozwoju gospodarczego Państwa a nakazem chwili
obecnej, kiedy brak pracy zniewala do emigracji, do ubytku
V* miljona konsumentów płodów rolniczych a w dalszej kon-
sekwencji niskiej, z powodu braku nabywców, ceny tych
płodów rolniczych, które spożywają szerokie masy ludu
pracującego.

Wiadomości z literatury technicznej.
Wytrzymałość materjalów.

— Wytrzymałość na zginanie okrąglaków omawia Swenson
w BaiUechnih (1928 str. 688). Autor poddał badaniu 4 belki,
dwa okrąglaki i dwa drewna kanciaste i otrzymał:

=19 '3 7i.&=14-8.14'7=14-7.14-8Przekrój
W w cm3

Wilgotność °/0.
Grań. proporc..
Spółcz. sprężys.
Wytrz. na zgiń.

785 706 537 533
66-8 75'8 21-8 30-4
314 279 276 279

153990 123520 114310 107840
499 486 417 367

Pomimo tego, że belki okrąglaki były znacznie więcej
wilgotne, wytrzymałość ich była większa średnio o 26%.
Autor przemawia za używaniem okrąglaków i przyjmowania
większego naprężenia dopuszczalnego. W drewnie szpilkowem
jest drewno zewnętrzne a więc to, które się przy obrabianiu
ścina, wytrzymalsze. Kupując drewno kanciaste, płacimy nie
tylko za to drewno, które otrzymujemy, ale i za odpadki i za
robociznę przy obrabianiu. Dlatego jest ono znacznie droższem
a uwzględniając większą wytrzymałość okrąglaków dochodzi
autor do wniosku, że użycie belek kanciastych jest 3 razy
droższe, niż okrąglaków.

— Stal niemiecka omawia Schaper w Bautechnih (1929 str. 6)*
Coraz częściej używa się teraz stali krzemowej (8t Si) zamiast
stali wyborowej (St 48). Jednak stal krzemowa przedstawia
jeszcze pewne trudności przy laniu i walcowaniu, z powodu
których stalownie niemieckie starają się wyrabiać stal krze-
mową nie przedstawiającą tych trudności a dodaniem miedzi
uczynić ją, odporniejszą przeciw rdzy. Mamy teraz cztery takie
nowe stale, które mają taką samą wytrzymałość, jak stal krze-
mowa, a to stal miedziowo-manganowo-krzemowa, stal miedziowo-
chromo wo - krzemowa i miedziowo - niolybdenowo - manganowa.

— Mimośrodkowo obciążone słupy żelazne, doświadczenia
i wyznaczenie przekrojów nap. A. Ostenfeld, Kopenhaga 1930.
Znakomity profesor duński Ostenfeld ogłosił w r. 1929 pracę
0 obciążeniu słupów drewnianych mimośrodkowem. O pracy tej
zdawałem sprawę w Czas. Tech. Teraz wydał drugą pracę, ty-
czącą się słupów żelaznych mimośrodkowo obciążonych. Wyko-
nał on liczne doświadczenia i podał sposób obliczenia naprężeń
względnie wyznaczenia wymiarów przy danej pewności, poró-
wnując wyniki teoretyczne z wynikami doświadczeń. Ponieważ
jednak sposób obliczenia dokładny jest dla praktyki za żmu-
dny, podaje autor sposoby przybliżone zastępując dokładną
krzywe dla wyboczenia przy rnimośrodzie krzywą paraboliczną
1 przesuniętą krzywą Eulera. Aby otrzymać zupełną prawie

zgodność z krzywą dokładną należy przyjąć zamiast paraboli
zwykłej parabolę czwartego stopnia.

Gdy przy słupach drewnianych zmniejszyć należy £ o 10°/0,
to przy żelaznych zmniejszenie wynosi 20°/0.

Dla inżynierów projektujących budynki żelazne przestu-
djowanie znakomitej książki Ostenfelda uważam za bardzo po-
żądane.

— Wpływ mrozu na wytrzymałość betonu badał prof.
Wiley w Illinois {Bautechnih 1929 str, 442). Rys. 1 przed-

rys. 1.

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 dni

stawia obrazowo ten wpływ, zależny od dnia, w którym zaczął
mróz działać. Po 10 dniach jak widzimy mróz już prawie nie
jest szkodliwy.

— Ekonomiczna mieszanina betonu. (Die wirthschaftliche
Betontnischung) nap. Inż. Kar. Brausewetter, Berlin 1929. Zbroj-
ny długoletniem doświadczeniem inż. Brausewetter napisał ksią-
żeczkę, w której podaje sposoby jak najtaniej można wytwo-
rzyć beton dobry, zastosowany do każdorazowych wymogów,
względnie jak można oznaczyć mieszaninę i ilość wody, aby
otrzymać beton o żądanej wytrzymałości. W tym celu należy
zbadać dokładnie wszystkie składniki betonu cement, tłuczeń
czy żwir, piasek, wodę i wyznaczyć najkorzystniejszy stosunek
mieszaniny kruszywa, ilość wody i cementu dla żądanej wy-
trzymałości. Autor opisuje szczegółowo sposób wykonania
wszystkich prób, i objaśnia metodę przykładami. Inżynierowie,
którzy prowadzą większe własne budowy, powinni koniecznie
zaznajomić się z nowoczesnemi sposobami racjonalnego wyko-
nania betonu. Dr. M. Tlmllie.



Drogi.
— Doroczne posiedzenie Stowarzyszenia Badawczego dla

budowy dróg automobilowych w Niemczech odbyło się
w dniach 30 czerwca, i 1 lipca br. w Gdańsku. Zdawałoby się,
iż tak poważne zrzeszenie, mające za sobą olbrzymi dorobek
naukowy, poprzestanie jak corocznie na- referatach naukowych
złączonych ideowo i fachowo z reprezentowanym przez siebie
kierunkiem pracy technicznej. Tymczasem po cennych referatach:
Dr. Schmidta pt,: Niemieckie drogi samochodowe w ramach
Europy środkowej, Prof. Dr. Risch'a pt.: Nowe metody pomia-
rowe do oceny wstrząśnień spowodowanych ruchem drogowym
oraz Inż. Thein' a pt.: Praktyczne znaczenie i przeprowadzenie
pomiarów wstrząśnień z powodu ruchu, nastąpił bardzo obszerny
referat Prof. uniwersytetu w Królewcu Dr. Preyera pt.: Go-
spodarcze i polityczne położenie niemieckiego Wschodu.

Referat ten niemający najmniejszego związku ze sprawą
drogową w ogólności, a dróg automobilowych w szczególności,
wieje taką nieukrywaną i namiętną nienawiścią do Polski, źe
wyrazić należy prawdziwe ubolewanie, iż firmy poważnego To-
warzystwa naukowego użyto jako areny do wystąpień zboczo-
nych nacjonalistów niemieckich.

— O nawierzchniach dróg turystycznych pisze Dr. J. Horn
w Nr. 1 Die Betomtrasse. Autor opiera się tu na doświadcze-
niach w Szwajcarji, Włoszoch, francuskiej Rivierze, Szwecji
i Norwegji a więc w krajach o silnie rozwiniętym ruchu tu-
rystycznym. Odnośne daty moglibyśmy wykorzystać w szcze-
gólności w odniesieniu do Tatr.

Na ogół większy ruch turystyczny w pewnych partjach
wzmaga się z roku na rok; nadto daje się zauważyć coraz
silniej dążność do emancypowania się tego ruchu od koleji
żelaznej. Wedle statystyki szwajcarskiej w r. 1920 na 1.000
turystów wypadała długość 114.155 hm przejazdów kolejowych,
23.117 hm przejazdów omnibusowych oraz 22.910 hm przejazdów
samochodowych. Natomiast te same cyfry w r. 1928 w rozli-
czeniu na 1.000 turystów były następujące: 86.495 km kole-
jowych, 41.329 km omnibusowych oraz 71.000 hm samochodo-
wych. W przeciągu zatem 8 lat, wzmógł się nader silnie ruch
drogowy, co z natury rzeczy musi mieć stosowny wpływ na
konstrukcję nawierzchni drogowych w odnośnych partjach.

Nawierzchnie dróg turystycznych wykonuje się obecnie
przeważnie jako betonowe, asfaltowe i co najciekawsze z kostek
drzewnych. Te ostatnie nabierają szczególnej wartości w krzy-
wiznach i na stromych spadkach, oraz na tych przestrzeniach,
na których przeważa ruch motocyklowy. Oprócz Szwecji za-
stosowała ten typ bruku również Szwajcarja. Mianowicie słynną
drogę turystyczną z Ohur do Liechtenstein, dotychczas żwiro-
waną zamierzają przebudować na betonową w kierunkach pro-
stych, natomiast na licznych na tej drodze serpentynach pro-
jektowane jest ułożenie bruku drewnianego. Ten sam typ ma
być stosowany w Górnych Włoszech, w obszarze Marmolata
na ostrych skrętach i krzywiznach. Również mieszana komisja
włosko - francuska w San Remo dla dróg granicznych zaleciła
zastosowanie w tych partjach bruka drewnianego.

Okazuje się zatem z powyższego, iż nawet tak typowo
miejska nawierzchnia, za jaką dotychczas uważany był bruk
drewniany, zdobywa sobie pole ekspansji również na drogach
międzymiastowych, coprawda tylko w odniesieniu do specjalnych
warunków.

— Impregnowany bruk kamienny jest przedmiotem artykułu
Inź. Krockera w Nr. 9 Asphalt und Teer. Bruk kamienny
oprócz szeregu zalet posiada tę zasadniczą wadę, iż jest głośny,
nie zapobiega pladze pyłu a co najważniejsze w dzisiejszych
czasach, jest" za drogi.

Rozpoczęto zatem próby nad wyprodukowaniem sztucznego
bruku z piaskowca i wapienia, który poddany został nasyceniu
asfaltem lub mazią. W r. 1928 ułożono z takiego bruku od-
cinek próbny na przestrzeni doświadczalnej w Brunszwiku,
przyczem użyto tu kamienia sztucznogo nasyconego asfaltem
o nazwie „Bitukasad".
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Autor zwraca uwagę, iż nasycanie mazią, jest o tyle ko-

rzystniejsze, iź maź jest produktem krajowym. Bruki tego typu,
noszące nazwę „Amalith" są wyrabiane przez firmę "S. Komnick
w Elbingu. Nasycenie wykonuje się w próżni przy bardzo wy-
sokiej temperaturze. Format bruku regularny, wysokość kostek
6'5 cm. Koszt 1 m% loco fabryka około 4"50 M.

Bruk taki osadza się zupełnie podobnie jak bruk dre-
wniany, na podsypce z piasku lub zaprawy cementowej na od-
powiedniem podłożu. Nawierzchnia z tego bruku jest wolną od
pyłu, cichą,, szorstką i łatwą do czyszczenia, a zewnętrznym
swym wyglądem przypomina asfalt walcowany. Podobnie jak
zwykły bruk kamienny może być układaną w każdym czasie,
bez względu na pogodę.

Jakkolwiek artykuł ten należy traktować z wielką re-
zerwą, gdyż z natury rzeczy wytrzymałość tego rodzaju bruku
zależeć będzie w pierwszym rzędzie od sposobu fabrykacji
sztucznego kamienia, to jednak dowodzi on, iż praca nad udo-
skonaleniem nawierzchni drogowej i jej ekonomicznością nie
ustaje, pomimo całego szeregu pierwszorzędnych nawierzchni,
jakie dotychczas posiadamy.

— Punkt krzepnięcia materjałów bitumicznych omawia
artykuł Prof. K. A. Hoepfnera i Inż. H. Metzgera w Nr. 10
Asphalł und leer.

Dotychczasowy sposób ustalania punktu krzepnięcia ma-
terjałów bitumicznych, polegający na tz. próbie paznogcia, jest
z natury rzeczy niezmiernie prymitywny, a co najważniejsze
nie daje dat istotnie pewnych, albowiem zależny jest w wyso-
kiej mierze od subjektywnego odczucia badacza. Uzyfikanie
zatem dat porównawczych dla rozmaitych materjałów, okazuje
się przy tej metodzie bardzo problematycznem.

Autorzy opracowali w roku ubiegłym nową metodę usta-
lania punktu krzepnięcia, której zasada jest następująca:

Trzpień o stałej średnicy i stałem obciążeniu umieszczony
nad badaną substancją zagłębia się w określonym czasie o pe-
wną głębokość zależną od temperatury bitumu. O ile zagłę-
bienia stają się już znikome, natenczas substancja znajduje się
w pobliżu punktu krzepnięcia.

Jeżeli teraz naniesiemy w układzie prostokątnym na
jednej osi, temperatury badanego bitumu, na drugiej zaś od-
powiednie zagłębienia, otrzymujemy graficzny związek pomiędzy
oboma momentami. Z krzywej w ten sposób powstałej można
oznaczyć dla rozmaitych materjałów te temperatury, które wy-
wołują jednakowe zagłębienia, co odpowiada równocześnie temu
samemu stopniu twardości bitumu.

Rozchodzi się teraz o przyjęcie pewnej jednostki pomia-
rowej dla oceny punktu krzepnięcia. Otóż autorowie jako taką
jednostkę przyjmują zagłębienie = 1/10 mm, zaś temperaturę
odpowiadającą temu zagłębieniu oznaczają jako „Punkt krze-
pnięcia HM".

W tem przyjęciu leży może najsłabszy punkt metody,
jakkolwiek wedle badań przez autorów przeprowadzonych w la-
boratorjum drogowem w Gdańsku, temperatura, przy której
zagłębienie wynosi 1/10 mm odpowiada najlepiej dotychczasowym
rezultatom określania punktu krzepnięcia metodą paznogcia.
W każdym jednak razie motoda ta umożliwia jednolitość ba-
dania oraz uwolnienie się od subjektywnego odczucia badacza
i jest znacznym postępem w tej dziedzinie.

Ciekawym jest opis dość skomplikowanego aparatu do
badań tych użytego. Trzpień ma średnicy 0'5 mm i obciążony
jest ciężarem 450 gr. Ozas badania wynosi 60 sek. zaś interwały
temperatury 1 —2°0. Szczególnie interesującym jest opis urzą-
dzenia służącego do pomiaru temperatury badanego bitumu,
który odbywa się z pomocą galwanometru oraz krzywych re-
dukcyjnych, względnie, jak autorowie nazywają cechowniczych,
dostarczanych z całością termoelementu przez firmę Siemens &
Halske. E. B.

Lotnictwo.
— Rozwój lotnictwa w Rosji. W dziedzinie wojskowej są

w Rosji do zanotowania z ubiegłego lata liczne przeloty ze-
społów samolotów z jednego okręgu wojskowego do drugiego,
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a szczególnie 3 wielkie przeloty na obszarze 5 do 7.000 hm
przez całą Rosją europejską i do tego przy najniekorzystniej-
szych warunkach.

Wyrabiane w Rosji samoloty, jak trzymotorowe „skrzydło
Sowjetów" i dwumotorowy „kraj Sowjetów" przedsięwzięły lot
z Moskwy do Zachodniej Europy (9.037 hm) i z Moskwy do
Nowego Jorku (20.580 hm).

W roku 1928/29 sieć cywilnych linji lotniczych w sto-
sunku do roku poprzedniego wzrosła o 54°/0 i wynosi obecnie
18.482 hm. — Samoloty rosyjskie w roku ostatnim przeleciały
drogę 4 miljonów hm, gdy w roku poprzednim 2,387.830 hm.

Lotnictwo znalazło tam także w znacznej mierze zasto-
sowanie do celów naukowych. Znany lotnik Czuć lino w sk i
dokonał zdjąć rosyjskich wybrzeży północnych od Morza Ka-
rijskiego do ujścia Jenisei, a z tąd do Krasnojarska i morza
Beringa. Interesującym był przewóz narybku samolotem z Mo-
rza Kaspijskiego do jeziora Aralskiego, gdzie rabunkowa gos-
podarka wyniszczyła szlachetniejsze gatunki ryb. Tylko sa-
moloty mogły z należytym pośpiechem zadaniu temu podołać.

W r. 1929 otwarto nową linję Moskwa - Samara - Orenburg-
Taszkent 3.000 hm długą.

Na rok 1930 przewidziano otwarcie linji Irkuck - Czida-
Chabarowsk (3.000 hm). (Ferkehrstechnische Woche zeszyt 18
z 30/IV 1930).

— Nowe przepisy o odpowiedzialności w komunikacji lo-
tniczej. Przez kilka lat pracowała Komisja, utworzona przez
państwa, zainteresowane w sprawach lotnictwa (Comite Inter-
national Techniąue d' Experts Juridiąues Aeriens) nad pro-
jektem umowy, regulującej jednolicie odpowiedzialność za szkody
w międzynarodowej komunikacji lotniczej. Prace te zakończono
w r. 1929 na międzynarodowej konferencji w Warszawie.

Najważniejszą częścią umowy jest rozdział III, zawie-
rający zasadę odpowiedzialności za szkody, wyrządzone przez
przedsiębiorstwa komunikacji lotniczej. Postanowienia te mają
charakter przymusowy i nie mogą być uchylone drogą umowy.
Odpowiedzialność ograniczona jest do sum maksymalnych, wy-
noszących za jednego pasażera 25.000 franków złotych, za
towar i bagaż 250 franków od hg, a za przedmioty, pozostające
przy pasażerze 500 franków od osoby.

Przedsiębiorcy nieodpowiadają, o ile udowodnią, źe sami
i ich funkcjonariusze zastosowali wszelkie moźebne środki
w celu umknięcia szkody, lub że zastosowanie tych środków
było niemożliwe. Jeżeli szkodę w całości lub częściowo przy-
pisać można poszkodowanemu wówczas przedsiębiorstwo nie od-
powiada wcale za. szkodę, lub tylko częściowo.

Postanowienia te opierają się na wzorze francuskim,
a mianowicie prawie lotniczem z 31/V 1924. (Allg. Tarifans.
Nr. 51, 1929 i lnŁ Kolej, zeszyt 3, 1930).

— Lotnictwo w Ameryce Północnej. W Stanach Zjedno-
czonych P. A. przedstawiają się warunki dla lotnictwa dlatego
korzystniej aniżeli w Europie, ponieważ można tam przedsiębrać
dalekie loty bez przekraczania granic politycznyeh, a sieć ko-
lejowa państwa jest mniej gęstą. Także i krótkie linje lotnicze
przedstawiają się korzystniej przy przekraczaniu szczególnie
obszarów górzystych i niedostępnych, oraz wielkich jezior.

Od roku 1920 istniejąca linja lotnicza ponad kontynentem
z Nowego Jorku do San Francisko t. j . od Oceanu Atlantyc-
kiego do Spokojnego jest 4.260 hm długa, gdy w Europie droga
z Lisbony do Moskwy wynosiłaby 4.000 hm i to przy prze-
kroczeniu granicy przynajmniej sześciu państw.

Zarząd poczt Stanów zawiera z poszczególneini przedsię-
biorstwami lotniczemi ugody co do przewozu poczty i zależnie
od poszczególnych warunków płaci po około 3-5 dolara od funta
przewiezionej poczty na odległość 800 hm, co jest znaczną po-
mocą, dla przedsiębiorstw.

Nadto daje państwo do użytku bezinteresownie wszystkie
urządzenia terenowe, w co wchodzi także oświetlenie linji no-

cnych, których jest przeszło 17.500 km, gdy np. w Niemczech
jest ich tylko 1.400 hm.

Nie znaczy to jednak, by państwo nie łożyło na lotnictwo.
Widzimy w preliminarzach, że na rok 1930/31 wstawiono na
lotnictwo cywilne 112 miljonów marek, zatem stosunkowo prawie
pięćkroć razy tyle, co poświęcają na to w Europie. (Verkehn-
teclmisćhe Woche z 16/IY 1930). Ink. A. W, Krilger.
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Caron M. Over ijzer en nikkel in Ned. Indie. Delft 1928. St._ 20. —
Weigel K. Nowa metoda wyrównania triangulacyjnych sieci wień-
cowych. Lwów 1928.. St. 21. — Beton i sposoby jego przyrządzania.
Warszawa 1928. St. 35. — Hort W u. Hulselkamp F. Untersuchung
von Spannungs- u. Schwingungsmessern fiir Brilcken. Berlin 1928.
St. 58. Beiner W. Handbuch der neuen Strassenbauweisen mit Bitu-
men, Teer und Portlandzement als Bindenmittel. Berlin 1929. St.
400. — Friederichsen. Tabellen zur Berechnung der Flacheninhalte
der Terrainbreiten und der Boschungsbreiten der Querprofile bei
Wege. u. Grabenbauten. Berlin 1891. St. 218. — Redlich K., Terzaghi
K. u. Kampe R. Tngenieurgeologie. Berlin 1929. St. 708. (C. d. n.).

Kongresy i Zjazby.
Uroczystości Faraday'owskie odbądą się we wrześniu

1931 w Londynie z okazji obchodu stuletniej rocznicy odkry-
cia indukcji elektromagnetycznej.

Przewodnictwo w urządzeniu obchodu objął Królewski
Instytut Wielkiej Brytanji (Royal Institution of Great BritaiB,
21 Albemarle Street, London, W. 1), gdyż do siedziby tego
instytutu zgłosił się w r. 1813 Faraday, wówczas 22 letni
młodzieniec, aby zostać asystentem Sir Humprey'a Davy'ego,
ówczesnego profesora chenrji. W instytucie tym został również
następcą Davy'ego i tam też wygłaszał swe własne prelekcje
przez cały okres swego czynnego życia.

Instytut uprosił do współpracy w urządzeniu obchodu
Towarzystwo Inżynierów Elektrotechników, reprezentujące cały
przemysł elektrotechniczny, którego początki tkwią w odkry-
ciach Faraday'a;

Uroczystości rozpoczną się 23 września 1931 i trwać
będą do 23 września 1931 włącznie.

Ze zjazdem projektowana jest Wystawa I?araday'owska,
oraz wydanie bardzo obszernego dziennika naukowego, który
bardzo skrupulatnie prowadził Paraday.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik. XLVIIL
T R E S C : Prof. Dr. M. T h u l l i e : Wzmacnianie mostów żelaznych kratowych żelbetem i spawaniem. — Prof. Dr. J. B o g u c k i :

Współczesne budownictwo żelazne. — St. Bryła: Żelazne konstrukcje spawane. Zasady obliczenia i elementy połączeń. —
Inż. J. N e e h a y : Materjały zastępcze przy budowie ścian i stropów. — Inż. V. Poniż: Żelazne konstrukcje spawane
w świetle badań. — Inż. M. Kub a szewska: Eozwój metody spawania we Francji.

Zeszyt poświęcony budownictwu żelaznemu.
Wzmacnianie mostów żelaznych kratowych żelbetem i spawaniem.

Podał wodle Dr. F. Empergera Dr. M. Thullie.
Wzmacnianie żelaznych mostów kratowych zapo-

moeą dodatkowych kształtówek lub wstęg przynitowa-
nych lub spawanych połączone jest z wielu trudnościami
i kosztami, psuje teź estetyczny wygląd mostu, tak, że

ności możemy prócz tego dokładki przytwierdzić i po-
przednio nagrzać. Możemy też połączyć dokładki spawa-
niem nietylko na końcach, ale i w kilku innych miejscach.

Przy tym sposobie wykonania wykańczamy most
często wolimy budować nowy most zamiast go wzmacniać, j zupełnie odciążony, tylko obetonowanie ciągnionych prętów

Rys.1. Szkic belki głównej starego mosiu
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Wzmacnianie takich mostów żelbetem powiększa ich
ciężar, a przez to zmniejsza wpływ wstrząśnień, oprócz
tego ma wiele stron dobrych, a jedną z nich jest łatwość
wzmocnienia i rozszerzenia pomostu zapomocą płyty żel-
betowej. Trudność przedstawiają tu tylko pręty ciągnione,
te musimy wzmacniać dokładkami źelaznemi połączonemi
z prętami zapomocą spawania. Aby dobre współdziałanie

Rys.2 WIDOK MOSTU WZMOCNIONEGO

wykonywa się po zdjęciu rusztowania, a więc po od-
kształceniu wskutek ciężaru własnego tak, że ciężar
własny nie działa wcale na beton prętów ciągnionych.

Kolejność wykonania takiego wzmocnienia przedsta-
wimy tu na przykładzie mostu drogowego na Menie pod
Hasfurtem, który miał między dźwigarami głównymi
jezdnię 5 m i dwa chodniki po I m szerokie. Rys. 1 po-

I

osiągnąć, trzeba dźwigary odciążyć, aby cały przekrój
mógł być naprężonym całym ciężarem. Więc i ciężar
własny będzie działał na dokładki, które najprzód wy-
prostuje a później napręży. Dobre współdziałanie zależy
od przyczepności i utwierdzenia hakami końcowymi. Po-
nieważ naprężenie dokładek zaleźnem jest od haków,
które mogą nieco się poddać, więc przesunięcie małe do-
kładek zmniejsza ich naprężenie, które więc będą mniej-
sze, niż w starych prętach, a więc dokładki nie będą zu-
pełnie wyzyskane, a oprócz tego mogą łatwo powstać
pęknięcia betonu, który musi się dostosować do przedłu-
żeń starych prętów.

Aby tego uniknąć, wzmacnia się pręty ciśnione żel-
betem, zaś ciągnione zapomocą spawanych dokładek. Przy
prętach ciśnionych usztywnia je żelbet, przez co wzmacnia
je zwykle dostatecznie tak, że nie potrzeba żelaznych
dokładek. Przy prętach ciągnionych łączy się dokładki
na końcach spawaniem, aby uzyskać w ten sposób pewne
współdziałanie nowego przekroju ze starym. Dla pew-

daje szkic belki głównej wspornikowej o rozpiętości
przęsła średniego 36'3 «i i dwu przęseł skrajnych o roz-
piętości po 23-1 m. Most ten zbudowany był w r. 1867
z żelaza spawanego. Ludność okoliczna domagała się od
dawna jego wzmocnienia i rozszerzenia wobec za wielkich
kosztów budowy mostu nowego.

Żelazo spawane ma granicę ciastowatości 2200 kg\cm?.
Przepisy niemieckie dozwalają przy uwzględnieniu spół-
czynników wstrząśnień naprężenie 1400 kgjom^. Obliczono
most dla drogi II klasy ze spółczynnikiem wstrząśnień
40°/0 dla pomostu, a 20% dla dźwigarów głównych i obli-
czano przekroje tylko dla 1200 kglcm2 ze względu na
możliwe przyszłe zwiększenie obciążenia.

Eys. 2 przedstawia widok mostu wzmocnionego i obe-
tonowanego. Usunięto przekątnie drugorzędne, przegub
wzmocniono. Most podpiera się naprzód rusztowaniem
tak, aby cały ciężar spoczywał na rusztowaniu, a w belce
nie było wcale naprężeń. Teraz układa się potrzebne do-
kładki i łączy spawaniem ua ich końcach z prętami.
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Pręty ciśnione opatrujemy owinięciem. Teraz dopiero po
wykonaniu tych robót wzmacniających zastanawia się
ruch i usuwa pokrycie pomostu. Teraz wykonywamy

tonowanie prętów ciągnionych stanowi tylko nieznaczne
wzmocnienie. Koszt tego rodzaju wzmocnienia mostu i jego
rozszerzenia jest w stosunku do sposobów dotychczas uży-

m.3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY MOSTU WZMOCNIONEGO I ROZSZERZONEGO

•wzmocnienie pomostu, tudzież jego rozszerzenie wedle
rysunku 3. Po ukończeniu tej roboty zabetonowuje się
pręty ciśnione, a także i te, które mają małe ciągnienie
w sposób wskazany kreskowaniem na rys. 4. Pręty cią-
gnione, których wzmocnienie tu silnie zaznaczono, pozo-

wanych niewielki, co jest tem ważniejsze, źe^zabetono-
wanie zmniejsza koszt utrzymania prawie dojzera, a most
staje się znacznie odporniejszym względem wstrząśnień
wskutek zwiększonego ciężaru własnego.

Tak ogólnie potrzebna rekonstrukcja ij rozszerzenie

stają ńiebetonowane. Teraz opuszcza się rusztowanie,
wskutek czego zaczyna działać zwiększony ciężar własny
a most można już oddać dla ruchu, bo późniejsze zabe-

istniejących mostów żelaznych wskutek ruchu automobi-
lowego znajduje w powyżej podanym sposobie środek,
na który należałoby zwrócić uwagę.

Prof. Dr. Jan Boguckl.

Współczesne budownictwo żelazne.
Mówiąc o współczesnem budownictwie źelaznem,

z konieczności ograniczyć się muszę do jednego tylko
działu, najbardziej dla naszych czasów charakterysty-
cznego — jest nim budownictwo żelazne szkieletowe dla

celów fabrycznych, przemysłowych i mieszkalnych, które
tak silnie rozwinęło się w Ameryce, a obecnie coraz bar-
dziej rozpowszechnia się w Europie, a więc i w Polsce.

Początki budownictwa szkieletowego żelaznego się-



gają połowy ubiegłego stulecia, gdy w r, 1851 powstał
„Pałac Kryształowy" na wystawie powszechnej w Lon-
dynie )̂. .

W ślad za nim wybudowano podobny pałac kryszta-
łowy w r. 1854 -w Monachium i „La grandę galerie",
według projektu słynnego Eiffel'a na wystawie w r. 1878
w Paryżu (ryc. 1).

Ryc. 1.

Były to jednak próby zastosowania żelaza w bu-
downictwie wystawowem, które z natury rzeczy wybiega
znacznie poza ramy życia codziennego i jakkolwiek
stwarza nowe możliwości konstrukcyjne, nie daje jednak
typu budowli, przeznaczonych do innych potrzeb życia.

Ryc. 2.

Pierwszy typ budynku szkieletowego żelaznego dla
celów fabrycznych i przemysłowych powstał w r. 1871
we Francji. Był to budynek 2-piętrowy według projektu
mź.-arch. Saulnier w Noisiel s. Marne koło Paryża (ryc. 2).
Elementem wiążącym wysokie słupy ścienne była krata
ukośna, której w dzisiejszem budownictwie szkieletowem
już prawie nie spotykamy, a elementy poziome służyły
tylko jako górne i dolne odgraniczenie okien i całej ściany
(oczep i podwalina). Ukośne stężenia konstrukcji wskazują
jeszcze na zależność od znanego już dawniej budowni-

'*) Por, Prof. Dr. J. Boguckł: „Rozwój budownictwa żelaznego
i jego wpływ na architekturę". Csasop. Teehn. 1908.
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ctwa ryglowego.. Brak tu jeszcze elementu ramy, t. j . bez-
przekątniowego połączenia słupów rozporą poziomą, zwią-
zanego dziś niepodzielnie z tym. typem budowli. Wi-
dzimy to na ryc. 3, który przedstawia prawie równy co

: :, B t / a , S . •:••'••• ;•-•• -•• ..-••
• . • * * ,

do wielkości budynek z blokii mieszkaniowego w Stutt-
gardzie (r. 1927). Różnice konstrukcyjne występują tu
w całej pełni.

Jeżeli chodzi o architekturę to, wracając do ryc. 2
możemy zauważyć, że dominujący podówczas element

: • Ryc. 4.

łuku spotykamy jeszcze jako górne, łukowe, nie podykto-
wane koniecznością konstrukcyjną ograniczenie otworów
okiennych. Powtarza się on także w konsólowem podparciu
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stropów "W więzarach dachowych. Po raz pierwszy jednak
nasuwa się wówczas konieczność konstrukcyjna fasady
płaskiej bez żadnych występów poziomych i pionowych,
co stwierdza nawet sam autor projektu2); mamy tu po-
czątek „gładkich płaszczyzn" nowoczesnego budownictwa.
Widzimy je na ryc. 4 przedstawiającym warsztaty firmy
Banhaus -w Dessau (r. 1926). Elementem architektury stał
się prostokąt w płaszczyźnie, a równoległościan w prze-
strzeni. Tak zresztą wyglądałby nowoczesny „pałac krysz-
tałowy", bo ściany tych warsztatów są w całości oszklone.

"W Ameryce pierwszą próbę budownictwa szkieleto-
towego spotykamy dopiero w r. 1883, ale szybki jego
i kolosalny rozwój w zastosowaniu do t. zw. „drapaczy
chmur" każe nam wierzyć, że jest to budownictwo
przyszłości.

Budujący się obecnie gmach administracyjny firmy
samochodowej Chrysler Motor Car Corporation w New-
Jorku (ryo. 5) o 77 piętrach, łącznej wysokości 323m

, - • ' •

Eyo- 5.

25 cm, prześciga swoją wysokością dotychczasowe budowle
kuli ziemskiej (wieża Eiffel'a wysokość 300 m 65 cm) i wska-
zuj e nam równocześnie na żelazo, a względnie stal —
jako jedyny materjał do takich celów. Budynek ten po-
chłonął 21.0001 stali8) — 3,826.000 cegieł; wykazuje
9 ha podłóg, a więc powierzchni użytecznej, która oprócz
12.000 stafych mieszkańców może obsłużyć 80.000 intere-
santów dziennie, co umożliwiono zapomocą 32 wind przy
ruchu dziennym do 100 hm każda! W ścianach tego bu-
dynku mamy 3760 okien a do instalacyj elektrycznych

2) Por. Encycl. d'arcL. 1877 str. 92: „Le systerne de la con-
sfcruction employó pour les Facades donnait du haut en bas une
surface entiferement plane., sans aucnne saillie liorizontale ou Ter-
ticale".

a) Wieża Eiffla waży 8,600.000*•#.

Tak wygląda nowoczesny kolos
szkieletowego, ale nie u nas —

zużyto 1210 km drutu,
budownictwa żelaznego
w Europie i w Polsce.

U nas — przy mniejszych wysokościach — nawet
do 6 pięter — silną konkurencję w tym kierunku wywiera
żelazo-beton, wobec ciężkich warunków produkcji, w ja-
kich znajduje się w porównaniu z Ameryką nasze hutnictwo.

"W najnowszych jednak czasach, wobec chęci popar-
cia tego przemysłu i wobec konieczności lepszego wyzy-
skania drożejących z każdym dniem parcel, a także w celu
korzystnego skupienia dużych agend rządowych i przemy-
słowych, mamy w Europie ponowną próbę rozpowszech-
nienia budownictwa żelaznego, szkieletowego. Pierwsze
większe tego rodzaju budynki ukazały się w Niemczech:

Ryc. 6.

W r. 1924" Das Lochnerhaus w Aachen (ryc. 6).
"W r. 1926 wspomniany już budynek warsztatowy

firmy Bauhaus w Dessau (ryc. 4). Chłodnia, czyli t. zw.
Kuhlhaus w Hamburgu (ryc. 7) i „Schaltwerk-Hochhaus"
firmy Siemens & Schuckert w Berlinie (ryc. 8) — naj-
wyższy z wymienionych (11 pięter, 48 m wysokości, 176 m
długości, o powierzchni użytecznej 30.000 m2.

Obecnie w najbardziej handlowej dzielnicy Berlina
przy placu Aleksandra położono fundamenty pod dwa
mające się wybudować „drapacze chmur" — jeden ko-
sztem 2x/2 miljona marek, drugi — kosztem 6 miljo-
nów marek.

Ale i Polska nie pozostaje w tyle. Poza budującym
się gmachem Centralnego Telegrafu i Telefonów w "War-
szawie o 10 piętrach i wysokości sięgającej do 40 m nad
poziom ulicy, mamy na ukończeniu między innymi Dom
dla Profesorów Szkół Zawodowych w Katowicach (ryc. 9),
gdzie rozpoczęto także budowę gmachu Urzędów Skarbo-
wych o 15 piętrach i wysokości około 50 m; wspomnieć
należy również o wykonaniu budynków fabrycznych zna-
nego typu dla Elektrowni w Łodzi (ryc. 10 i 10 a), oraz
dla fabryki jedwabiu "w Chodakowie.

Równocześnie pojawiają, się i u nas próby wprowa-
dzenia budownictwa szkieletowego żelaznego nawet do
drobnego budownictwa mieszkaniowego.
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Pierwsze próby w tym kierunku sięgają czasów
przedwojennych, a zrobione były w Anglji wobec kry-
zysu, w jakim się znajdował podówczas przemysł meta-

1. wystarczająca mimo wszystko wytrzymałość sta-
tyczna materjału;

2. ogniotrwałość, lub ognioodpornośó ;

. , „ , / . / ' ; / - : . ' ' '-. =..•-!••.

Ryo. 7.

Iowy angielski. Dalsze próby w tym kierunku robiła
Ameryka, której przy znormalizowaniu części składowych
małego budynku piętrowego udało się zredukować czas
montażu szkieletu żelaznego wraz z pokryciem dachowem
do 2 godzin ! (ryc. 11).

Następne pi-óby robiono w Niemczech; a u nas
pierwszy domek szkieletowy żelazny, mieszkalny o po-
wierzchni zabudowanej 69 m2, systemu Bohlera, wykonała
w r. b. firma K. Rudzki i Ska w Warszawie (ryc. 12
i 12 a), przyczem koszt domu 16^2 tysiąca złotych oka-
zał się o 5 tys. zł. mniejszy od kosztów' takiego samego
budynku z cegły.

Należy życzyć, ażeby dalsze próby "w tym kierunku
przyczyniły się do rozwoju i tej gałęzi przemysłu, która,
wobec ogólnego braku mieszkań w Polsce nabiera dla
nas specjalnego znaczenia.

Jak wiadomo jednak, zależy tu wszystko od spo-
sobu wypełnienia ścian szkieletu żelaznego; a to wypeł
nienie, jakkolwiek pozbawione większych funkcyj sta-
tycznych, ma do spełnienia wiele trudnych zadań, ja-
kiemi są:

3. długotrwałość wobec czynników destrukcyjnych,
jakiemi oprócz robactwa i grzyba są wpływy atnaosfe-

Ryo. 8. Hyc y.
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ryczne, a więc działanie zmiennych temperatur, lodu
i wody; • • . . . . . .

4. ciepło i zimno-ochronność pomieszczeń;
5. zabezpieczenie .-wnętrza, od wilgoci;
'6. możliwość pewnej wentylacji przez ściany;
7. dostateczna izolacja dźwiękowa; ,

•Byo. 10.

8. możliwość wykonania jak najcieńszych ścian
i stropów w celu powiększenia objętości użytecznej bu-
dynku; -' - ' - . . ;

•Byo.'10 a.

9. możliwość1 szybkiego wykonania i oddania po-
mieszczeń do użytku;

10. należyte połączenie ze szkieletem żelaznym i za-
bezpieczenie tegoż od rdzy;

11. możliwy przynajmniej wygląd zewnętrzny i
12. niski koszt materjału i robocizny. ' ) '••

Byo. U.

Czy i o ile materjały dzisiejsze tym warunkom od-
powiadają — omówiono w osobnym artykule niniejszego
numeru.

Byo. 12.

Byo. 12 a.

Do mnie należy jeszcze omówienie zasadniczych ele-
mentów konstrukcji szkieletowej żelaznej w ich dążeniu
do sprostania funkcjom statycznym i do ułatwienia tam
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gdzie się da połączeń, przyczem połączenia spawane będą
omówione także w osobnym artykule.

Oały materjał, jakiby można było podać w tym kie-
runku, w niniejszym artykule nie da się wyczerpać.

To też poprzestać muszę na ogólnych wskazówkach,
dotyczących konstrukcji szkieletowej żelaznej przynaj-
mniej tych wymiarów, z jakiemi liczyć się musimy u nas
w Polsce.

Jak już na wstępie zaznaczyłem, głównem elemen-
tem konstrukcji szkieletowej żelaznej jest rama — ele-
ment na pozór bardzo prosty, bo składający się z piono-
wych słupów i poziomych rozpór — jednak trudny do
obliczenia i wykonania.

Przy dużych wielopiętrowych budynkach ustrój ra-
mowy staje się tak trudny do dokładnego obliczenia sta-
tycznego, ze nieraz rozbija się go na cały szereg ukła-
dów prostszych, co uskuteczniono np. w projekcie i wy-
konaniu wspomnianych już „Das Lochnerhaus" w Aachen
(ryc. 6) i „Schaltwerk-Hochhaus" firmy Siemens i Schu-
ckert w Berlinie (ryc. 8). W obu wypadkach układ ram
wielopiętrowych 4-ro słupowych zastąpiono dwoma ukła-
dami ram dwu słupowych, połączonemi ze sobą zapomocą
rozpór przegibnych.

•X120-15

Rys. 13.

Amerykanie wobec trudności zadania poprzestawali
nieraz na rachunku przybliżonym, a w ostatnich czasach

wpadli na pomysł mechanicznego obliczania ustrojów sta-
tycznie niewyznaczalnych, co znalazło swój wyraz potem
i w Niemczech, między innemi w postaci znanego aparatu
„Nupubest" Eieckhofa.

Co do konstrukcji ram, to nieraz duże trudności na-
stręczają połączenia rozpór ze słupami — szczególnie
w narożach ramy. Działają tam zazwyczaj największe
momenty zginające, a wobec braku ciągłości pomiędzy
rozporą i słupem zachodzi nieraz potrzeba nie już wzmoc-
nienia części łączonych, ale wprowadzenia nowych znacz-
nie silniejszych elementów, a stąd i trudności połączeń
np. Dom Tietza w Berlinie (ryc. 13).

Ponieważ staramy się o to, ażeby wszelkich połą-
czeń w całej konstrukcji było jak najmniej, dlatego też
dążymy do zastosowania gotowych dźwigarów walcowa-
nych, przyczem dla słupów w Niemczech znalazły bardzo
korzystne zastosowanie dźwigary szerokostopowe typu I,
których huty nasze dotychczas niestety nie walcują.

W rozporach wobec zasadniczo mniejszych sił osio-
wych stosuje się zazwyczaj normalne dźwigary walcowane
I, lub belki blaszane — te ostatnie nieraz znacznej bardzo
wysokości.

Rys. 14.

Najczęściej dla ułatwienia montażu — słupy prze-
chodzą wskroś i łączone są ze sobą na styk bezpośredni
podłużny z uwzględnieniem nieznacznej zwykle przy wielu
piętrach zmiany przekroju, pozostawiając styk boczny
dla rozpór. Tu jednak, jak stwierdzono po katastrofalnych
wiatrach na Florydzie, połączenie było często niewystar-
czające, zwłaszcza tam, gdzie się sprowadzało do cią-
gnienia śrub, osadzonych w kątówkach (rys. 14).
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Rys. 15.

Jak już zaznaczyłem, stężeń ukośnych ze względu
na otwory okienne i wypełnienie ścian w konstrukcjach
szkieletowych unikamy; w razie koniecznej potrzeby
umieszczamy je raczej w płaszczyźnie ścian wewnętrznych,
zwłaszcza ścian klatek schodowych, jak to widzimy na
rys. 19. Ogromnie pomocne pod tym względem w całej
konstrukcji są stropy, które się wykonuje zwykle jako
stropy sztywne, a to w tym celu, aby rozdzielały siły po-
ziome równomiernie na wszystkie słupy budynku, co jest
konieczne, bo w wielu wypadkach, jak praktyka wykazała
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(rys. 14) domniemana sztywność wypełnienia ścian oka-
zała się iluzoryczną.
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Rys. 16.

Co się tyczy rygli i słupów podziałowych drugorzę-
dnych, którym nie przypadają w udziale wybitne funkcje

fazpcdhm.

Rys. 17.

statyczne, to staramy się te połączenia wykonać jak naj-
prościej, przyczem w Niemczech są one znormalizowane
i odbywają się zapomocą kątówek nierównoramiennych

bez specjalnego przycinania ścianki dźwigarów, jak to
widzimy na rys. 15, a nie jak dotychczas było wykony-
wane (rys. 16).

W, podstawie słupa częściowo utwierdzonego unikamy
dziś blach węzłowych, w celu zmniejszenia długości kon-
strukcyjnej słupa i uzyskania swobody miejsca i ruchu
przy słupie w poziomie podłogi (rys. 17).

Ewentualne przeguby słupów wykonujemy także
w sposób uproszczony (rys. 18); zamiast stosowanego da-
wniej czopa okrągłego mamy tu piętkę stalową odcin-
kową, umieszczoną pomiędzy dwiema nakładkami pod-
stawy tak że przesunięcie jej w kierunku siły poziomej
jest niemożliwe.

Rys. 19.

Podciągi stropowe łączymy zwykle ze ścianką, a nie
ze stopkami słupów, a to w celu zmniejszenia obciążenia
mimośrodkowego tychże (rys. 19, magazyn w Szczecinie).
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Rys. 18.
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Rys. 20.

Dach w dzisiejszem budownictwie szkieletowem naj-
częściej bywa płaski (taras) — w tym wypadku elementy
konstrukcji żelaznej są te same co w stropie —•* dźwigary
i podciągi. . ;



Tężniki wiatrowe spotykamy tu tylko przy dachach
dwu — i cztero-spadkowych bez stropu górnego (co rzadko
się zdarza), używane w tym celu dotychczas belki po-
ziome kratowe zastępujemy dziś tężnikami w postaci da-
chu. Tężniki te, łącznie z elementami pokrycia (pasem
górnym więzarów i płatwiami) tworzą, ustrój belek kra-
towych w przestrzeni, który także, jak się okazało, może
spełnić należycie swoje zadanie (rys. 20). Na zakończenie
wypadałoby nadmienić, że wobec dużych obciążeń, jakie
w dzisiejszem budownictwie szkieletowem przypadają, ele-
mentom konstrukcji, zwłaszcza słupom, zaznacza się
i tutaj — nie tylko w mostach — dążenie do stosowania
stali wysokowartościowych i byłoby bardzo pożądane,
ażeby i nasze huty przystąpiły do odnośnej produkcji,
zwłaszcza, że z tą sprawą łączy się kwestja zabezpieczenia
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żelaza od rdzy (patent „Nirosta" Kruppa i stal miedzio-
wana). Do budującego się obecnie największego „drapacza
chmur" w Ameryce, o którym wspominałem — zamówiono
700 tonn stali nierdzewiejącej Kruppa.

Sprawa ta dla nas ma znaczenie szczególne wobec
propagandy drobnego budownictwa żelaznego mieszkanio-
wego, gdzie w większości istniejących dziś systemów tego
budownictwa ze względu na drobny wymiar profilów tam
stosowanych używa sią powszechnie stali nierdzewiejącej.

Byłby to najlepszy sposób zapewnienia długotrwa-
łości konstrukcji żelaznej, która tutaj zwłaszcza wobec
drobnych wymiarów szkieletu budzi pod tym względem
uzasadnione obawy, działające na szkodę tak pożądanego
jej rozpowszechnienia.

Stefan Bryła.

Żelazne konstrukcje spawane. Zasady obliczenia i elementy połączeń.
Zastosowanie spawania w konstrukcjach żelaznych

datuje się właściwie od paru lat. Wprawdzie jeszcze
w początkach budownictwa żelaznego chciano je wpro-
wadzić w użycie. Dawne jednak, kowalskie metody, sto-
sowane na domiar do znacznie gorszych niż dzisiaj ma-
terjałów, nie mogły dawać i nie dawały rzeczywiście wy-
ników korzystnych. To też nic dziwnego, że dotychcza-
sowe przepisy najczęściej zabraniały używania spawania,
albo — jeżeli nawet pozwalały, — to przy takiej reduk-
cji naprężeń dopuszczalnych, że opłacać się ono wogóle
nie mogło.

Ostatnie lata przyniosły przecież pod tym względem
duże zmiany, dzięki zastosowaniu do spajania metali
elektryczności i acetylenu. W r. 1917 użyto po raz pierw-
szy na większą skalę spawania w Ameryce do naprawy
internowanych okrętów niemieckich, zatopionych i uszko-
dzonych przez załogę. Od tego czasu znaczenie jego
wzrosło ogromnie, zrazu w zakresie budowy maszyn,
zbiorników, przewodów, okrętów i budownictwa wodnego.
(Np. w zakładzie wodnym Terni we Włoszech zastoso-
wano spawanie do ciągów turbinowych o średnicy 4 w
i grubości ścianki 10 do 32 mm.

Stosunkowo najwolniej wchodziło spawanie w zasto-
sowanie w budownictwie i mostownictwie. Pierwsze wię-
ksze budowle spawane zostały wzniesione dopiero przed
4-ma laty. A przecież i dzisiaj nie można mówić, że spa-
wanie konstrukcyj żelaznych mieści się jeszcze wyłącznie
w dziedzinie prób i doświadczeń, ale stwierdzić trzeba,
że wchodzi ono tu w zastosowanie w wyjątkowo szyb-
kiem tempie i coraz bardziej wypiera konstrukcje nito-
wane. Ilość budowli fabrycznych, wysokich budynków
szkieletowych, mostów spawanych rośnie ustawicznie i co-
raz szybciej. Jeżeli jeszcze przed paru laty zastosowanie
spawania było wprowadzane wyłącznie przez zakłady,
którym zależało bezpośrednio na rozpowszechnieniu zwłasz-
cza aparatów do spawania elektrycznego czy acetyleno
wego, to dzisiaj wartość tej nowej metody budowania
pojęły również warsztaty konstrukcyj żelaznych i mosto-
wych wogóle, zaczynając rozumieć, że jest to jedyna
droga, na którą wejść musi konstrukcja żelazna, ażeby
wogóle się opłacać.

Koszt konstrukcji żelaznej składa się z kosztów ma-
terjału i robocizny. Jak przedstawia się pod tymi wzglę-
dami stosunek konstrukcyj spawanych do nitowanych?

Ilość materjału żelaznego w konstrukcji spawanej
musi być mniejsza niż w konstrukcji nitowanej. Przede-
wszystkiem bowiem potrzebne przekroje prętów są zna-
cznie mniejsze, tak z powodu nieuwzględniania dziur na
nity, jakoteż z powodu zmniejszenia ciężaru własnego
konstrukcji. Powtóre zaś łączniki, jakich w konstrukcji
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nitowanej jest bardzo wiele, (blachy węzłowe, przy kładki,
kątowniki i t. d.) w przeważnej części odpadają zupełnie,
jeżeli zaś są potrzebne — to o znacznie mniejszych wy-
miarach. Oszczędność na wadze zależy oczywiście od cha-
rakteru konstrukcji, wogóle jednak waha w granicach
od 10 do 30%, dochodząc w poszczególnych wypadkach
nawet i jeszcze wyżej (por. poniżej przykłady).

O ile chodzi o robociznę, to w zasadzie oszczędność
jej powinna być duża i — zagranicą już dzisiaj — jest
duża. Odpada bowiem dokładne trasowanie konstrukcji
w warsztacie, przyczem części spajane mogą nie przysta-
wać do siebie; robota warsztatowa zmniejsza się bardzo,
gdyż niema tu wiercenia otworów na nity i t. d. Szyb-
kość wykonania jest znacznie większa; zaś do spawania
wystarcza mniejsza ilość ludzi niż do nitowania (ale wy-
kwalifikowanych).

Z innych walorów należy zaznaczyć, że spawanie
można wykonać nieraz w warunkach, w których nitowa-
nie jest utrudnione lub nawet niemożliwe z powodu
braku dostępu, (tylko zupełnie wyjątkowo zajść może
wypadek przeciwny) a także, że wzmocnienie konstrukcji
spawanych nie nastręcza żadnych trudności. Zaznaczę
też, że niejednokrotnie zastosować można — zwłaszcza
przy mniejszych konstrukcjach, oraz przy cięciu blach
i przekrojów walcowatych — także palnik acetylenowo-
tlenowy, co bardzo przyspiesza robotę.

Z drugiej strony spawanie wymaga bardzo dobrych
i sumiennych spawaczy, należytej kontroli i dobrych pa-
łeczek (elektrodow), pod względem zaś konstrukcji należy-
tego zaprojektowania. Podkreślić należy z naciskiem, ie
konstrukcje spawane musi się projektować najzupełniej
inaczej, zwłaszcza w szczegółach połączeń, niż konstruk-
cje nitowane a także zważać, aby przy wykonywaniu nie
powstały odkształcenia wskutek zmian termicznych.

Powody powyższe sprawiają, że robocizna jednost-
kowa powinna byó w konstrucji spawanej również tań-
sza. U nas tak dotychczas nie jest. Cena jednostkowa
konstrukcji spawanej jest przeważnie wyższa od takiej że
ceny konstrukcji nitowanej. Niema to zresztą właściwie
żadnego uzasadnienia, prócz tego, że urządzenia do nito-
wania w warsztatach istnieją oddawna, natomiast urzą-
dzenia do spawania dopiero się instaluje, a amortyzację
ich pragnie się najczęściej przeprowadzić przy pierwszej
robocie oraz, że brak jest jeszcze odpowiedniego doświad-
czenia. Z powodów poprzednio podanych wynika bowiem,
że w normalnych warunkach pracy i amortyzacji, cena
jednostkowa musi być niższa właśnie przy konstrukcji
spawanej. Do tych rezultatów dochodzą wszystkie war-
sztaty zagraniczne, w których wprowadza się spawanie,
a za nimi i nasze. Nie zmienia zaś ich w żadnym wy-
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bitniejazym stopniu fakt, że u nas przemysł elektrotech-
niczny jesb znacznie mniej rozwinięty, niż zagranicą.

W konsekwencji pierwsze konstrukcje spawane na-
sze wogóle nie kalkulowały się, albo kalkulowały się
w bardzo małym stopniu. Stan ten rzeczy jednakowoż
zmienia się bardzo szybko, nieomal z dnia na dzień
w miarę jak powstają nowe spawalnie, coraz bardziej
dostosowane do potrzeb budownictwa żelaznego. Budowle
spawane wzniesione w latach 1929 i 1930 w Polsce zbu-
dowane już zostały jako konstrukcje tańsze od nitowa-
nych, a stosunek cen przechyla się coraz bardziej na ich
stronę.

Jedną z głównych przeszkód stawianych przez in-
żynierów wprowadzeniu spawania na szeroką skalę są
wątpliwości co do sposobów badania spojeń. Wątpliwości
te dzisiaj już są niesłuszne; z jednej strony bowiem
w trakcie wykonania budowli spawanych należy przepro-
wadzać w określonych odstępach czasu odpowiednie próby,
(zresztą mamy tu zupełną analogję konstrukcjami żel-
betowymi, gdzie również inaczej się nie postępuje), z dru-
giej zaś strony istnieje dzisiaj już kilka sposobów bada-
nia szwów. W Polsce przepisy prób spawania zostały za-
twierdzone przez Ministerstwo Robót Publicznych jeszcze
w r. 1928 z racji wykonywania mostu pod Łowiczem.
Są one następujące w (skrócie):

Materjał elektrod. Elektrody powinny być wykonane
z żelaza zlewnego, o wytrzymałości 3.700—4.200 Â /ww2,
zawierającego przynajmniej 0,1% węgla i 0,2B°/0 manganu.

Elektrody powinny być poddane następującym pró-
bom :

P r ó b y na r o z e r w a n i e : Próbki wykonywa się
z płaskowników z żelaza zlewnego o wymiarach (30—35) x
x(13—15) mm, o długości 300 mm (rys. 1). Próbka ta ma
być połączona w środku na styk czołowy V, a następnie
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obrobiona wedle rys. 2. Naprężenie rozrywające powinno
wynosić conaj mniej 80°/0 -wytrzymałości materjału kon-
strukcyjnego, t . j . 0,8 x 3700 = 2960 kgjemK (Próbek takich
należy wykonać trzy).

P r ó b k i n a w y d ł u ż e n i e : Na płaskowniku
300x60x15, wyciętym na d mm wedle rys. 3 nakłada
się materjał elektrody przy pomocy łuku elektrycznego
warstwami. Następnie odwraca się próbkę, ścina się z dru-
giej strony również na 9 mm, wycięcie wypełnia znowu
elektrodą. Próbkę tak wykonaną rozcina się na trzy czę-
ści, z których robi się próbki zawierające na długość ok.

60 wm wyłącznie materjał elektrody. Próbki te obtoczone
do 10 mm (rys. 4), mierzy się następnie na wydłużenie
na długości środkowej, wynoszącej bOmm. Wydłużenie
powinno być conajmniej 15°/0 (3 próbki).

Rys. 5, 6,

P r ó b y na z g i n a n i e : Płaskowniki 120X70X 15 —
—17 mm wypełnia się w środku materjałem elektrody
na V, poczem obrabia się je tak, aby w środkowej części
uzyskać naroża zaokrąglone promieniem 8 mm (rys. 5).
Następnie wygina się je na trzpieniu okrągłym o śred-
nicy równej potrójnej grubości płaskownika. Powinny
one dać się zgiąć do zupełnej równoległości t. j . do 180°
(rys. 6) przyczem nie powinna się ukazać żadna rysa.

Rys. 7.

Spojenie powinno znajdować się podczas zginania osiowo
na trzpieniu (3 próbki).
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Rys. 8.

P r ó b y na ś c i n a n i e : Próbki wykonywa się
z dwóch płaskowników, połączonych blachami węzłowemi
przy pomocy szwów 5x5mm, 10x10mm i 16x15mm
o długości 5 cm (rys. 7). Przekrój płaskowników powi-
nien być taki, ażeby z zupełną pewnością wytrzymał
siłę 8.

Wymiar szwu t — 5 mm S = 12 t Ws — 1000 kg/omb
t 10 .Q 9fl W 1 ft(V>

ź = 15 „ # = 2 8 „ W. = 2400
Minimalna wytrzymałość szwów na ścinanie powinna

wynosić Ws kgjcmb (3x3 = 9 próbek).
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P r ó b y na ś c i n a n i e spo jeń o t w o r o w y c h :
Próbki wykonane wedle rys. 8 powinny unieść naprężenie
ścinające z powodu siły S, którą należy wziąć wedle
nast. tablicy:

g = 8 mm d = 8 mm
10 10

8 =1000 kg
S= 1400 „
S= 2000 „
5=3000 .

8,= 750%

8, = 2000 I
& = 2500„ i)'.

"W powyższej tablicy <? jest grubością próbek, d śred-
nicą otworu w płaszozyźnie zetknięcia z blachą, S mini-
malną siłą, jaką wytrzymać powinien przekrój, S, mini-
malną wytrzymałością spoiny w otworze. Próby spawa-
czy: Każdy spawacz, zatrudniony przy budowie mostu,
powinien wykonać trzy próbki na zginanie i 3 próbki
na ścinanie i otrzymać przy tero. dobre wyniki.

j

T j

Eya. 0, 10, 11, 12.

Sposoby b a d a n i a d o b r o c i szwów — prócz
badania zewnętrznego wyglądu okiem inżyniera fachowca —
są następujące: przy pomocy pomiaru oporu elektrycznego
szwu, przy pomocy fal głosowych i stefcoskopu, przy
pomocy promieni Roentgena, oraz badanie magnetyczne.
Specjalnie ostatnie dwa sposoby w ostatnim roku postą-
piły bardzo naprzód.

"W pierwszych latach stosowano prawie wyłącznie
spawanie łukiem elektrycznym; obecnie coraz częściej
używa się także spawanie acetylenem, które, mając zna-
czne niedogodności termiczne, dają przecież nie gorsze
rezultaty wytrzymałościowe.

Zasady obliczenia połączeń spawanych.
A) Na rozciąganie i ściskanie.

Niech będzie F przekrój elementu konstrukcji, Br wy-
trzymałość tego materjału na rozciąganie, przekrój po-
przeczny spojenia F„, wytrzymałość materjału elektrody
(na rozciąganie) Rra, to wytrzymałość s p o j e n i a będzie
F3.R,.S, zaś siła jaką s p o j e n i e bezpiecznie może prze-
nieść przy «-krotnej pewności

. . . . (1)S--
n

gdzie k oznacza naprężenie dopuszczalne.
. > •Niech krs = akr, to może być a==l. Dla wszelkiej

pewności, należy przyjmować a < 1, o ile wszystkie próby
nie dadzą lepszego wyniku. Przyjąć można średnio w na-
szych warunksch « = •§•—-f-, czemn odpowiada &r,=
= 800—1000 kgjcm2, przy mniej wprawnych spawaczach —
jeszcze mniej. Decydować powinny próby, które należy
wykonać przed każdą budową.

Ażeby móc wyzyskać cały przekrój prętów łączo-
nych, należy albo osiągnąć tt = 1, albo, oprócz styku czo-
łowego, dać przykładki albo zwiększyć F,, tak, aby

= F,krs, więc, aby F, = — F.

l) Ta ostatnia kategorja prób jest mniej potrzebna i może
wogóle odpaść.

Pierwsze rozwiązanie (a — l) jest dopuszczalne przy
bardzo dobrem spawaniu (rys. 9); należy przedtem prze-
prowadzić szereg prób spawacza i spawania, któreby
dać mogły dostateczną podstawę do takiego przyjęcia,
t. j . przerwały się poza szwem. Niemniej zastosowano je
w kilku, nawet dość znacznych konstrukcjach (np.__most
próbny kolejowy kolei Bienne-Souceboz w Szwajcarji), —•
i w miarę udoskonalenia spawania będzie to sposób naj-
właściwszy.

Rozwiązanie drugie (z przy kładkami) jest dzisiaj
najczęściej stosowane. Np. przy budowie mostu w Ło-
wiczu przyjęto, że 75°/0 siły przenosi się przez spoinę,
zaś reszta (25°/0) przez przykładki; przy moście w Ohi-
copee Falls analogiczne cyfry wynosiły 81°/o i 19 V

"Wspomniane doświadczenia wykazały, że przy połą*
czeniach na rozciąganie należy końce ściąć ukośnie (zuko-
sować) wedle rys. 9 (ścięcie X) lub wedle rys. 10 (śoięcie F)j
wtedy przy normalnem wykonaniu spawania przyjąć
można a = 0,75. O ile ścięcia takiego nie wykonano
(rys. 11), dostęp elektrody jest trudniejszy, połączenie
gorsze — i co najwyżej można przyjąć a = 0,50.

Rozwiązanie trzecie (zwiększenie przekroju w spoinie)
nie jest wogóle stosowane w konstrukcjach żelaznych,
natomiast dopuszczalne i dobre w żelbetowych (rys. 12).
Zastosowano je np. przy budowie Domu Akademickiego
w Warszawie przy przedłużeniu prętów ściągu belki,
dźwigającej 7 pięter, o rozpiętości 12,30m z bardzo do-
brym skutkiem.

B) Na Ścinanie.
Połączenie prętów można wykonać również przy

pomocy spoin narażonych na ścinanie. Połączenia takie
mogą być: 1. podłużne — i to: a) boczne lub b) środ-
kowe (szczelinowe); 2. poprzeczne, najczęściej czołowe,
c) otworowe, używane wogóle b. rzadko.

[[

Rys. 13 i 14.

l.a. Połączenia podłużne boczne wykonywa
się, stapiając pałeczkę wzdłuż brzegów pręta łączonego
(fig. 13 i 14).
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JRys. 15, 16.

Dla zniszczenia połączenia wedle rys. 13 i 14, muszą
ulec ścięciu szwy na długości (0+^+03)=^! i to —
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mując nałożenie metalu wedle trójkąta — najprawdopo-
dobniej w płaszczyznach ss' o wymiarze poprzecznym
i'=0,7/ (iys. 15). Wtedy, — Pr zy wszystkich szwach
równych — naprężenie dopuszczalne 1 cmb szwu prosto-
kątnego symetrycznego na ścięcie

ws = V &„ = 0,7 tk„ (2)
zaś najw. siła:

S = ( a + a i + a 2 ) w a = A . 0 , 7 t k s s , . . . ( 3 )
a stąd

A- S = 1 (4)
0,7łkss ws

 w

Za podstawę przyjmuje się zazwyczaj kss od
600—750kglcm^ zależnie od jakości robotnika i wyniku
prób, które przed przystąpieniem do robót należy wyko-
nać. Dla naprężeń w obrębie tych granic otrzymujemy
nast. naprężenie dopuszczalne w kgjemb:

Tablica I.
t = 4 6 8 10 mm

k„, = 600 168 252 336 420 kgjcmb
650 182 273 364 455 „
700 196 294 392' 490 „
750 210 315 420 525 „

Podany powyżej sposób obliczenia jest najprostszy
i najbardziej rozpowszechniony, niezupełnie jednak racjo-
nalny. Doświadczenia wykazały bowiem, że szwy mniej-
sze, t, j . o przekroju mniejszym, posiadają, wytrzymałość
(kgjem2) większą, niż szwy większe, i że wytrzymałość
zmienia się mniej więcej wedle linji prostej, o ogólnym
kształcie

w s ' = { w f i — ( p t ) k g l c m ' 1 . . . . . ( 5 )
a więc na 1 cmb szwu

w„ = { w o — f t) 0 , 7 t k g l c m . . . . ( 6 )
przyczem doświadczenie wykonane przezemnie dla Mini-
sterstwa Robót Publicznych w Mechanicznej Stacji Do-
świadczalnej Politechniki Lwowskiej doprowadzają osta-
tecznie do następującego równania *):

w., = (3025—13251) t kgjcmb . . . . (7)
Dla tych danych wynikają następujące wartości:

T a b l i c a II.
t= 4 6 8 10 mm

ks dla
ka „ n = 3,25

w = 4
» = 5

k,

wo = 998 1332 1572 1700 kgjcmb
333 444 524 567 _
307 401 484 524 „
250 333 393 425 „
200 266
167 222

314
262

340
283

Zazwyczaj można przyjmować w budowlach o obcią-
żeniu stałem n = 3, przy nieznacznie zmiennem, zależnie
od przyjęcia naprężeń dop. dla materjału konstrukcyjnego
n = 3,25 — 4 (konstrukcje budowlane), przy mostach dro-
gowych n — 5, przy kolejowych n = 6.

T

Rys. 17.

Jeżeli szew nie jest prostokątny symetryczny, to za
podstawę wytrzymałości i naprężenia dopuszczalnego na

') Spółczynnik 0,7 wprowadzono pod nawias.

1 cmb wziąć należy odpowiednią najmniejszą grubość
szwu t', por. rys. 16.

Przy przekrojach, których oś ciężkości leży w środku
szerokości pręta, np. płaskownika, należy robić połączenie
również symetryczne (rys. 17), a więc obustronnie szew
ciągły (co skraca długość zakładki), lub obustronnie prze-
rywany. Przy przekrojach, których oś ciężkości odchyla
się od środka szerokości pręta, należy długości szwów po
obu stronach dostosować do położenia osi ciężkości. Weźmy
pod uwagę np. kątówkę (rys. 13), to długość a powinna

e'
być a = —(«! + a2), albo

zaś dla ai'=ai mamy aj = ^ A T-

Należy zaznaczyć, że najwygodniejsze są szwy małe,
gdyż wymagają mniejszej ilości materjału elektrody
i prądu. Szew o grubości 2 t wymaga cztery razy więcej
niż szew o grubości t, a jest wedle tabl. dwukrotnie sil-
niejszy, zaś wedle tabl. II. nawet nie dwukrotnie. Dlatego
też lepiej używać wogóle szwów dłuższych, a cieńszych
(4—6 mm), o ile w grę nie wchodzą momenty inne (dłu-
gość blachy węzłowej i t. d.).

m- n

-W i*.

Eys. 18, 19.

1.6. P o ł ą c z e n i e p o d ł u ż n e ś r o d k o w e (szcze-
linowe) wykonywa się w ten sposób, że w przytwier-
dzanym przekroju wycina się podłużne wcięcie i w niem
umieszcza materjał elektrody (rys. 18). Może ono docho-
dzić do o lub do c. Wedle przepisów amerykańskich sze-
rokość wcięcia t musi być conajmniej równa grubość
szwu g, ale conajwyżej równa podwójnej grubości tegoż
2 g. Należyte spojenie da się jednak wykonać tylko przy
zastosowaniu zukosowania brzegów wcięcia wedle rys. 19,

Rys. 20, 21.

można wtedy stosować ks. W tych warunkach obliczenie
szwu następuje według wzorów 2—7. Szew więc o dłu-
gości I przenieść może siłę S—tlks.

O ile brzegi nie zostały zukosowane, należy naprę-
żenia te zmniejszyć o 25%.

Szwy szczelinowe są znacznie kłopotliwsze w wyko-
naniu od bocznych.

2. a. P o ł ą c z e n i a p o p r z e c z n e wykonywa się
najczęściej jako czołowe, to jest stapiając pałeczkę
wzdłuż końcowej krawędzi poprzecznej pręta łączonego
(rys. 20).

Połączenie to oblicza się na tej samej podstawie co
połączenie boczne podłużne, zatem według wzorów: 2—4.
Zaznaczyć należy, że połączenie to ma wytrzymałość
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większą, tak że można je obliczać na naprężenia dopusz-
czalne od 700 do 800 kg jem1 przyczem cyfry te odpowia-
dają naprężeniom 600 względnie 750 kgjcm2. Natomiast
wykazuje ono mniejszy spółczynnik wydłużenia.

Najczęściej połączenie to używane jest w połączeniu
ze szwami bocznemi, wtedy mianowicie, gdyby długość
szwów bocznych wypadła zbyt wielka, aby ją można było
wygodnie umieścić w węźle (rys. 21).

2.6. P o ł ą c z e n i a p o p r z e c z n e szczel inowe
używane są również, jednakże wyjątkowo, nie dają one
bowiem takich walorów, jaki przedstawia szew środkowy
podłużny (najracjonalniejsze umieszczenie szwu ze względu
na rozdział naprężeń), ani też tej łatwości roboty jakie
daje szew czołowy.

Eys. 22.

Szwy nachylone (rys. 22) pod kątem traktuje się
w obliczeniu albo jako szwy podłużne, jeżeli kąt a jest
mniejszy od 45° albo jako szwy poprzeczne, jeżeli kąt a
jest większy niż 45°.

W razie zastosowania szwów podłużnych i poprze-
cznych równocześnie, liczy się je najczęściej na to samo
naprężenie dopuszczalne, mianowicie na mniejsze, t. j . to
które odpowiada szwom bocznym.

rn-n

Eys. 23, 24.

3. P o ł ą c z e n i a otworowe (rys. 23) stosowane są
wogóle rzadko, najczęściej wtedy, gdy konstrukcja była
przygotowana już na połączenia nitowane, a w ostatniej
chwili zdecydowano się na zastosowanie spawania. Połą-
czenia takie wykonane są na zwykłych otworach na nity,
umieszczonych bezpośrednio na pełnych blachach węzło-
wych lub prętach. Ponieważ dostęp elektrody jest w ta-
kim otworze dosyć utrudniony, przeto połączenie jest
raczej słabe i zazwyczaj przy przeciętnym wykonaniu nie
posiada więcej wytrzymałości aniżeli połowa wytrzyma-
łości odpowiedniego nitu. Wytrzymałość ta uzależniona
jest zresztą w wysokim stopniu od średnicy otworu.
Otwory o średnicy większej pozwalają na osiągnięcie
większej wytrzymałości, gdyż dostęp elektrody jest tutaj
lepszy.

tootfoo
12

Rys. 25, 26.

Wytrzymałość spoin otworowych można bardzo zwię-
kszyć przez zastosowanie z ukosowania krawędzi otworu

wedle rys. 24. W tych wypadkach wytrzymałość ta może
wzrosnąć o 50"/o-

Spoiny otworowe można spotkać także przy zamy-
kaniu otworów montażowych w większych belkach kra-
towych, których poszczególne elementy spawa się na mon-
tażu. Takie spoiny otworowe mają, jednak raczej znaczenie
drugorzędne, wykonywa się je bowiem ze względu na
lepszy wygląd czy na możność lepszej konserwacji. Połą-
czenia na szwy boczne wykonać można jako ciągłe albo
jako przerywane.

Szwy działać mogą aa ścinanie również w belkach
zginanych np. w blachownicach, lub dźwigarach wzmo-
cnionych.

Wreszcie w konstrukcjach żelaznych spawanych spo-
tyka się. szwy, których zadaniem jest nie przeniesienie
siły z jednej części przekroju na drugą, ale wzajemne
połączenie poszczególnych elementów konstrukcji, złożo-
nych we wspólny pręt, lub belkę. Dotyczy to np. słupów
lub pasów belek kratowych. Najczęściej mamy tu do czy-
nienia ze szwami bocznymi, rzadziej ze szwami szczeli-
no wemi (we wcięciach).

Elementy połączeń spawanych.
Połączenia tak prętów, jakoteż i belek (zginanych)

można wykonać a) bezpośrednio, czyli na styk czołowy,
b) na zakładkę, a) na przykładki.

Ą/8. 27, 28.

P o ł ą c z e n i a na s tyk (bezpośrednie) wykonywa
się przez spajanie części łączonych, przytkniętych do
siebie. Należy je obrobić (zukosowaó) na V lub na X,
o ile profile łączone są mniej więcej grubością sobie ró-
wne (por. rys. 9—12, oraz 25—26). Obliczenie por. wz. 1.

Rys. 29.

Połączenie bezpośrednie do przekroju o większej po-
wierzchni można wykonać bez zukosowania, gdyż tu
zawsze można zwiększyć warstwę nałożonego materjału
elektrody, do takiej grubości, aby połączenie było zupełnie
mocne. Dotyczy to zwłaszcza połączeń bezpośrednich pod
kątem prostym, czy ukośnym (por. rys. 27—30).

Rys. 30. Rys. 31.
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P o ł ą c z e n i e na z a k ł a d k ę jest w konstrukcjach
budowlanych dopuszczalne tylko, jeżeli pręt dany jest
podwójny, (ze względu na konieczność osiowego przenie-
sienia siły). Często stosowane w belkach kratowych (rys.
13, 17-24, 81).

P o ł ą c z e n i a na p r z y k ł a d k i stosuje się, gdy
nie chce się przyjąć dla styku bezpośredniego a^ l . Przy-
kładki mogą być wedle rys. 32, podobnie jak w kon-

Bys. 32. Bys. 33.

strukejach nitowanych, lub też wedle rys. 33, co jest wy-
godnym w wykonaniu, gdy się je dospaja na montażu.

Połączenia na blachy węzłowe stosowane są
niekiedy w konstrukcjach kratowych, przyczem pręty
łączy się zwykle na zakładki. Blachy węzłowe mogą być

Rys. 34, 35, 36.

ujęte, jak w konstrukcjach nitowanych, pomiędzy pręty
(np. dwie kątówki) pasa, (rys. 34). Wtedy blachy węzłowe
powinny albo wystawać poza kątówki pasa wedle rys. 35,
albo nie dochodzić do ich naroży (rys. 36), aby można

Rys. 37.

było wygodnie wykonać szew. Przy przekroju pasów po-
jedynczych najlepsze są blachy dospajane czołowo do pasa
por. rys. 37 i 38 — (blachy zakreskowane) także ryc. 37 a.
Jestto ustrój patentowany.

By o. 37 a.

Wymienione połączenia nie wyczerpują jednakże
wszystkich sposobów możliwych połączeń. Możliwe są
bowiem czy to połączenia wedle rys. 39, na którym za-
stosowano (częściowo na zakładkę, częściowo zaś) połą-

Bys. 38.

czenie na styk bezpośredni, jednakowoż poza obrębem
węzła. Również możliwe jest połączenie wedle rys. 40,
na którem teowniki krzyżulców zostały wyoięte, tak, że
ich stopki obejmują obustronnie ściankę pasa górnego.
Możliwe też jest połączenie, w którem pas górny zostaje
wycięty i na styk częściowo poprzeczny, częściowo po-
dłużny połączony z krzyżulcem (rys. 41). Przykłady te

Rys. 39.

świadczą, jak ogromnie bogata jest skala róźnolitości po-
łączeń konstrukcyj spawanych, jeżeli zastosuje się zwłasz-

y
Rys. 40.

cza palnik aoetyleno-tlenowy. Przykłady innych połączeń
por. niżej.

Bys. 41,

Dźwigary wzmocnione.
Mogą być wykonane w dwojaki sposób:
D i w i g a r y wzmocnione n a k ł a d k a m i (rys.

42 i 43). Można zastosować jedną lub więcej nakładek.
Szerokość sąsiadujących z sobą poszczególnych nakładek
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(a także i stopek dźwigara) musi być różna przynajmniej
na szerokość spoiny. Przy jednej nakładce musi ona być
zatem szersza lub węższa, ale w żadnym razie równa
szerokości stopki. Przy paru nakładkach można zastoso-
wać ustrój podany np. na rys. 46.

130-
300

125

Rys. 42, 43. Rys. 44.

D ź w i g a r y o podwyższone j ścian ce wyko-
nywa się w ten sposób, że dźwigar walcowany rozcina
się poziomo na potrzebnej długości, wygina w pożądanym
kształcie np. wedle rys. 44, a w powstały otwór wstawia
odpowiednio wyciętą blachę (zakreskowaną), którą, przy
pomocy spawania łączy się ze ścianką.

Blachownice.
Wykonywa się zasadniczo wyłącznie ze ścianki

i nakładek (rys. 45), bez katówek, które w blachownicach
nitowanych grają raczej rolę łączników, aniżeli istotnych

Rys. 45.

elementów przekroju. Szwy mogą być zastosowane albo
ciągłe albo przerywane. Najczęściej wystarczą przerywane,
przyczem przy zachowaniu tych samych grubości i dłu-
gości c szwów zmienia się ich odstęp odpowiednio do siły
poprzecznej. Jeżeli mianowicie T oznacza siłę poprzeczną
w danym przekroju, Fn przekrój nakładek ponad szwem
badanym, J moment bezwładności całego przekroju (w przy-
bliżeniu jest 1= 2 Fn i~- J J, 8= -=-Fn moment statyczny

-35- -30- Aio

6060.6

Rys. 46.

r
nakładek F„ ze względu na oś ciężkości przekroju, to siła
ścinająca na długości e musi być przeniesiona przez szwy,

1
L 100.100JO

L_
Rys. 47.

TS Te _zatem -=- e = ~=- — 2, we.I n
bóść

Zazwyczaj przyjmuje się gru-
le

długość szwu, a oblicza ich odstępy, c = „—r'

Wzmocnienie blachownicy wykonywa się przez dodawanie
nakładek, przyczem każda następna nakładka powinna
być nieco szerszą lub też nieco węższą od pierwszej (rys.
46). Zwiększenie grubości nakładek przy bardzo dobrem

Rys. 48.

spawaniu można też wykonywać wedle rys 47. Inne spo-
soby zwiększenia tej grubości, por. w przykładach most
pod Betkami. Żebra blachownicy wykonywa się z płas-
kowników (rys. 48).

Kratownice.
Wykonanie belek kratowych przy pomocy spawania

polega na zastosowaniu powyżej podanych reguł oraz na

'Rys. 49.

odpowiednim doborze przekrojów. Połączenia wykonać
można albo na zakładkę albo na styk czołowy, albo wre-

Rys, 50.

szcie na blachy węzłowe, które czy to wedle rys. 34 czy
wedle rys. 87 i 38, będą miały znacznie mniejszy przekrój

Rys. 51.

aniżeli blachy w konstrukcjach nitowanych. Stąd nad-
zwyczajna lekkość kratownic spawanych.

W poszczególnych wypadkach stosowano w belkach
kratowych przekroje okrągłe (rurowe), co specjalnie na-
daje się do przekroju ściskanego, a zatem narażonego na
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wyboczenie. Połączenia przekrojów rurowych wykonywa
się na styk bezpośredni (rys. 49) z ewentualnem wzmoc-
nieniem (rys. 50); można też zastosować blachy węzłowe
(rys. 51). Modele takich konstrukcyj obciążone aż do zła-
mania dały dobre wyniki.

Naj wygodniejszymi przekrojami pasów kratownic
mniej obciążonych, np. mniejszych dachów, są, teówki
wysokościenne (rys. 37, 40, 41). Mniej korzystne są prze-
kroje podwójne (np. dwie kątówki), gdyż tu trudno obejść
się bez blach węzłowych. Dla większych wymiarów i ob-
ciążeń można zastosować dwuteówki, przyczem pręty
kraty można dołączyć na styk bezpośredni, albo na bla-
chy węzłowe wedle rys. 38; dla jeszcze większych sto-
suje się przekroje złożone (por. np. most na Słudwi
w Łowiczu).

Słupy.

Przekroje słupów spawanych mogą być wogóle te
same co w konstrukcjach nitowanych, przyczem należy

H f O
Rys. 62.

oczywiście wybierać przedewszystkiem te przekroje, które
są dogodne do spawania, a więc takie, w których do

O
Rys. 53 a, b, c.

połączenia poszczególnych przekrojów można zastosować
szwy boczne, a nie szwy szczelinowe. "Wskutek tego nie-

Ryo. 54.

które kształty używane dzisiaj bardzo chętnie np.: rys. 52
stają się jrrzy spawaniu niepraktyczne podczas gdy ko-

rzystne będą przekroje wedle rys. 53. Korzystne będą
tutaj również przekroje okrągłe, rurowe.

Przy słupach wedle ryc. 54 połączenia następują
przy pomocy szwów bocznych pełnych lub przerywanych.
Przy przekrojach (por. ryc. 55) najwygodniejsze są połą-
czenia przy pomocy blach i przy kładek, podobnie jak
w konstrukcjach nitowanych.

Przy przekrojach pokrytycn pełną blachą zastosować
można do połączenia niektórych przekrojów z temi bla-
chami szwy szczelinowe. Wogóle jednak korzystniej jest
w miarę możności szwów tych unikać, a to w ten sposób,
że najpierw przytwierdzi się blachy zewnętrzne do kształ-
tówki środkowej, a potem dopiero dosunie się kształtówki
boczne. Przekrój złożony wyłącznie z blach przedstawia

Ryo. 55.

rys. 53 b i c. Podstawy i głowice słupów usztywnia się
przy pomocy blach trapezowych, przyczem blachy te mogą
być bezpośrednio dospojone do samego słupa oraz do jego
podstawy. Mogą być wtedy zupełnie opuszczone kątówki,
a podstawa i głowica słupa przyjmuje kształt zbliżony
do podstawy słupów żeliwnych (rys. 55).

Rys. 56.

Korzystniej jeszcze jest zastosować płyty podsta-
wowe bardzo grube (kilkadziesiąt milimetrów) lub też
złożone z kilku zespojonych blach (rys. 56), gdyż wtedy
żebra stają się zbyteczne.

Przytwierdzenie belek do słupów por. rys. 30.

Inż. Jerzy Nechay.

Materjały zastępcze przy budowie ścian i stropów.
Od czasu, kiedy pojawiły się pierwsze materjały za-

stępcze w Polsce, upłynęły zaledwie trzy lata. Mimo
jednak tak krótkiego czasu zdołały te materjały wskutek

rzeczywistych potrzeb budownictwa i dzięki silnej rekla-
mie zdobyć sobie u nas prawo obywatelstwa i dać się
poznać technikom, śledzącym postępy w dziedzinie ma-



terjałów budowlanych. Czas ten pozwolił zarazem przyj-
rzeć się im bliżej i wyrobić sobie o ich własnościach
pewne zdanie, choć już na wstępie zaznaczyć trzeba, że
dalecy jeszcze jesteśmy od tak wszechstronnego opano-
wania wszelkich możliwości ich stosowania w praktyce,
jak to się dzieje z cegłą. Produkcja niektórych materja-
łów nie jest ustalona, gdyż nie raz jeszcze naginać się
musi do coraz to nowych spostrzeżeń w praktyce, która
z powodu zbyt krótkiego czasu nie zdołała wykazać tych
wszystkich „za" i „przeciw", składających się na cało-
kształt poznania.

Czas obecny pozwala już jednak zebrać dotychcza-
sowy dorobek doświadczeń i zamknąć za sobą pierwszy
okres próbny.

Geneza i charakterystyka materjałów zastępczych
została już wyjaśniona w szeregu artykułów naszej prasy
technicznej, z których najważniejsze ukazały się w na-
stępującym porządku chronologicznym:

Autora „Cegła, a materjały zastępcze" Czasopismo
Techniczne z 12. VI. 1929.

Inż. Wacław Żenczykowski „O nowych materjałach
do budowy ścian i stropów" Przegląd'Budowlany z 28. II.
1930, wreszcie

Inż. Tadeusz Michejda miał 6. III. 1930 odczyt w Ka-
towicach p. t . : „Zastosowanie szkieletu żelaznego we wiel-
kiem i małem budownictwie". Aby jednak uzyskać jasny
pogląd na dalsze wywody, przejdźmy pokrótce naj-
ważniejsze myśli, zawarte w tych pracach.

Ewolucja nowoczesnego budownictwa zaznacza się
w czterech kierunkach: socjalnym, architektonicznym,
technicznym i ekonomicznym. Każdy z tych kierunków
wykazuje silne tendencje do zmiany dotychczasowych
form budowania, ujawniając się w różnych prądach i sty-
lach, od umiarkowanych aż do tak radykalnych, jakie
n. p. w architekturze reprezentuje francuski architekt
Corbusier.

Kierunek s o c j a l n y znamionują nieznane dawniej
problemy budowy domów robotniczych, kwestja najmniej-
szego mieszkania dla jednej rodziny ze sfer nieposiada-
jących, zaopatrzonego w możliwy komfort, tworzenie
państwowych funduszów dla obniżenia czynszów lub pro-
centów od pożyczek budowlanych, zakładanie spółdzielni
i t. p.

A r c h i t e k t u r a porzuca dotychczasowe zdobnictwo
przechodząc w kierunek czysto utylitarny, tworzy nowe
zagadnienia urbanistyczne, projektuje nowoczesne urzą-
dzenia wnętrz, studjując mieszkaniowe kierunki ruchu,
zatrudnienie i psychikę mieszkańców.

T e c h n i k a kładzie silny nacisk na możliwie silne
naświetlenie i wentylację ubikacyj, na rozwój wewnętrz-
nych instalacyj wody, światła i opału. Powstają problemy
lepszej izolacji od zimna i wilgoci, walka z hałasem
ulicznym. Mnożą się rozliczne nowe materjały konstruk-
cyjne, izolacyjne i pomocnicze, niektóre bardzo intere-
sujące, inne przereklamowane i obliczone głównie na zysk
wynalazców.

Wreszcie e k o n p m j a budowania wprowadza takie
zasadnicze momenty, jak zmianę sezonowości pracy na
budowie na pracę ciągłą przez cały rok bez przerwy, bu-
dowanie domów masowo przy użyciu elementów znorma-
lizowanych, mechanizację pracy na budowie i umiejętną
jej organizację, zmniejszenie grubości ścian celem po-
większenia ubikacyj przy tej samej zewnętrznej kuba-
turze budynku, użycie materjałów lekkich dla zmniejsze-
nia kosztów transportu i fundowania, a zarazem umożli-
wienia stawiania domów na słabych gruntach.

Wszystkie te zagadnienia łączą się ze sobą w jeden
potężny problem, którego rozwiązanie nie może iść po
linji jednej tylko lub kilku kwestyj, lecz musi uwzględnić
wszystkie momenty we większej lub mniejszej mierze.
Ten ogrom spraw jest zarazem wskazówką, że wynale-
zienie czy zastosowanie nowych materjałów nie da się
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traktować, jak chcą niektórzy, jako „rozwiązanie pro-
blemu budownictwa". Materjały bowiem jak poznaliśmy
z poprzednich ustępów stanowią zaledwie jedno z licznych
równie ważnych zagadnień.

Ryc. 1.
Dom mieszkalny profesorów szkól zawodowych w Katowicach.

Szkielet żelazny, wypełniony na dawny sposób pustą cegłą.

Trzecia, a szczególnie czwarta grupa kierunków roz-
woju budownictwa, nazwane architekturą, i ekonomją na-
suwają nam odrazu myśl, że większość poruszonych tam
żądań nie da się spełnić przy dotychczasowym systemie
budowania z cegły. Szczególnie nie; da się zmienić do-
tychczasowy sposób pracy sezonowej na ciągłą. Cegła
bowiem wymaga do łączenia i wyprawy bardzo znacznej
ilości wody, która schnąc wolno opaźnia tempo robót
i uniemożliwia pracę w zimie ze względu na niebezpie-
czeństwo mrozu. Budowa z cegły utrudnia mechanizację
pracy. Mury z cegły są ciężkie i grube, wymagaj ą_ przez to sil-
nych fundamentów i zabierają wiele miejsca. Jeżeli dalej
funkcję ściany podzielimy na dwie części, nośną i izola-
cyjną, to mury z cegieł przy budynkach ponad 4 piętra
wymagają znacznego powiększenia grubości w dolnych
piętrach, nasze warunki klimatyczne nie pozwalają znów
budować ścian poniżej grubości dwóch cegieł. Stąd wysunięto
myśl podziału tych funkcyj ściany między dwa materjały :
nośny i izolacyjny, i w ten sposób powstał budynek szkie-
letowy z żelaza, żelbetu, a czasem i z drzewa, gdzie
wszystkie obciążenia przenosi konstrukcja, ściany zaś
i stropy wypełnia lekki, ciepły, w dużych, elementach
montowany „materjał zastępczy". Jak dowiemy się
później stosuje się czasami niektóre z tych materjałów
także jako samodźwigające, budując z nich bez szkieletu
małe domy, jednakże głównem zadaniem ich jest wypeł-
nienie konstrukcji nośnej w ścianach i stropach budyn-
ków szkieletowych.

Znając już teraz ogólne podłoże, na jakiem powstało
zagadnienie materjałów zastępczych i cel, jaki one speł-
niać mają, głównie — jak powiedzieliśmy — w budow-
nictwie szkieletowem, przejdźmy z kolei poszczególne
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•własności, jakich wymagać będziemy od idealnego ma-
terjału zastępczego, aby później przy omawianiu istnieją-
cych materjałów tem łatwiej zorjentować się, w jakim
stopniu nadają się one do naszego celu.

Zacznijmy od w y t r z y m a ł ś ci. Normalnie wymaga
się tylko takiej wytrzymałości, aby materjał mógł prze-
nieść własny ciężar na wysokość wypełnienia, t. j . piętra,
aby się nie uszkodził przy transporcie i układaniu i aby
tkwić w nim mogły gwoździe. Stąd nie przekraczano
często wytrzymałości na ściskanie 15 kg/cm2, czasem
schodzono znacznie niżej. Jednakże życie codziennie wy-
kazało, że, są to granice za niskie. Przedewszystkiem
ściana musi stanowić ochronę mienia mieszkańców, zatem
być odporną na ludzką złośliwość, nie dać się przeciąć piłą
lub przebić nożem. Dalej materjał powinien wykazać taką
zwartość w budowie, aby nie mogło się w nim gnieździć
robactwo, ani nie przegryzały go myszy. Zauważono, że
futryny osadzone w zbyt kruchym materjale przez trzas-
kanie drzwiami chwiały się, a gwoździe o zmiennem ob-
ciążeniu (n. p. wieszadła) po pewnym czasie wypadają.
Są to wszystko praktyczne wskazówki, że z wytrzyma-
łością nie możemy schodzić zbyt nisko.

Podobne uwagi tyczą się materjału zastępczego,
który jest zarazem nośnym. "Wtedy grubość ściany wy-
nosi 20 do 25 cm. I tutaj nie możemy określić jego wy-
trzymałości, że ma ona n. p. być pięciokrotnie większą
od największego występującego w murze ciśnienia. Osia-
danie domu, wpływ temperatury, wyboczenie ścian i t. p.
są tu czynnikiem, nie dającym się uchwycić cyfrowo
i wymagają, aby wytrzymałość materjału wynosiła co-
najmniej 25 kgjcm2.

O g n i o t r w a ł o ś ć ścian powinna być zupełna w gra-
nicach pożarów mieszkaniowych. Niektóre nowe mater-
jały nie palą się wprawdzie, ale zwęglają powoli pod
wpływem żaru. Rozumie się, że wskutek tego materjał
traci znacznie na swej wytrzymałości i musi być wymie-
niony, przez co ponosimy nie wiele mniejszą szkodę, niż
gdyby ściana spaliła się zupełnie.

Z ł e p r z e w o d n i c t w o c i e p ł a i g ł o s u stanowi
bodaj, że najważniejszą cechę materjałów zastępczych
i w tym kierunku wykazują one wielkie zalety. Jeżeli
bowiem weźmiemy za zasadę budowę w naszym klima-
cie murów z cegły o grubości 55 cm, to przy nowych
materjałaoh schodzi się przy tej samej wartości izolacyj-
nej do 20 om i znacznie jeszcze niżej. Tę zaletę uzyskują
one przez to, że zawierają w sobie ogromną ilość drob-
nych zamkniętych komórek powietrza, które jak wia-
domo w stanie suchym i unieruchomionym jest nalepszym
izolatorem. Jednakże tujest pewne „ale". Mianowicie ściana
ma być nietylko ochroną od zimna, idącego od zewnątrz,
ale i magazynem ciepła wewnątrz ubikacji. G-dy bowiem na-
grzejemy ubikację w czasie dnia, powinne ściany przechować
to ciepło przez noc aż do następnego dnia, aby nie wy-
woływać w mieszkaniu zbyt silnych wahań temperatury,
szkodliwych dla zdrowia. Ściana ma być więc rodzajem
akumulatora ciepła. Jest to zaś wtedy możliwe, gdy bę-
dzie ona posiadać większą masę, zdolną do przecho-
wania pewnej ilości ciepła. Otóż nowe materjały, zna-
cznie lżejsze od cegły i o mniejszych wymiarach gru-
bości ścian posiadają w porównaniu do cegły bardzo
małą zdolność akumulacyjną. Gdy n. p. otworzy się na
chwilę okno w zimie w budynku murowanym, tempera-
tura w pokoju chwilowo opadnie, potem jednak zasilona
nagromadzonem w murach ciepłem powróci prawie do
pierwotnego stanu. Tymczasem w domach z nowych ma-
terjałów o lekkich i cienkich ścianach opadnie ona szybko
i znacznie i nie zbliży się już do stanu przed otwarciem
okna. Zjawisko to zmusza nas raz do powiększenia war-
tości izolacyjnej śoian ponad potrzebę, aby w ten sposób
zrekompenzować jej brak akumulacji, powtóre powinniśmy
•w takich domach dostarczać ciepło stale przez założenie

centralnego ogrzewania lub palenie w piecach na prze-
mianę, więc n. p. rano w jadalni, wieczór w sypialni itp.

Pokrewną izolacji cieplnej własnością jest przewod-
nictwo głosu, które odgrywa szczególną rolę w miastach.
Pod tym względem nowoczesne materjały wykazują po-
ważne postępy.

N a p a w a n i e s ię wodą wchodzi w rachubę w kilku
wypadkach. Przedewszystkiem materjał nie może chłonąć
zbyt wiele wody, gdyż ta zamarzając i powiększając przez
to swą objętość może zniszczyć jego spoistośó. Aby ma-
terjał chłonął mało wody, winne poszczególne komórki
powietrza być od siebie oddzielone i to dostatecznie grubą
ścianką. Czasami zdarza się, że izolacja fundamentów
została źle wykonana, a budynek stoi na gruncie wil-
gotnym. Wtedy wilgoć wędruje dzięki włoskowatości
ściany do góry. Otóż niektóre materjały zastępcze wcią-
gają tak chciwie wodę, że dolne części parterowych ścian
budynku o złej izolacji są stale wilgotne. Dalsze zjawiska
z tej dziedziny zaobserwować możemy w czasie deszczu.
Przedewszystkiem niektóre materjały złożone na miejscu
budowy wciągają w czasie deszczu tyle wody, że wbu-
dowane do ściany pozostają długo jeszcze mokre, co nie
dozwala na dalsze prowadzenie robót. Ponadto już w go-
towym budynku wciągają w czasie deszczu wodę, prze-
siąkniętą przez wyprawę, tracą jako wilgotne część
wartości izolacyjnej i pozostają z tą wilgocią jeszcze
kilka dni, okazując ciemniejsze plamy. Są to, jak widzimy
interesujące spostrzeżenia, zupełnie przedtem nie obcho-
dzące nas przy budowaniu z cegły.

Rye. 2.
Szkielet żelazny domu mieszlcalnego, wypełniony blokami

z gazobetonu.

C i ę ż a r i k s z t a ł t . Pod tym tytułem moźnaby
pisać ogromnie wiele, szczególnie o kształcie, musimy
jednakże streścić się do rzeczy najistotniejszych. Powie-
dzieliśmy, źe cegła jest za ciężka, bo 1 m2 ściany na
2 cegły waży do 900 kg. Przemysłowcy ceramiczni usiłują
ciężar ten zmniejszyć, wprowadzając cegłę pustą i poro-
watą, nie schodzą jednakże z ciężarem objętościowym
niżej 1*2, kiedy najlżejsze materjały zastępcze dochodzą
do ciężaru 04, a l r f wypełnienia ściany waży wtedy



około 50 kg! Wiemy już jednak, że materjały zbyt lekkie
są po pierwsze za mało wytrzymałe i nie reprezentują
żadnej prawie akumulacji ciepła. Można jednak wyzyskać
ich doskonałą, wartość izolacyjną, przymocowując je do
ściany, wykonanej z silniejszego materjału.

Kształt poszczególnych elementów bywa ogromnie
rozmaity. Miarą wielkości poszczególnych bloków o mniej-
szych wymiarach bywa udźwig obu rąk robotnika. Po-
nieważ ciężar objętościowy jest około dwa razy mniejszy
od cegły, a udźwig rąk robotnika bez zmęczenia wynosi
około 20 kg, stąd bloki te mają wymiary zwykle
20x25x50 cm. Układa się je leżąco, tworząc ścianę o gru-
bości 20 lub 25 cm.

W krajach o klimacie łagodniejszym grubość ścian
spada do 16 cm, a stąd i wymiary bloków się zmieniają.
Już ten format, choć najmniejszy ze stosowanych przy
nowoczesnych materjałach różni się ogromnie od cegły.
Gdy bowiem 1 m2 muru ceglanego na 55 cm potrzebuje
około 180 sztuk cegieł, to na Im2 ściany o grubości
25 cm wychodzi 10 bloków, a o grubości 20 cm tylko
8 bloków. Zaoszczędzenie na ilości ruchów rąk robotnika
jest tu rzeczywiście bardzo poważne. Z drugiej jednak
strony układanie bloków wymaga większej dokładności
i jest powolniejsze wskutek ich ciężaru, tak że w osta-
teczności oszczędność ta znacznie się redukuje.

Istnieją, systemy budowy i materjały zastępcze, które
dla zmechanizowania pracy i jej uproszczenia używają
znacznie większych elementów niż opisane wyżej bloki.
Mianowicie lekkie materjały zastępcze produkuje się w pły-
tach o wymiarach około I x 2 m , albo 1X3 m, przyczem
ciężar takiej płyty wynosi 10 do 40 kg, ponadto zaś sto-
suje się czasem budowę domów, składanych z całych go-
towych ścian, które układa się na miejscu przy pomocy
ruchomego żórawia. Zdawałoby się, źe ta ostatnia forma
budowy jest najszybsza i najtańsza, tymczasem doświad-
czenia, poczynione we Frankfurcie nad Menem, gdzie
miasto założyło „fabrykę domów", okazały, źe metoda ta
jest droższa i niedogodna, gdyż koszt ustawienia i ruchu
dźwigów, oraz fabrykacji, transportu i ustawienia ścian
przekraczał znacznie osiągnięte inną drogą oszczędności
tak że w końcu produkcję tej fabryki zastanowiono i bu-
dowano dalej z mniejszych bloków, układanych przez
robotników.

Aby poszczególne bloki zachodziły dobrze na siebie
i tworzyły silne wiązanie otrzymują one nieraz odpowie-
dnie zagłębienia. Zagłębienia te są przy pewnych syste-
mach tak wykształcone, źe zaprawa łącząca bloki nie
przechodzi na wskroś muru, lecz jest w środku jego gru-
bośoi przerwana. Robi się to w tym celu, aby spoina za-
prawy nie przewodziła z zewnątrz zimna, jest ona bowiem
lepszym przewodnikiem ciepła od materj ałów zastępczych.
Były wypadki, że spoina taka, wykonana zbyt grubo
(ponad 1 cm) w zimie przemarzła, a wewnątrz ubikacji
osadził się na niej szron. Ponieważ spoiny tworzą w ścia-
nie rodzaj kraty, taka sama krata z wałków szronu oka-
zała się w zimie na ścianie.

Kształt bloków musi być następnie dokładny, aby
grubość spoin była wszędzie jednakowa i możliwie naj-
mniejsza. Wtedy bowiem do murowania wychodzi mało
wody, a ściana jest wnet sucha. Także powierzchnia su-
rowej ściany musi być równa, aby warstwa wyprawy
mogła być jak najcieńsza.

Wymiary bloków powinne być tak dobrane, aby
można było z nich przez odpowiednie cięcie wykonywać
wszelkie podane w planach załomy, pilastry i t. p. bez
potrzeby do uciekania się do formatów specjalnych.

I n n e w ł a s n o ś c i . Materj ał zastępczy, czy to słu-
żący do wypełnienia szkieletu żelaznego lub żelbetowego,
czy też samodźwigający przy małych domach, powinien
mimo wystarczającej wytrzymałości dać się bez trudności
dzielić na części młotem lub piłą. Jego powierzchnia ma
dobrze trzymać zaprawę. Skład chemiczny i chemiczne
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procesy, zachodzące w materj ale, nie mogą wywoływać
ani przykrej woni, wykwitów i plan na powierzchni, ani
też działać szkodliwie na materj ał szkieletu. Dla kon-
strukcyj żelaznych ta ostatnia uwaga ma szczególne zna-
czenie ze względu na niebezpieczeństwo rdzewienia.

Za ostatnią wreszcie właściwość, która w naszych
warunkach powinna cechować materjały zastępcze, to
w y r ó b k r a j o w y , ze s u r o w c ó w p o w s z e c h n i e
wys tępu jących. Pierwszy argument jest ze względów
państwowych zupełnie zrozumiały i uzasadniony. Wyrób
materjału, o ile chcemy nadać mu znaczenie naprawdę
przebojowe i ma występywać masowo, nie może być
w żaden sposób zależny od importu z zagranicy. Surowce,
służące do jego wyrobu, muszą występy wać masowo
i wszędzie, aby wytwórnie materjału mogły powstawać
w różnych okolicach kraju, a koszta transportu nie obcią-
żały zbytnio cenę sprzedażną.

Nie będziemy tu wyjaśniać, jak do tych postulatów
ustosunkowuje się cegła, są to bowiem sprawy wielokrot-
nie omówione, a i we wstępie daliśmy do zrozumienia,
że cegła do budowy wysokich domów i jako wypełnienie
konstrukcji szkieletowej nie nadaje się wskutek znacznego
ciężaru i małej stosunkowo wartości izolacyjnej. Przej-
dziemy zatem wprost do omówienia najważniejszych ma-
terjałów zastępczych pod kątem widzenia wymienionych
dopiero co warunków, które mają one spełnić.

Materjały zastępcze występują w dwóch grupach:
wyrabiane przy użyciu spoiwa cementowego jako poro-
waty beton i z części roślinnych.

W pierwszej grupie mamy beton żużlowy, celolit
i gazobeton, w drugiej heraklit i solomit. Są to naturalnie
tylko najważniejsze odmiany, gdyż pozatem istnieje
ogromna ich ilość mniej rozpowszechnionych, albo u nas
nieznanych.

Ryc. 3.
Kostka, wycięta z bloku gmdbetonn.

B e t o n żuż lowy robiono dawniej przeważnie przy
użyciu żużla węglowego. Jednakże wskutek zanieczy-
szczenia siarką, dużej zawartości popiołu i bardzo nieje-
dnolitego uziarnienia dawał on beton miernej jakości.
Dopiero użycie żużla wysokopiecowego, przygotowanego
specjalnie do tego celu dało dobre wyniki. Z betonu żu-
żlowego wykonuje się pełne ściany, albo też pustaki.
Wytrzymałość jego jest wystarczająca, przewodnictwo
ciepła około 2 razy mniejsze niż cegły, lecz ciężar dosyć
znaczny, bo około 1,5. U nas wykonano ostatnio z takich
pustaków obudowę kilku hangarów lotniczych z zadawal-
niającym wynikiem. Pustaki miały wymiar 25 x 25 x 50 cm.
Szersze stosowanie tego materjału jest niestety związane
i terenowo i ilościowo z produkcją hut.
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C e l o l i t pochodzi z Danji. Specjalna maszyna wy-
twarza z mazi mydlanej gęstą pianę, którą dodaje się do
zaprawy cementowej. Po stwardnieniu powstaje ciało po-
rowate z ogromną ilością drobnych zamkniętych komórek
powietrza. Zależnie od ilości dodanej piany waha ciężar
objętościowy. W blokach do budowy ścian nośnych wy-
nosi on 1,1 i spada w dół aż do 0,35, dając wtedy ma-
terjał izolacyjny. Bloki budowlane przewodzą ciepło pra-
wie 3 razy gorzej od cegły, wytrzymałość ich wynosi
około 20 kg cm2. Jednakże wadą jego jest po pierwsze
"wyrób fabryczny, wymagający ustawienia pewnych ma-
szyn i motorów, a następnie skurcz, który występuje
jeszcze kilkanaście miesięcy po wykonaniu. Skurcz ten
jest tak znaczny, że bloki w ścianach pękają, tworząc
pionowe rysy. Wytwórnie pracują jednak nad tem, aby
ten skurcz zmniejszyć do granic dopuszczalnych i aby
praktycznie skończył się on w ciągu kilku tygodni.

Hyc. 4.
Budowa osiedla w Niemczech betonem „Sohima". Widzimy beto-
niarkę- do mieszania betonu, wieżę wyciągową, rynnę do spływa-

nia betonu i deskowania przesuwne z blachy.

W Polsce mamy wykonanych szereg domów mie-
szkalnych w Warszawie i Lwowie. Jako izolatora używa
się go z powodzeniem dla celów przemysłowych n. p.
w chłodniach.

G r a z o b e t o n jest wynalazkiem szwedzkim. Do za-
prawy cementowej dodaje się specjalnego proszk^ który
łącząc się z wodą i cementem wytwarza gazy i działa
na zaprawę tak, jak drożdże na ciasto. Gazobeton stosuje
się w blokach 20x25x50 cm, o cięźarza objętościowym
0,85. Przewodnictwo ciepła dzięki licznym komórkom po-
wietrza podobnie jak w oelolicie. Także pod względem
skurczu podobny jest do celolitu i tu pracuje się nad
usunięciem tej wady. Ma on jednak tę wyższość, że może

być wytwarzany na każdej budowie boz żadnych urządzeń
specjalnych.

Z gazobetonu wzniesiono u nas kilka domów i zasto-
sowano go do krycia kilku hangarów we formie zbrojo-
nych płyt, ułożonych na dźwigarach, Próby wykonywania
na budowie pełnych ścian w deskowaniu nie dały dobrych
wyników z powodu rysów powstałych ze skurczu.

Tak celolit, jak i gazobeton wymagają z powodu
dużych wymiarów bloków i cienkich spoin bardzo mało
wody, stąd niebezpieczeństwo ze strony mrozu jest nie-
znaczne, a ściany są wnet suche. Oba te materjały, a szcze-
gólnie gazobeton są nieco za mało wytrzymałe, co powo-
duje w praktyce niedomagania, wyliczone poprzednio
w ustępie o wytrzymałości.

We wschodnich Niemczech, więc tuż za naszą gra-
nicą wynaleziono gazobeton, powstający z dodania innego
proszku, t. zw. „Schimabeton". Wykonują z niego domy
z pełnych ścian w przesuwnem deskowaniu jak widzimy
na rysunku, podobno bez rysów, powstałych ze skurczu.

W drugiej grupie materjałów zastępczych zaczniemy
od h e r a k l i t u . Są to specjalnie cięte włókna drzewne,
napojone związkami magnezu. Ciężar objętościowy 0,4,
wartość izolacyjna bardzo znaczna, zbliżona do korku.
Heraklit nie jest zupełnie ogniotrwały, ale w normalnym
ogniu nie pali się. Fabrykuje się go w płytach 50x200 cm
o grubości '2'5, 5, 7-5 i 10 cm. Z powodu silnego napawania
się wodą, nadaje się mniej na ściany zewnętrzne, ale
wewnątrz ubikacji oddaje budownictwu bardzo cenne
usługi. Gdy budujemy dom o szkielecie nośnym obitym
obustronnie płytami heraklitu, nie używamy do tego zu-
pełnie wody, stąd pracować można w zimie. Dzięki dużemu
wymiarowi płyt, praca idzie bardzo szybko. Ponieważ
wytrzymałość heraklitu jest nieznaczna, powinno się go
używać do ścian zewnętrznych w połączeniu z innym
materjałem wytrzymałym, a więc n. p. jako izolacja za
cienkich ścian z cegły. Stąd także używa się heraklitu
jako izolatora przy domach stalowych.

Byo. 5.
Dom stalowy przy ul. Grochowskiej w Warszawie, izolowany

zewnątrz płytami heraklitu.

Do Polski sprowadza się heraklit z Austrji, należy
się jednak spodziewać, że przy wzroście zapotrzebowania
otrzymamy własną fabrykę. Z większych robót w Polsce
przy użyciu heraklitu należy wymienić magazyn tyto-
niowy w Monasterzyskach (szkielet drewniany) i dom
mieszkalny dla urzędników we Wilnie (szkielet żelbetowy).

S o l o m i t jest to impregnowana słoma, sprasowana
w płyty pod wielkiem ciśnieniem i związana drutem cyn-
kowanym. Wartość izolacyjna solomitu zbliżona jest do
heraklitu, jednakże odporność na ogień i wilgoć znacznie
mniejsza. Szczególnie należy strzedz solomit przed dostę-



pem wody. Solomit znany jest i wyrabiany od dawna
w licznych krajach, posiada fabrykę także i w Polsce
(Dziedzice). Niedawno wykonano, ze solomitu budowę
urzędu celnego w Grdyni, gdzie przymocowano płyty solo
mitu śrubami do szkieletu żelaznego.

Ten krótki przegląd najważniejszych materjałów
zastępczych wskazuje, że tworzą one dwie konkurencyjne
grupy. Z jednej strony celolifc i gazebeton, materjały wy-
trzymałe, nadające się do budowy ścian nośnych, ale
skrępowane walką ze skurczem, którego dotyohczas nie
zdołały usunąć, z drugiej zaś strony heraklit i solomit
bijące tamte szybkością wykonania bez użycia wody i lek-
kością, lecz za to zbyt słabe, by mogły samodzielnie sta-
nowić wytrzymałą ścianę zewnętrzną.

Obie grupy materjałów zaznaczają w budownictwie
w porównaniu do cegły ogromny postęp i choć dotychczas
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nie mogą one pobić cegły na całej liuji i zapewne nie
prędko dopną do tego, to jednak wyparły już ją prawie
w zupełności z budownictwa szkieletowego, które będzie
w przyszłości prawdopodobnie najracjonalniejszą formą
budowy dużych domów miejskich.

Przeżywamy obecnie okres prób i doświadczeń, nie-
pozbawionych przykrych nieraz niepowodzeń. Jesteśmy
świadkami coraz to nowych ulepszeń w produkcji i zasto-
sowaniu materjałów zastępczych. Może być, że na widow-
nię wystąpi w międzyczasie jakiś nowy materjał, który
wykaże jeszcze lepsze walory. W każdym jednak razie
przyznać musimy, że wydanie bezwzględnego sądu co do
wyższości któregoś z tych materjałów nad inne jest dziś
jeszcze przedwczesne, gdyż brak nam ciągle tego naj-
ważniejszego miernika wartości materjałów budowlanych
jakim jest czas.

Inż. Venceslav Ponlz.
•

Żelazne kostrukcje spawane w świetle badań.
Żelazne konstrukcje spawane, których właściwy roz-

wój zaczyna się dopiero po wojnie światowej, a które aż
do dnia dzisiejszego osiągnęły olbrzymi postęp i rozpo-
wszechnienie, nie zajmują pomimo wszystko jeszcze tego
miejsca w budownictwie żelaznem, jakiego należałoby
oczekiwać w związku z wielkim nakładem pracy i pie-
niędzy, włożonym w badanie tychże konstrukcyj tak
w kraju jak i zagranicą. Powód ku temu jest podwójny:
niechęć do nowych sposobów pracy, oraz brak wiadomości
o badaniach i postępach jakie konstrukcje te poczyniły.
Powód pierwszy jest zrozumiały, bo wymaga od fabryk
oraz warsztatów wielkiego nakładu pieniędzy przy zmia-
nie istniejących urządzeń celem przystosowania się do
nowych sposobów pracy, natomiast co do powodu dru-
giego, literatura o badaniach konstrukcyj spawanych jest
tak porozrzucana po różnych czasopismach, że jest prawie
niemoźliwem dla inżyniera nieustanne śledzenie tejże.
Poniżej podane są najgłówniejsze wyniki osiągnięte przy
badaniach konstrukcyj spawanych, które dobitnie świadczą
0 wielkim postępie jaki uczyniono w ostatnim czasie na
tem polu.

Badania połączeń spawanych na styk czołowy.
Badania te, robione . tak w kraju jak i zagranicą

wykazują, bardzo dużą wytrzymałość na rozerwanie. "Wy-
konane przez prof. Bryłę ') próby połączeń na V i X (Rys.
1 a, b) dały dla wypadku pierwszego wartość średnią
Er = 3140 kg/cm"1, dla połączeń na X to Br = 3090 kg\eml

3) L

Rys. 1 a, b.
Połączenie na styk czołowy: a) na X.

b) m V.

Aczkolwiek zdawałoby się, że wytrzymałość próbki na X,
ze względu na osiowe przeniesienie siły zrywającej, po-
winna być większa od V, to jednakowoż rzecz ma się
odwrotnie, chociaż różnica jest minimalna. Świadczy to
o wielkiej jednolitości jaka została wytworzona pomiędzy
materjąłem konstrukcyjnym

') Bryła: Próby spawanych połączeń na rozerwanie, Ceasop.
Teohn. 1930.

Polskie przepisy dotyczące wykonania konstrukcyj
żelaznych przy pomocy spawania, wymagają robienia
przed każdorazową budową próbek na rozciąganie, które
zostaną specjalnie obrobione, gdzie wytrzymałość spawki
na rozerwanie nie może być mniejsza jak 80°/0 wytrzy-
małości materjału konstrukcyjnego, t. j . dla stali 37
0-8 x 3700 = 2960 kglem'1, Widzimy, że wytrzymałości po-
wyższe są lepsze od wymaganych przez przepisy, aczkol-
wiek wykonane zostały nie dla uzyskania jaknajlepszych
wartości, ale jako przeciętna robota, która może dać wy-
niki taczej lepsze jak gorsze.

Z racji budowy mostu nad Słudwią pod Łowiczem2),
wykonane próbki (Rys. 1 c) na rozerwanie dały średnią
wartość R,. — 3984 kgjcm\ przyczem spawanie wykonane

'a*s

Bys. lc.
Połączenie na style czołowy: o) próbki według przep. M. R. P,

było na V. Wartość ta, wzięta jako średnia z dziewięciu
próbek jest stosunkowo bardzo wysoka, lecz pamiętać
należy, że próbki musiały być wykonane ze specjalną
pieczołowitością, oelem wykazania pewności spawania,
poczerń, były obrabiane tak jak tego wymagają przepisy,
więc warstwy zewnętrzne — gdzie wypaść może' i wypada
największa porowatość — zostały usunięte.

Jeszcze lepsze wyniki otrzymano przy badaniach na
rozerwanie przez Wolny Uniwersytet w Brukseli3). Próbki
wykonane zostały podobnie jak tego wymagają przepisy
polskie a wartość średnia wytrzymałości na rozerwanie
z trzech próbek wynosiła Rr = 5105 kgjcm'1. Że jednak
wytrzymałości spawek są wogóle zależne w wysokim sto-
pniu od dobroci elektrod, świadczą o tem wyniki otrzy-
mane przez ten sam Uniwersytet, gdzie elektrodami nie-

2 ) Bryła: Most żelazny spawany elektrycznie. Spaw. i ciecie
metali, Warszawa, 1929.

3) Precis de la eonstruetion des cłiarpentes soudees. Bdition
j Bruksela, 1929.
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owijanemi uzyskano przy trzech próbkach i takich sa-
^ y c ł l „ J J ™ r u n k a c h jak powyżej średnią wytrzymałość
R,. = 3010 kg'cm .

Podobne rezultaty otrzymały również Niemcy i Ame-
rykanie.

Wykonane w Szwajcarji (%s. 1 d) badania dały wy-
trzymałość na rozerwanie Rr = 3480 kgjcm\ Przy tych

d)

Rys. id.
Polące&lie na styk ceołowy; d) próWci szwajcarskie.

próbach badano również wydłużenie spawki, przyczem
stwierdzono, że wydłużenie jest proporcjonalne do wiel-
kości siły.

W największej ilości wypadków zerwanie występuje
w spawce samej. O ile zostanie zerwany materjał kon-
strukcyjny to przeważnie w miejscach obok spawki, gdzie
wytrzymałość na rozciąganie jest zmniejszona z powodu
działania wysokiej temperatury podczas spawania (przy
spawaniu elektrycznem do 4000°).

Jak widać z powyższego, wymagana przez polskie
przepisy wytrzymałość spawki na rozerwanie jest zawsze
przewyższana.

Badania połączeń na szew czołowy.
Połączenia te szczegółowo badał Dustin 4), dochodząc

przytem_ do wniosku, że siła rozrywająca działa jako
jednostajnie rozłożona w najmniejszej powierzchni ścięcia
szwu. Przekrój poprzeczny szwu badanego był trójkątem
o równych bokach. Wytrzymałość więc takiego szwu mo-
żna obhczyc, mnożąc powierzchnię A-B (na jednostce
długości) (tóys. 2) przez wytrzymałość materiału spawki
na rozerwanie.

\ i *

1

_—

I d

Rys. 3.
Połączenie na szew ozołoioy.

Pys. 8.
Połączenie na szew boomy.

Szwajcarzy doszli również do wniosku, że naprężenie
na końcach spawki, równe jest naprężeniu średniemu na-
nującemu w blasze Wytrzymałość rozrywająca wynosiła
i^=^3UO kglcm2 dla powierzchni prostopadłej szwu, więc

*) H. Duatin: Lea assemblages des profilśs par aotidure, Liege,1928.

dla najmniejszej powierzchni ścięcia R,. = 2300/0.7 = 3290
kgjomK Przy 70°/0 siły rozrywającej dał się słyszeć przy
powyższem badaniu zgrzytający szmer, co świadczyłoby
o rozluźnieniu się szwu. Jest to sprzeczne z doświadcze-
niami Dustina, gdzie rozerwanie szwu nastąpiło bez jakich-
kolwiek poprzednich deformacyj.

Prof. Bryła Ł) otrzymał przeciętną wartość siły roz-
rywającej (z dziewięciu próbek) 22, — 3330 kg jem'1.

Rozrywanie tych szwów jest stosunkowo bardzo re-
gularne według najmniejszej powierzchni ścięcia, co się
tłumaczy tem, że naprężenia tak w blasze jak i w spawce
są jednostajnie rozłożone na całej długości szwu.

Badania połączeń na szew boczny.
Bardziej skomplikowaną pracę wewnętrzną w blasze

jak i w samym szwie wykazuje połączenie na szew bo-
czny. Mierzone w Szwajcarji przy badaniach szwu bocz-
nego naprężenia w blasze, wykazały naprężenie na kra-
wędziach wzdłuż szwu o 25°/, większe jak teoretycznie
obliczone. Tłumaczy się to przeniesieniem siły wzdłuż
krawędzi blach, gdzie środkowa część blachy współpracuje
w dużo mmejszem stopniu. Otrzymana wytrzymałość na
rozerwanie jest mniejsza niż przy spawaniu na szew
czołowy i wynosi dla najmniejszej powierzchni ścięcia
22,, = 2530 kg\cm\ więc tylko 77% wytrzymałości połączę-
ma na szew czołowy.

_ Dustin i tu doszedł do wniosku, że faktyczna po-
wierzcnna ścięcia przechodzi przez teoretycznie najmniej-
szy przekrój A-B, przyczem jednak daje się zauważyć
pewien wpływ sił drugorzędnych, działających na krawę-
dziach bocznych blach (wzdłuż szwu). Naprężenia ścinające
są w przekroju A—B nierównomierne i maleją od A ku B

i i S Z t ^ O Z OJO W7 rozrywa się prawie bez odkształceń,
0 tyle odkształcenia występują przy szwie bocznym bar-
dzo silnie. Praca przy rozrywaniu szwu tak pod działa-
niem siły statycznej jak i dynamicznej jest znaczna
1 rośnie silnie z długością szwu. Wytrzymałość jednost-
kowa szwu długiego jest wobec powyższego mniejsza niż
wytrzymałość jednostkowa szwu krótkiego, przy tych
samych wymiarach poprzecznych szwu. Jaki jest związek
pomiędzy wytrzymałością i długością szwu, Dustin nie
podaje.

Doświadczenia wykonane przez Bryłę wykazały, że
dla mniejszych przekrojów poprzecznych szwów, iest pe-
wna^dąznosc do zmniejszenia się wytrzymałości jednost-

rWytrzymałość jednostkowa szwu bocznego zmniejsza
się również ze zwiększonym przekrojem szwu. (Rys. 4 i 5).
Według próbnego projektu niemieckich przepisów dla
obliczeń konstrukcyj spawanych, wynosi naprężenie do-
puszczalne na ścinanie h^ 750 kg I cm*, przyczem za prze-

aezpieczny uważana ma być powierzchnia według
Kys 3). Dla naprężeń na jednostkę długości przy
grubościach szwu daje nam to linję prostą o rów-

przyczem „^oznacza wymiar boku prostokątnego prze-

równanie:
kic = (640 - 801) t kglcmb.

Jak wykazały ostatnie próby wykonane przez tegoż,
wytrzymałość na jednostkę powierzchni, spada jeszcze
baidziej z wzrastającą grubością szwu niż wykazuje do-
tychczasowe równanie. Jest to najprawdopodobniej hyper-
Doia, która w granicach praktycznie ważnych wymiarów
szwów uważana byc może za-prostą. Odnośnie do wytrzy-
małości na jednostkę długości szwu, równanie to brzmi:

kfc = (932—410 t) t»—'-«-'-

^ ^ A I 1 P Ó Ź n i ą i P ° a a n e ' b a d a n e F » « P ôf. Bryłę,szczegółowo przez niego w najbliższym czasie.



przyczem spółczynnik pewności wynosi n—3.25. Z wy-
kresu rys. 4 widać, że naprężenie dopuszczalne według
przepisów amerykańskich, które wynosi 008OO kglcm1 jest
dla szwu t = l2mm o 21U/O wyższe jak naprężenie dopu-
szczalne wynikające z ostatnich doświadczeń Bryły,
które wynosi tylko 620 kg/cm2. Dla małych wymiarów
szwów wartości naprężeń dopuszczalnych według przepi-
sów niemieckich i amerykańskich, są za małe, natomiast
dla większych za duże, więc z niekorzyścią dla pewności.
Przy powyższych próbach ścięcie szwów nastąpiło najczę-
ściej podług powierzchni trochę większej od teoretycznie
najmniejszej.
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Rys. 4.
Naprężenie dopuszczalne szwu bocznego na jednostkę powierzchni.

Rys. 5.
Naprężenie dopuszczalne szwu bocznego na jednostkę długości.

O przebiegu naprężeń rzeczywistych w szwach bocz-
nych wiadomo dotychczas bardzo mało.' Pierwsze doświad-
czenia wykonano w Ameryce6). Naprężenia wewnętrzne
we szwie otrzymano na podstawie wydłużeń szwu w punk-
tach 1—1', 2—2', 3—3' i t. d. (Rys. 6); przyczem naj%
większa siła rozciągająca jaką użyto, wynosiła 2700 kg
na każdy szew, przez co nie została z całą pewnością
przekroczona jeszcze granica sprężystości. Niech będzie
naprężenie średnie we szwie obliczone dla najmniejszej
płaszczyzny ścięcia yfc», a średnie wydłużenie obliczone Ą,
to największe naprężenie panujące we szwie będzie

4 max

8) Journal of tlie American Welding Society 1929.
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Dla największego obciążenia szwów siłą P=2700%, obli-
czone według powyższego wzoru największe naprężenia
wykazują, że dla próbki (1) (Eys. 6) stosunek naprężeń

. . . , , . . . , . . . 1190 .
największych do najmniejszych ma się jak TTÓTT więc pra-

bc>0wie jak

ka
Nr.

(1)
(2)
(S)

a

76
76

162

2 : 1 ,

wymiary blach
milimetry

b

Bl
Bl

102

0

9-5
19

9'5

1

B7
57
57

1
0-5
1

wydłużenia
1/1000 milimetra

"max

13-0
18'2
13-8

18-3
101
16-B

7-1
9-7

104

A*
6.9

11.6
12.4

n aprężsaia

max

1190
1280
920

kgjcrn^

max

1190
710

1160

Kin

6S0
675
815

K
850
850
850

Próbka (1) wykazuje równe wydłużenia na obu koń-
cach szwu, natomiast próbka (2) wykazuje dużo większe
wydłużenie szwu od strony zewnętrznej niż od strony
wewnętrznej. Objaw ten dla próbki (3) jest przeciwny.
Oprócz tego również i średnie wydłużenie (obliczone)
wzrosło bardzo w stosunku do próbki pierwszej. Moźliwem
jest, że jest to wpływ zmniejszonego stosunku przekrojów
blach łączonych do łączących (dla próbki (2), i^/i^ = 0.5),
lub też wpływ mniejszej lub większej dobroci samej
spawki.

Próby powyższe wykazują, że największą pracę wy-
konuje szew podłużny na końcach, zaś najmniejszą we
środku długości szwu.

Szew czołowy i boczny.
Według rozważań poprzednich dla szwu czołowego

i dla BZWU bocznego, deformacja pierwszego występuje
praktycznie dopiero z chwilą zerwania, gdy tymczasem
deformacja szwu bocznego jest bardzo duża i występuje
znacznie przed zerwaniem, spawki. Przy połączeniu więc
szwu bocznego z czołowym, zerwanie według powyższego
nastąpić musi najpierw w szwie czołowym, następnie do-
piero w bocznym. Największą pracę przy rozerwaniu
próbki dokonują szwy czołowe, odciążając przezto szwy
boczne. Potwierdzają to tak doświadczenia Dustina jak
i Bryły.

Wynika więc z tego, że szew czołowy powinien być
wzmocniony, a wymiary jego dużo większe od szwu bocz-
nego, ażeby zerwanie szwu bocznego i czołowego nastą-
piło równocześnie. Zadanie to należałoby rozwiązać zapo-
mocą próbek o różnych stosunkach powierzchni pracują-
cych na ścinanie i przyczyniłoby się niewątpliwie do eko-
nomicznego obliczania wymiarów przy połączeniu szwu
bocznego z czołowym. Należy przytem zauważyć, że kwe-
stja powyższa nie może wywołać żadnego niebezpieczeń-
stwa przy obciążeniaoh statyoznych, bo należy pamiętać,
że wyniki badań wytrzymałości tych połączeń spawanych
wykazują 65—85% wytrzymałości materjału konstrukoyj-
nego. Gorzej może się sprawa ta przedstawiać przy obcią-
żeniach dynamicznych, a więc szczególnie przy konstruk-
cjach mostowych.

Badania połączeń nitowanych w połączeniu ze
spawaniem.

W związku z coraz większymi wymaganiami, które
są stawiane mostom żelaznym drogowym i kolejowym,
z powodu wzrastających obciążeń i chyźości pojazdów,
ważną jest kwestją wzmacnianie mostów. Dotychczas usku-
teczniano wzmacnianie głównie przy pomocy dodawania
dźwigarów głównych, rzadziej natomiast wzmacniano samą
konstrukcję żelazną, Na tem polu spawanie może się
w znacznym stopniu przyczynić do ułatwiania rekonstruk-
cyj, jakoteż i na obniżenie kosztów ogólnych w związku
ze wzmacnianiem mostów żelaznych.

Badania nad wzmacnianiem konstrukcyj żelaznych
przy pomocy spawania idą w dwu kierunkach:
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1) Połączenie nitowane wzmocnione spawaniem czo-
łowem lub bocznem, lub też jednem i drugiem razem,

2) Połączenie nitowane naciągnięte, następnie wzmoc-
nione spawaniem jak pod 1).

. Pr.t

jest przenieść resztę t. j . 400/„ przy pomocy spawki, któ-
rej wydłużenia są w tym wypadku dużo mniejsze. Dla wy-
trzymałości nitów na ścinanie Rn= 4000 kg jem2, wytrzyma-
ł ś i b i ł R 2300 kg jem2 po
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Rys. 6.
Wydłużenia szwu bocznego.

"Wypadek 1) zajść może przy użyciu łączenia, nito-
wania i spawania przy konstrukcjach, nowych (nity jeszcze
nie pracują), natomiast wypadek 2) ważny jest przy
wzmacnianiu mostów i t. d., gdzie nity są już w stanie
pracującym.

2 3.4 5 6 7 89 4011-1213141516471849202422
wydtuienis w mm.

Rys. 7.
Wydłużenie połączenia nitowanego (linja pełna) i połączenia

nitowanego wzmocnionego spawaniem.

Połączenia ad 1), z góry skazane są na to, że efekt
wzmocnienia przy pomocy spawania będzie minimalny.
Składaj ą się na to całkiem różne wartości pracy wewnętrz-
nej i wydłużeń połączenia nitowanego i spawanego (Rys. 7),
przez co nie można oczekiwać dodatniej współpracy. Stać
się może nawet przeciwnie, że konstrukcja nitowana
wzmocniona spawaniem jest raczej osłabiona. Według
Rosa 7), ma spawka przenieść 40°/0 całkowitej siły zrywa-
jącej połączenia nitowanego; z powodu wielkich defor-
macyj jakie występują w nitach przy połączeniu nitowa-
nem powyżej siły, wynoszącej 60% siły zrywająoej, lepiej

7) tlbei" elektrisch u. autogen geschweisste Konstruktionen,
E. M. P. A. Diskussionsheft Nr. 12. Zurych, 1926.

0 40 x 4000
wierzchnia spawki Fsp = ^-2300—"=

czne korzyści ze wzmocnienia przy pomocy spawania
otrzymać można dopiero wówczas, jeżeli powierzchnia
pracująca spawki równa się powierzchni pracującej nitów,
przyczem umieszczenie spawki w ten sposób, że ta prze-
szkadza dopływowi siły do nitów, jak n. p. przy spaw-
kach na styk bezpośredni lub też przy spawkach na
szew czołowy, mogą wpłynąć ujemnie na współpracę
nitów ze spawką.

W wypadku powyższym wytrzymałość szwu czoło-
wego przyjęta jest bardzo nisko. Przy przyjęciu wytrzy-
małości na rozerwanie szwu czołowego i bocznego
J2j+C!= 3000 kgjom2, można powiedzieć, że przy powierz-
chni całkowitej spawki równej 50°/0 powierzchni pracują-
cej nitów, otrzymamy już wzmocnienie przez spawanie.

Próby robione przez Szwajcarskie koleje Związkowe 8)
dały wyniki następujące: Wzmocnienie połączenia nito-
wanego przez spawanie blach łączonych na styk bezpo-
średni, daje wyniki ujemne. Zerwanie próbki nitowanej
wzmocnionej szwem czołowym występuje stosunkowo od-
razu, w przeciwieństwie do próbki wzmocnionej szwem
bocznym, gdzie zerwanie poprzedza dużo większe odkształ-
cenie. Do wzmocnienia połączeń nitowanych należałoby
więc raczej stosować szew boczny. Do wniosku powyż-
szego można było dojść na podstawie wyników otrzyma-
nych przez Dustina dla szwu czołowego i bocznego.

Dla otrzymania potrzebnej powierzchni pracującej
szwu F przy pożądanem wzmocnieniu W konstrukcji ni-

8) „Verbindungen fflr Pestigkeit von Stabverbindungen be-
stehend aus Nieten und elektrischer Schweissung", Szwajcarskie Ko-
leje Związkowe, Zurych, 192B.
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towanej, otrzymano na podstawie kilkunastu prób nastę-
pujące równania:

dla szwu czołowego: 2 ^ = 172 W+0-QFn

dla szwu bocznego: Fb =2-23 W+ 0-8 Fn

Podstawiając za :
W

— = H, to dla poszczególnych wartości H wypada na-
Faitiw

stepująca tabliczka:
H

Fn

Spawki czół. 1-72.H + 0-6
Spawki bocz. 2-23 H + 0-8
Wartośd ś rednia . . . .

0-1

1-02
0-90

0-2

0-77 0-94 1-12

1-10

0-3

1-25 1-47
1-29

0 4

1-29
1-69
1-49

OB

1-47
1
1-69

92 2

0-6

1-63

0-7

1-801-97
14 2'36 2-69

1-88 2-08 2'28

0-8

Tabliczka powyższa wykazuje lepsze wartośoi dla
wzmocnienia przy pomocy spawek bocznych. Celem wzmoc-
nienia nitowania o 10% zapomocą spawania bocznego
i czołowego, potrzebna powierzchnia spawki wynosi :
Fsp = 0-9 Unitów Należy przytem zauważyó, że lepiej wy-
konane spawki dają rezultaty lepsze, a powyżej otrzy-
mane wartości są wynikiem średniej roboty.

ad 2). Wzmocnienia nitowania za pomocą spawania
przyczem próbka nitowana jest przed wzmocnieniem nacią-
gnięta, powinny dawać już wyniki lepsze. Spawka już
nie jest zmuszona w stadjum początkowym obciążenia
pracować sama lecz pracuje równomiernie z nitami; w tym
wypadku jesteśmy bliżej owej 60°/0 wartości siły rozry-
wającej, więc wzmocnienie powinno dawać lepsze rezul-
taty. Badania podobne przeprowadza obecnie prof. Bryła,
a wyniki ich położą na pewno podstawę do obliczenia
wzmacniań konstrukcyj mostowych przy pomocy spawania.

Próby ze słupami kratowemi.
(Maszty dla wysokiego napięcia).

Próby te robione w Niemczech 9) wykazały korzyści
jakie nam daje spawanie. Zbudowano trzy maszty o wy-
sokości h = 6'00 m, wszystkie obliczone dla parcia pozio-
mego H = 400 kg działającego we wierzchołku; jeden
maszt wykonany był jako zwykła konstrukcja nitowana,

§..

bl.30x30x5
li ~

r§

MLŁ0*30*5

§

1

3000 1

Rys. 8.
Słup kratowy z przekątniami.

i- 3000 - :

Rys. 9.
Słup kratowy z ryglami.

słupy i przekątnie z kątówek, drugi i trzeci jako kon-
strukcja spawana z rur, skratowanie przy słupie drugim
z przekątni rurowych, przy słupie trzecim z rygli ruro-

9) Hilpert-Bondy. Geschweisste Rohrkonstruktionen, V. D. I.

wych. (Rys. 8 i 9). Do prób użyto rur o szwie podłużnym
spawanym jako tańszych. Wybrano przekroje duże o ma-
łej grubości ścianki. Spawanie zostało wykonane przy
pomocy acetylenu.

Rys, 10.
Styk dwóch rur 6-0 m długości.

Dla wysokości h= 12-00 m, wykonano jeden maszt
nitowany, jeden spawany z rur. Na słupy użyto dwóch
rur o długości 6'00 m, a styk wykonano za pomocą bla-
chy węzłowej. (Eys. 10). W jednym i drugim wypadku
użyto kraty przekątniowej, dla masztu nitowanego z ką-
tówek, dla spawanego z rur.

Wyniki zestawione są w poniższej tabeli:
Maszty o wysokości h = 6.00 m.

1929.

Materjał bud. . • .
Połączenie . . . .
Sposób budowy . .
0. wł. słupa O kg .
Najw. siła H kg. .
H: G
Wykorzystanie mat.

kątówki
nitowane

przekątnie
173

1400
8-1
1

rury spawane
spawane

przekątnie
95

1600
16-8
2-07

rygle
124

1350
10-9

1-43

Maszty o wysokości h — 12.00 tn.

Materjał bud. . . .
Połączenie . . . . .
Sposób budowy. . .
0. wł. słupa G kg .
Najw. siła H kg . .
H:O
Wykorzystanie mater.

kątówki
nitowane

przekątnie
331

1440
4-23
1

rury
spawane

przekątnie
186

1300
7
1-66

Ciężar własny masztu nitowanego 6*00 m jest pra-
wie dwa razy większy od podobnej konstrukcji spawanej
z rur, przyczem wykorzystanie materjału masztu spawa-

2 "07
nego w stosunku do nitowanego jest —3—, Tak samo ma-
szty spawane 12*00 m wykazują lepsze wykorzystanie
materjału od nitowanych. Ugięcia pod działaniem siły
poziomej są większe dla masztów spawanych niż nitowa-
nych (mniejsza ilość materjału). (Rys, 11).

Maszty spawane wykonane z rur mogą być stoso"
wane z lepszym wynikiem jak nitowane z kątówek, przy
zwiększonej wytrzymałością zmniejszonym ciężarze wła
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snym. Powierzchnia wystawiona na działanie wiatru jest
mniejsza. Z powodu zmniejszonego ciężaru i mniejszej
powierzchni wystawionej na parcie wiatru, wypadają rów-
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Rys. U.
Ugięcia masetów pod działaniem parcia poziomego.

III ryglami.

nież wymiary fundamentu mniejsze jak przy masztach
nitowanych z kątówek.

Doświadczenia z kratownicami spawanemi.
Dotychczasowe badania nad mostami spawanemi wy-

konanemi odnoszą się przeważnie tylko do obciążeń prób-
nych i badania strzałki ugięcia. Konstrukcje te mają
wymiary przekrojów poprzecznych mniejsze jak konstruk-
cje nitowane, więc ugięcie jest większe, natomiast ugięcie
trwałe (po zdjęciu rusztowania) powinno się równać zeru.
Wpływ naprężeń drugorzędnych jest tu większy bo połą-
czenia prętów we węzłach zapomoeą spawania dają pra-
wie idealną sztywność.

Gehler10) badał laboratoryjnie1 ugięcie i naprężenie
drugorzędne kratownic, a właściwym celem jego badań
było uzyskanie wartości naprężeń ścinających lub rozry-
wających jakie powstają we szwach łączących poszcze-
gólne elementy kraty. Dlatego też, ażeby nie nastąpiło
wyboczenie prętów lub wogóle zbyt silna deformacja kraty
przed zerwaniem się szwów, podwyższono wartość naprę-
żeń (obliczonyoh według Neesego) o 57°/0.

Zrobiono pięć dźwigarów o rozpiętości teoretycznej
i = 9 . 0 0 m (Rys. 12), siły wewnętrzne w prętach obliczono
dla siły działającej w węźle 6, którą przyjęto P=38t.
Dźwigar pierwszy wykonany jako zwykły nitowany z bla-
chami węzłowemi, dźwigar drugi laki sam jak pierwszy
z tą różnicą, że przekątnie i słupy składające się z dwóch
kątówek jak poprzednio, zostały przymocowane do blach
węzłowych zapomoeą szwu bocznego; przy dźwigarze
trzecim przekroje są z kątówek, przekątnie przymocowane
są do pasów wprost przy pomocy szwu bocznego i czoło-
wego, słupki 2—6' i 3—5' zapomoeą małych blach węzło-
wych; dźwigar czwarty nie ma wogóle blach węzłowych,
przekąfcnie i słupy przymocowane są wprost do pasa gór-
nego i dolnego przy pomocy szwów bocznych i czołowych,
pas górny i dolny jest z teowników, przekątnie z dwu-
teowników, słupki z kątówek; dźwigar piąty bez blach

1(l) G-ehler: yersucłie mit gescbweissten Fachwerktr&eera,
V. D. I. 1929.

węzłowych, przekroje prętów wyłącznie z dwuteowników,
przekątnie przymocowane wprost przy pomocy spawania
do pasa górnego i dolnego. Słupki 2—6' i 3—5' odpadają.

Ugięcie mierzono w środkowym węźle pasa górnego.
Dla pierwszych dwóch dźwigarów próbnych linja ugięcia
równała się obliczonej na podstawie przegubowego połą-
czenia prętów we węzłach, natomiast linja ugięcia dal-
szych trzech dźwigarów jest średnio 12°/0 większa od obli-
czonej. Wszędzie przebieg linji ugięcia był regularny, co
świadczy o elastycznem zachowaniu się powyższych dźwi-
garów.

Dźwigary 1-
7 6- el3d.ot 5'

Rys. 12.
Dźioigary kratowe.

Na podstawie pomierzonych podczas obciążenia dźwi-
garów, odkształceń, obliczono momenty spowodowane
sztywnem połączeniem prętów we węzłach dla pręta 3—6.
Wartości zestawione w tabliczce wykazują, że momenty

1
175
3810

123

2
175
6750

218

3

232
12930

360

4

958
74700

622

5
958

74900

622

Dźwigar Nr
J omk

M kgjcm
Naprężenia w kg jem2

te są dla dźwigara czwartego i piątego 20 razy większe
jak dla dźwigara pierwszego. Sprawa ta nie przedstawia
się tak groźnie dla konstrukcji spawanej, jeżeli uwzględ-
nimy, że również i momenty bezwładności dźwigara czwar-
tego i piątego zwiększyły się 5'5 krotnie w stosunku do
dźwigara pierwszego. Dlatego też naprężenia powyższe
nie mogą. służyć jako porównawcze pomiędzy kratą nito-
waną i spawaną, ile raczej mają zwróoió uwagę, że na-
leży dawać przy projektowaniu mostów spawanych jak
najmniej sztywną kratę, ażeby nie wywołać za wysokich
naprężeń drugorzędnych.

Naprężenia rozrywające szwów czołowych przy połą-
czeniach węzłowych wypadły średnio Rr = 2000 kglcm2.

Najważniejsza kwestja jak się zachowują mosty spa-
wane pod działaniem sił dynamicznych, jest jeszcze cał-
kiem nierozwiązana. Przyczynia się do tego częściowo
brak objektów, na którychby można badania te przepro-
wadzić, częściowo zaś także to, że badanie szczególnie
empiryczne wpływów obciążeń dynamicznych na mosty
dopiero wyszło ze stadjnm początkowego, bo rozwój ich
zaczął się właściwie dopiero po wojnie światowej.

Liczby i grafikony porównawcze naprężeń dynami-
cznych mostu nitowanego i takiego samego mostu spawa-
nego otrzymane w jednakowych warunkach dałyby bez-
sprzecznie materjał, zapomoeą którego możnaby osądzić,
jak się zachowują mosty spawane w stosunku do mostów
nitowanych. Pytanie powyższe jest bardzo ważne, jeżeli
się uwzględni możliwość wprowadzenia mostów spawanych
jako tańszych.



Jak widzimy z powyższego, spawanie osiągnęło już
bardzo dobre wyniki, a technika pracuje w dalszym ciągu
nad osiągnięciem jeszcze lepszych rezultatów. Droga ku
temu prowadzi przez: ,

ulepszenie materjału łączącego — elektrod,
możliwe usunięcie wpływów termicznych, które mogą

wywołać zgubne naprężenia szczególnie w kierunku pro-
stopadłym do szwu,

osiągnięcie pewności połączeń spawanych takiej jaką
posiadają połączenia nitowane,
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znalezienie sposobu , dokładnego badania wytrzyma-
łości i dobroci szwu bez potrzeby zerwania tegoż,

wyświetlenie współpracy statycznej ja-ętów, łączonych
przy pomocy spawania,

oraz przez zbadanie jak zachowują, się konstrukcje
spawane pod działaniem sił dynamicznych.

Są to kwestje, które sądząc po dotychczasowym po-
stępie konstrukcyj spawanych, nie długo czekać będą na
rozwiązanie, poczem konstrukcję spawane odegrają w bu-
downictwie żelaznem rolę, jaka im się — ze względu na
ich zalety — słusznie należy.

Marja Kubaszewska, inż. dróg i mostów. :

Rozwój metody spawania we Francji.
Francuscy konstruktorzy pracują intensywnie nad

zreformowaniem budownictwa żelaznego. Reforma ta do-
tyczy: materjałów, używanych do konstrukcyj, sposobu
obliczeń, oraz montażu. Metoda łączenia elementów kon-
strukcyj żelaznych zapomocą spawania, która znaiduje
coraz szersze zastosowanie w budowlach inżynierskich,
pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia nowych
przekrojów, prostszych, a unikania przekrojów złożonych.
Co do gatunku materjałów, to należy się spodziewać, że
reforma pójdzie w kierunku stosowania materjałów pierwszo-
rzędnych, oo wpłynie , na podwyższenie norm wytrzyma-
łościowych, zmniejszenie wagi konstrukcyj żelaznych,
a więc i na obniżenie kosztów.

Metoda łączenia części metalowych zapomocą spa-
wania ma we Francji wielu gorących zwolenników wśród
sfer technicznych, zarówno naukowych, jak i wykonaw-
czych. Z rodzajów spawania najbardziej rozpowszechnione
są we Francji acetylenowo-tlenowe i łukiem elektrycznym.
W niniejszym artykule omawiać będę jedynie ten drugi
sposób, prawie wyłącznie stosowany do nowych kon-
strukcyj, przenoszących duże obciążenia. Przyczyną, dla
której spawanie elektryczne przewyższa sposób pierwszy,
jest fakt, że powoduje ono mniejsze odkształcenia i mniej-
szą zmianą struktury metalu części spawanych, niż to
ma miejsce przy spawaniu acetylenowe • tlenowem. To
ostatnie jest używane we Francji przy naprawach części
metalowych niewielkich rozmiarów, dzięki czemu po wy-
konaniu naprawy można te przedmioty poddać odpo-
wiednim zabiegom termicznym, przywracającym two-
rzywu jego dawne własności mechaniczne w obszarze
wpływu spawania.

Ryo. 1.

Rozwój spawania elektrycznego we Francji poszedł
podobną drogą, jak w innych krajach. Przed przystą-
pieniem do opracowania projektu szczegółowego kon-
strukcji wykonywano cały szereg prób wytrzymałościo-
wych dla różnych rodzajów połączeń, które następnie za-
stosowy wano praktycznie. Na podstawie tych prób wy-
prowadzono wzory empiryczne.

Pierwszą próbą ujęcia teoretycznego tego zagadnie-
nia we Francji jest praca inż. A. G-oelzer'a p. t. „La re-
sistance e"lastique des joints soudes" 3).

Ze względu na doniosłość, jaką ma dla każdego,
kto się interesuje spawaniem, zdanie sobie sprawy z istoty

ł) Genie Ciitil 22-29. XII. 1928 r.

tej metody, podam tutaj niektóre dane, tyczące się składu,
własności fizycznych i mechanicznych połączenia spawa-
nego. Z punktu widzenia metalograficznego, połączenie
spawane składa się z następujących trzech obszarów (ryc. 1):
A i B obszarów wpływu spoiny w dwóch połączonych
ze sobą elementach, oraz z samej spoiny C— materjału
elektrody. Te trzy obszary stanowią kompleks, przeno-
szący siły w określonych warunkach pewności. Badania
mikroskopowe wykazują, że przy zetknięciu się matarjału
elektrody z ciałami A i B, rozgrzanemi do temperatury
topnienia, powstaje zmiana struktury metalu, charaktery-
zująca się zmniejszeniem jego ziarn. i wzajemnem prze-
dzieraniem się kryształów elektrody i kryształów części
łączonych. Komórki obu materjałów posiadają kształt
wielokątów spłaszczonych. Materjał elektrody w szwie
składa się z komórek o kształcie wielokątów nieforem-
nych, ułożonych nieregularnie, niespłaszczonyc.h. Struk-
tura zewnętrznej części szwu jest włóknista; ta część
szwu nie bierze udziału w pracy spoiny i zwykle jest
ścinana. Teoretycznie więc szew rozpatruje się jako trój-
kąt OBA.

"Własności wytrzymałościowe, jakie powinien mieć
materjał dobrej elektrody są następujące:

1. Współczynnik sprężystości: :

E=2 000000-=-2100000 kg]entf.
2. "Wytrzymałość tia rozciąganie powinna wynosić

conajmnie 75-f-8O°/0 wytrzymałości materjału elementów
spawanych. Zwykle jednak elektrody robi się z -materja-
łów lepszych gatunków o większej: wytrzymałości, lub
conajmniej równej wytrzymałości części łączonych'.

3. Granica sprężystości wyższa, niż zwykłej miękkiej
stali; może osiągnąć 80°/0 wytrzymałości na rozerwanie.

4. Wydłużenie średnie zmniejsza się ze wzrostem
wytrzymałości na rozerwanie.

5. Wytrzymałość na ścinanie wynosi 0-7 wytrzyma-
łości na rozciąganie żelaza. :

W pracy swojej inż. Ą. G-oelzer podaje obliczenie
spoin na ścinanie. Obliczenia te'zostały wyprowadzone
w założeniu równej wytrzymałości we wszystkich pun-
tach szwów spawanych. Założenie to polega na tem że:
1. grubość szwów jest stała na całej długości;:, 2. szew
wykonany jest bez błędów, powodujących zmniejszenie
wytrzymałości. Ponieważ jednak w praktyce te idealne
warunki podlegają odchyleniom,, przeto dla ważnych bu-
dowli stosuje się obliczenie szwów na ścinanie, co daje
większy współczynnik pewności w porównaniu z inną,
metodą obliczeń. O ile, bowiem szwy podlegają napręże-
niom rozciągającym, to różnica wytrzymałości poszcze-
gólnych części szwu zupełnie zmienia rozkład sił rozcią-
gających, wywołuje dodatkowe naprężenia, przyczem zo-
staje nierozstrzygniętem pytanie, jaką największą . wy-
trzymałość posiada spoina w dowolnym punkcie. Grdy
natomiast szew pracuje na pokonanie sił, ścinających,
wówczas elementarne wytrzymałości dodają się do siebie
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i w rezultacie, jeżeli nawet w niektórych punktach wy-
trzymałość szwu nie jest wystarczającą, to wytrzymałość
całości może być dostateczną.. Stąd wniosek, że przy pro-
jektowaniu konstrukcji spawanej należy rozłożyć spoiny
tak, aby pracowały na ścinanie.

W najogólniejszym wypadku w szwie powstają na-
prężenia ścinające normalne o składowych nlt wg, n3
i styczne o składowych bx b2 b3. Praktycznie zaś mamy
do czynienia z dwoma wypadkami szczególnemi układów
naprężeń i w zależności od tego rozróżniamy dwa typy
szwów: podłużny i poprzeczny (czołowy i boczny według
określenia prof. St. Bryły. „Spawanie elektryczne żelaza
w budownictwie i mostownictwie". Przegląd Techniczny
r. 1927).

1. gdy &,=6 a =0; oraz w8—0; zaś 63 n4 i n% różne
od zera, czyli naprężenia normalne leżą, w płaszczyźnie
przekroju szwu.

2. gdy 6 3 = 0 ; v1 = n2 — 0; 6j 62 i w3 są, różne od zera.

Drugim czynnikiem, który stanowić będzie funda-
ment dla rozwoju omawianej metody, są wyniki grunto-
wnych doświadczeń, dążących w trzech kierunkach:

1. badania materjałów, używanych przy spawaniu,
2. wytrzymałości i dokładności wykonania szwów,
3. wytrzymałości modeli konstrukcyj spawanych.
Przy badaniu materjałów, używanych do spawania,

specjalną uwagę zwrócono na materjał elektrod, których
skład, chemiczny, własności fizyczne i wytrzymałościowe
bada się w specjalnych laboratorjach. Ohodzi tu o usta-
lenie własności poszczególnych typów elektrod.

Badanie dokładności wykonania szwów najskutecz-
niej przeprowadza się dwiema metodami: magnetyczną,
i roentgenologiczną,. Metoda pierwsza (M. Roux)2) polega
na wytworzeniu pola magnetycznego. Każda przerwa lub
niedokładne przetopienie spoiny może być przeto wykryte,
gdyż w tych miejscach opiłki ułożą, się gęściej (stała magne-
tyczna dla żelaza wynosi około 1000, dla powietrza zaś 1).

Byo. 2.

Inż. A. G-oelzer przeprowadził obliczenie tych dwóch
rodzajów szwów i doszedł do wniosku, że szwy poprzeczne
posiadają naprężenia wyższe przy tym samym układzie
sił zewnętrznych od naprężeń, jakie powstają w szwach
podłużnych, przyczem są rozłożone nieregularnie, podczas
gdy szwy podłużne (boczne) wykazują naprężenia znacznie
niższe, o rozkładzie regularnym. Stąd wniosek, że za-
równo pod względem wyzyskania jaknajracjonalniejszej
pracy spoiny, jak i łatwości obliczenia należałoby stoso-
wać w konstrukcjach spoiny podłużne, unikać zaś po-
przecznych. Praca inź. A. Gk>elzer'a jest ogromnym kro-
kiem naprzód, gdyż uzasadnia teoretycznie po raz pierwszy
wyniki, otrzymane drogą eksperymentalną.

Metoda roentgenologiczną, wymagająca kosztownych
i dużych urządzeń jest stosowana wyłącznie w labora-
torjach, w przeciwieństwie do metody magnetycznej,
łatwej w użyciu i taniej.

Badanie wytrzymałości konstrukcyj spawanych na
specjalnie wykonanych modelach wykazało, iż większą
wytrzymałość posiadały modele spawane od odpowiednich
modeli nitowanych. Dzięki tym dodatnim wynikom prób,
dokonanych na modelach, spawanie elektryczne we Francji
rozwija się coraz śmielej i znalazło już zastosowanie
w szeregu monumentalnych budowli inżynierskich.

2) „Le Soudeur Ooupeur". Styczeń, październik 1928 r.



Zanim przystąpię do szczegółowego ich opisu pragnę
złożyć gorące podziękowanie p. dr. A. Sznerrowi za umo-
żliwianie mi zwiedzenia pracowni i laboratorjów fabryki
„Perun" w Paryżu, Zarządowi „Tow. L'Air Liquide" w oso-
bie pp. Philippon, Brasseur i Miobaux za łaskawie udzie-
lone mi fotografje do niniejszego artykułu, za ofiarowany
mi bogaty^materjał w formie czasopism i książek, a w szcze-
gólności p. inż. Pierre G-uichon, który w ciągu mego po-
bytu w Paryżu poświęcił wiele czasu na udzielenie cen-
nych objaśnień i zorganizowanie£wycieczek technicznych.
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iV 14, pas dolny z teowników 75x80x7, słupki z dwóch
kątowników 40x40x4 wzgl. 45x45x4,5; krzyźulce z ką-
towników 40x40x4 do 50x50x5. Całkowita rozpiętość
dźwigarów została podzielona na 8 przedziałów po 2,5 TO.
Wysokość dźwigara wynosi 4,15 m. Na pasie górnym znaj-
dują się kątowniki, których spawanie do dwuteowników
i blach pasowych powoduje zazwyczaj deformację pasa
w czasie montażu, jednak przy budowie fabryki w Pont
Sainte Maxence starano się zmniejszyć do minimum. Na
ryc. 4 widzimy szczegóły konstrukcji pasa górnego.

Ryc. 3.

Największą konstrukcją żelazną, wykonaną całko-
wicie zapomocą spawania łukiem elektrycznym, jaką zwie-
dziłam podczas swej bytności we Francji, jest hala fa-
bryczna w Pont Sainte Maxence koło Campiegne w dep.
Oise, wykonana przez Tow. Soudure Autogene Francaise
według projektu, Opracowanego przez Secrom (Societe
d' etudes pour la construction et la reparation des ouvrages
metalliques), po uprzedniem przeprowadzeniu studjów
technicznych i ekonomicznych. Tow. Soudure Autogene
Francaise zbudowało tę fabrykę dla własnego użytku
celem prowadzenia wszelkich robót w zakresie konstrukcyj
żelaznych, stosując wyłącznie metodę spawania.

Całkowita szerokość budynku wynosi 40 TO (10+20+
+ 10), długość 70 m. Na ryc. 2 widzimy środkową część
hali w czasie montażu. "W tej części (rozpiętość 20 m)
znajduje się suwnica o nośności 26 t, również całkowicie
wykonana zapomocą spawania. Szkielet hali środkowej
(ryc. 3) składa się z dźwigarów, rozstawionych co 10 TO,
spoczywających na słupach żelaznych spawanych. Prócz
tych dźwigarów zaprojektowano dźwigary pośrednie co
5 m o konstrukcji lżejszej od dźwigarów głównych. Pas
górny dźwigarów głównych składa się z dwuteowników

Słupy środkowej części hali składają, się z czterech
teowników, powiązanych kratą z kątowników. Nadmienić
wypada, że z powodu braku na rynku odpowiednich wy-

wo

spoina

spoina

Bys. 4.
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miarów tecrwników firma zdecydowała się na przecinanie
dwuteowników płomieniem acetylenowo-fclenowym, co!wy-
padło taniej od walcowania specjalnych profilów. Po oby-
dwóch stronach słupów przymocowane są belki] kratowe
dla suwnic, stanowiące jednocześnie związanie słupów.
Belka środkowa ma wysokość ponad I m. i składa się
z ceowników. Ceowniki słupków wchodzą wewnątrz
CBowników pasów górnego i dolnego, zaś ceowniki krzy-
żiilców obejmują; nazewnątrz pasy i stężone są kątowni-
kami. Belka zewnętrzna stanowi przesztywnioną kratę
krzyżulcową o pasach z teowników (ryc. 5).

Ryo. 5.

Boozne części hali mają więzary dachowe odmiennej
konstrukcji. Są to sżedy, opierające się z jednej strony
na słupach części środkowej hali za pośrednictwem belek
kratowych, podtrzymujących dźwigary pośrednie szedów
(ryc. 6).

Waga omawianej konstrukcji zmniejszyła się o 2O/0
w porównaniu z podobną konstrukcją nitowaną, dzięki
zmniejszeniu straty materjału przez osłabienie przekro-
jów dziurami na nity, oraz na części łączące. Mimo to
koszt budynku był tylko o około 8°/0 mniejszy od kosztu
odpowiedniego budynku nitowanego z powodu użycia
drogich elektrod z pierwszorzędnego materjału i wyso-
kiego kosztu prądu miejscowego.

Nadmienić muszę, źe cała konstrukcja robi bardzo
estetyczne wrażenie dzięki swej lekkości, prostocie i nie-
przeładowaniu częściami dodatkowemi dla połączeń, jak
to ma miejsce w konstrukcjach nitowanych.

'. Dokładne obserwacje konstrukcji, czynione przez
zarząd fabryki w Pont Sainte Mazence od czasu wybu-
dowania hali, nie wykazały żadnych szkodliwych odkształ-
ceń, co skłoniło inicjatorów zastosowania spawania do przy-

stąpienia do budowy w pobliżu istniejącej nowej hali,
zakrojonej na większą jeszcze skalę.

Ryc. 6.]

Z powodu szczupłości miejsca nie mogę podać opisu
szeregu mniejszych konstrukcyj, wykonanych metodą spa-
wania łukiem elektrycznym. Chcąc jednak wykazać, w jak
wielu gałęziach techniki metoda ta znajduje zastosowa-
nie, ograniczę się do podania kilku przykładów. Na ryc. 7
widzimy skrzyżowanie szyn tramwajowych, spojonych

Ryo. 7. .

przy pomocy łubków i podkładek stalowych. Utrzymanie
polega na dopełnianiu części słabszych materjału w miej-
scach połączeń. Zaznaczyć należy, że użycie tutaj me-
tody spawania jest bardzo korzystne pod względem eko-
nomicznym, gdyż Oie de Tramways elóctriąues rozporzą-
dza własnym prądem elektrycznym.

Ryc. 8 przedstawia zbiornik do gazu o objętości
100 m3.

W p r z e m y ś l e a u t o m o b i l o w y m metoda spa-
wania ma szerokie zastosowanie przy1 budowie cylindrów
motorów (ryc. 9).



P r z y b u d o w i e o k r ę t ó w spawanie jest: stosowane
z dużem powodzeniem. Na ryc. 10 widzimy statek morski
„Camarguais", który posiada około 5B00m szwów spa-
wanych.

• ; . ' •

Ryc. 8.

Prócz powyższych przykładów podam tutaj specjalne
zastosowanie spawania elektrycznego dla wzmocnienia
mostu kolejowego przez ukrycie żelbetem wszystkich be-

Ryc. 9.

lek głównych mostu. Żelazo zbrojenia zostało przypojone
do belek w celu bezpośredniego okrycia ich betonem
(ryc. 11). i. ' ' .

Ryc. 10.

NaJ zakończenie niniejszej pracy; • pragnę poruszyć
sprawę, odgrywającą doniosłą rolę w stosowaniu spawa-
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nia elektrycznego, mianowicie sprawę rodzaju prądu, ja-
kiego należy używać w celu uzyskania jaknajlepszych
szwów, oraz aby jaknajszybciej je wykonać. We Francji
zwrócono szczególną uwagę na ten ważny czynnik i prze-
prowadzono wyczerpujące badania, które uwzględniały
łatwość manipulowania elektrodą, oraz stałość i czułość
regulacji; Niezmiernie bowiem ważną jest rzeczą, aby po
uregulowaniu prąd zachowywał niezmiennie te same włas-
ności podczas całkowitego wykonania pracy. Badania te
doprowadziły do następujących wniosków:

1. Przy użyciu prądu stałego łuk przerywa się tru-
dniej, gdyż może się bardziej wydłużać od łuku prądu
zmiennego. Ta pewność dopływu prądu stałego jest włas-
nością bardzo cenną, jeżeli chodzi o wykonywanie Szwów
pionowych i ponad głową. Jednak zbytnia wydłużalnośó
łuku przy prądzie stałym wpływa niekorzystnie, gdyż
powoduje utlenianie. Używając prądu zmiennego, a więc
o łuku krótkim (najlepiej 3 do 3,5 mm) zjawisko utle-
niania metalu elektrody nie zachodzi, co wpływa na
zwiększenie dobroci spoiny. Należałoby więc stosować,
0 ile to jest tylko możliwe, prąd zmienny, szczególnie
do wykonania spawania zbiorników na wysokie ciśnienie,
rezerwoarów i t. p.

2. Łatwość utrzymania odpowiedniej długości łuku za-
leży wyłącznie od wprawy spawacza. Obserwacje.wykazały,
że wyszkolenie spawaczy przy prądzie stałym trwa krócej,
niż przy prądzie zmiennym z powodu łatwiejszego usta-
lenia łuku, lecz ta strata czasu opłaca się na przyszłość
przez pewność dobrego wykonania spoin.

3. Szybkość wykonania pracy nie zależy od rodzaju
użytego do spawania prądu, lecz jedynie od wprawy spa-
waczy. Dlatego też zajęto się we Franeji bardzo syste-
matycznem kształceniem odpowiednich sił przez organi-
zowanie szkół specjalnyoh. Przy Tow. L'Air Liąuide
w Paryża istnieje doskonale postawiona szkoła spawaczy
pod kierownictwem wybitnych inżynierów fachowców,
wyposażona w odpowiednie przyrządy i bogate labora-
torjum. Całkowity kurs w szkole trwa kilka miesięcy
1 obejmuje całokształt metody spawania, a więc spawanie
acetylenowo- tlenowe i elektryczne.

Ryc. U.

Tutaj nadmienić muszę, że zarówno w szkole, jak
w praktyce fabrycznej istnieje we Francji w tej dzie-
dzinie wyraźna konkurencja w wykonaniu prac między
kobietami i mężczyznami i to na korzyść kobiet.
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4. Koszt] prądu zależy od warunków miejscowych,
leczjprąd zmienny daje większy współczynnik użytecz-
ności, a więc kalkuluje się teoretycznie taniej. Nadto
częstokroć opłaca się transformowanie prądu, o ile na-
pięcie przekracza 110 Volt do napięcia, potrzebnego do
spawania t. j . przy prądzie stały do 60 —56Volt, przy
prądzie zmiennym 70—80 Volt (napięcia, potrzebne do
zapalenia łukii). Napięcie 110 Volt stanowi granicę, do
której można jeszcze stosować regulację oporową i ab-
sorbcyjną, lub przez włączenie w obwód cewką samoin-
dukcyjną. Powyżej tej granicy napięcia koniecznem jest
ze względów ekonomicznych transformowanie prądu.

Ponieważ przy zastosowaniu spawania najdroźszemi
są: robocizna i koszt prądu, które nieraz pochłaniają zysk,
otrzymany przez znaczne zmniejszenie wagi konstrukcji,

' " p r z e t o poszukiwania inżynierów dążą w kierunku obni-
żenia tych kosztów przez ulepszanie maszyn dla osią-
gnięcia największej ich wydajności i umożliwienia szyb-
kiego wykonania pracy.

Największą zdobyczą w tej dziedzinie we Francji
jest specjalna metoda „Sandwioh", polegająca na bezpo-
średniem użyciu do spawania prądu dwufazowego, prze-
tworzonego z prądu trójfazowego. Maszyna „Sandwich"
składa się z motoru prądu trójfazowego, transformatora,
obniżającego napięcie i dostarczającego prądu dwufazo-
wego, trzech przewodów, cewki samoindukcyjnej regulu-
jącej i kontaktu (rys. 12).

Ryo. 12.

Różnica między tym systemem a innemi polega na
tem, że spawanie uskutecznia się tu zapomocą elektrody,
składającej się z dwóch pałeczek metalowych, zbliża-
nych do siebie. Każda z częśoi elektrody podwójnej jest

Przedmiot spa
Rys. 13.

zaopatrzona zapomocą specjalnych uchwytów w jedną
z dwóch faz prądu wtórnego;, powrót prądu odbywa się

przez trzeci przewód, połączony z przedmiotem spawa-
nym (rys. 13).

W celu uniknięcia powstania iskry między dwiema
fazami bądź to na końcu elektrody, gdy spawacz unosi
elektrodę od przedmiotu spawanego, bądź też przy uchwy-
tach podczas zmiany elektrody, umieszczony jest kontakt
na przewodzie prądu pierwotnego, który umożliwia przer
wanie dopływu prądu. Kontakt ten, kontrolowany zapo-
mocą przerywacza, umieszczonego na masce spawacza
zapobiega stracie prądu w tranformatorze (rys. 14).

Rys. 14.

Regulacja natężenia prądu odbywa się zapomocą
cewki indukcyjnej. Zasadniczą zaletą metody „Sandwich"
jest ścisłe zrównoważenie trzech faz, co wpływa na
oszczędność pracy i prądu, oraz duża wydajność (min. 87°/0)-
Możliwem jest uniknięcie transformowania prądu z trój-
fazowego na dwufazowy przez przeprowadzenie dwóch
faz do pałeczek podwójnej elektrody, trzeciej zaś do
przedmiotu spawanego. Sposób ten jest jednakże gorszy,
gdyż powoduje przyklejanie się metalu do przedmiotu
spawanego.

Użycie podwójnej elektrody wpływa dodatnio na
stałość łuku i dobroć wykonanej spoiny. Stosując bowiem
prąd zmienny dwufazowy, mamy do czynienia z nastę-
pującem zjawiskiem: jeżeli prąd chwilowy w jednej pa-
łeczce elektrody przechodzi przez 0, wówczas w drugiej
osiąga maximum, co wpływa na obniżenie natężenia przy
zapaleniu łuku; prócz tego traci się mniej ciepła, wypro-
mienionego przez elektrodę, co powoduje szybsze i równo-
mierniej sze topienie się metalu, co wpływa dodatnio na
jakość szwu.

Z powyższyoh rozważań widzimy, że metoda spa-
wania jest wszechstronnie opracowywana przez inżynie-
rów francuskich, których usilnem dążeniem jest pchnię-
cie budownictwa żelaznego na nowe tory.

Program walGOwania znormalizowanych
szyn kopalnianych i wąskotorowych

przynależnych akcesoriów
wydany nakładem Syndykatu Polskich Hut Żelaznych

przesyłamy zainteresowanym firmom i^instytucjom.

JULIUSZ WEISS, koleje polne, leśne
i fabryczne we Lwowie.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.



1930 Nr. 19. z dn. 10. X. CZASOPISMO TECHNICZNE - Organ Ministerstwa Robót Publicznych
i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego.
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Rocznik XLVIII.
T K E Ś Ć : Część urzędowa. Część nieurzędowa. Inż. T. Zubrzycki : Największy znany przepływ Dniestru pod Haliczem i Zaleszczy-

kami. — Dr. T. Kluz: O budowie dróg powietrznych. (Ciąg dalszy). — Inż. B,. Montibel ler : Gospodarcze znaczenie
zużytkowania pary wylotowej i pośredniej przy maszynach parowych. — Wiadomości z literatury technicznej. — Recenzje
i krytyki. — Bibljografja. — Eóżne sprawy. — Sprawy Towarzystwa.

Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

W D z r e n n i k u U s t a w :
Nr. 60, poz. 486. Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia 21. VIII. 1930 wydane w porozu-
mieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rol-
nictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen prze-
tworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów, oraz
cegły.

Komunikat.

Nakładem Ministerstwa Robót Publicznych wyszedł
z druku „Wykaz mierniczych przysięgłych, upoważnio-
nych w myśl ustawy z dnia 15. VII. 1926 r. do wyko-
nywania prac mierniczych na obszarze całego. Państwa"
według stanu z dnia 15 lipca 1930 r. Wykaz jest do na-
bycia w Ministerstwie Robót Publicznych, Wydział II
Pomiarowy, ̂ Warszawa, ul. Foksal 11 III p., w cenie 2 zł.

Część nieurzędowa.
Inż. Tadeusz Zubrzycki.

Największy znany przepływ Dniestru pod Haliczem i Zaleszczykami.
Uwagi wstępne.

Wobec trudności dokładnego pomierzenia przepływu
przy bardzo wysokim stanie wody, względnie wykonania
serji pomiarów, mogących służyć do skonstruowania krzy-
wej objętościowej o znacznej amplitudzie, autentyczny
materjał, jakim rozporządzamy przy rozwiązywaniu za-
gadnień tej kategorji, nie jest dostatecznie obfity. W dal-
szej konsekwencji wartości największego przepływu, oparte
na datach bezpośrednich, znane są tylko dla niektórych
rzek, względnie ich odcinków; w innych wypadkach musi
się je zastępować rezultatami obliczeń z ogólnych wzorów
matematycznych, które naturalnie nie mogą, czynić za-
dość różnorodnym, często nader skomplikowanym warun-
kom powstawania tych zjawisk.

Zarówno zatem wszelki materjał faktyczny, jak i wy-
prowadzone stąd wnioski, zwiększają ogólny zasób na-
szych wiadomości o charakterze przepływu wód Polski,
zwłaszcza — jeżeli, jak w danym wypadku, nawet same
wyniki pomiarów nie zostały dotychczas ogłoszone.

Materjał pomiarowy.
Materjał pomiarowy składa się w swej najważniej-

szej części z pełnych pomiarów objętościowych, wykona-
nych pod Haliczem i Zaleszczykami przez b. lwowski
Oddział Hydrograficzny, podczas przejścia dwu fal wezbra-
nia, następujących po sobie w krótkim odstępie czasu,
w czerwcu i lipcu 1913. Z końcem czerwca pojawiło się
mianowicie na Dniestrze wezbranie, którego kulminacja
osiągnęła w Haliczu odczyt 4- 420 cm (30. V. 4 A), a w Za-
leszczykach + 595 cm (1. VII., 12 h) — zbliżyła się więc
do najwyższych dotychczasowych *) stanów, wynoszących:
w Haliczu (1882) + 500 cm, w Zaleszczykach (1893)
+ 650 cm. Opadanie fali czerwcowej 1913 r. zostało przer-
wane przez pojawienie się niewielkiej -fali wtórnej, po
której przejściu stan wody zaczął dn. 9. (wzgl. 10) lipca
znowu gwałtownie wzrastać i osiągnął dn. 11. VII. (11 h)
w Haliczu + 407 cm, a dn. 12. VII. (12 h) w Zaleszczy-
kach + 575 cm, wznosząc się więc ponownie niemal do
poziomu bardzo wysokiej kulminacji poprzedniej.

Ten stan rzeczy wyzyskał ówczesny krajowy Od-
dział Hydrograficzny do przeprowadzenia pomiarów, które
wykonano w H a l i c z u już podczas opadania pierwszej fali

') Systematyczne obserwacje stanów wody datują się w Ha-
liczu od 1867., w Zaleszczykach od 1850 r.

(przy +262 i +181 cm), następnie w dniu kulminacji fali
drugiej (+403 cm), wreszcie po jej opadnięciu do + 100 cm,
natomiast w Z a l e s z c z y k a c h — dopiero podczas opa-
dania drugiej fali ( + 400, +239, + 304 i + 175 cm). Poza
tem pomierzono później w obydwu profilach przepływ
przy stanie znacznie niższym (Halicz 17. X. + 30 cm, Za-
leszczyki 21. X. + 64 cm).

Znaczenie pomiarów pod Haliczem polega przede-
wszystkiem na tem, że sięgają one niemal do poziomu
kulminacji drugiej fali 1913 r., a są tylko niespełna o 1 m
niższe od stanu uważanego za najwyższy dotychczas ob-
serwowany, oraz — że amplituda stanów pomiarowych,
wynosząca tutaj 370 cm (a przy uwzględnieniu pomiarów
z 1904 r. — około 470 cm) jest w stosunku do amplitudy
całkowitej, t. j . 573 cm, znacznie większa, niż w Za-
leszczykach, gdzie analogiczny stosunek wartości przed-
stawia się jak 378: 690. Ujemną stroną pomiarów pod
Haliczem stanowi to, że (jak wynika z informacji jednego
z uczestników pomiaru) część całkowitej objętości wody
przy + 403 przelewała się przez drogę, poza profil po-
miarowy — oraz, że wskutek bardzo silnego prądu hydro-
metr nie we wszystkich punktach zajmował położenie
stałe. Dalszą niekorzystną okolicznością przepływu pod
Haliczem jest wreszcie to, że musi się ono oprzeć wy-
łącznie na pomiarach z 1913 r., gdyż wobec zmienności
łożyska w tym profilu pomiary dawniejsze wymagałyby
redukcyj, które w danym wypadku okazały się po części
bardzo niepewne, po części zaś bezcelowei).

Co do profilu w Zaleszczykach, w którym pomiary
1913 r. doprowadzono do wysokości stosunkowo niewiel-
kiej , to przedstawia on natomiast tę korzyść, że — w prze-
ciwieństwie do profilu w Haliczu — może być uważany
za niezmienny dla dłuższego okresu czasu przed rokiem
1913, w każdym zaś razie — dla okresu 1902—1913, obej-
mującego siedm pomiarów pełnych i trzy powierzchniowe

2) Miara redukcji jedynego pomiaru z 1902 r. (7. VIII.: 118 m3js
przy stanie + 52 om) wynika wprost z porównania go z pomiarem
z 17. X. 1913 r., który dał dokładnie tę samą wartość (118 m3js)
przy stanie + 80 cm. Pomiary 1904 r. przeprowadzono w Haliczu
przy stanach wyjątkowo niskich, nie znajdujących analogji w sta-
nach 1913 r., zaś relacjonowanie przez ekstrapolację nie mogłoby
dać wiarygodnych rezultatów, wobec odrębnych warunków napeł-
nienia przekrojów przy katastrofalnie niskich stanach wody.
Wreszcie dla + 69 om (Q = 188 m3/s) wypadłoby dla 1918 r. z re-
lacji około + 50 om, oo wprawdzie dość dobrze zgadza się z krzywą
konsumcyjną 1913, nie posiada jednak znaczenia dla dalszych
obliczeń.
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w jednym i tym samym profilu, ponadto zaś jeszcze jeden
pomiar pełny w profilu pobliskim.

Najważniejsze wyniki pomiarów, użyte do dalszych
obliczeń, przedstawia tabela A.

T a b e l a A.

L.p.

1.
2.
3.
4.
B.

1.
2.
3.
4.
B.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Data
Stan

wody
om

Pow.
profilu

mi

Ghyżośó
średnia

mjs

Objętość
przepływu

m 3/s

H a l i c z :

17. X. 1913
29. VII. „
7. VII. „
3. VII. „

11. VII. „

30
100
181
262
403

224,5
351
528
736

1231

0,525
0,98
1,46
1,71
1,90

118
344
771

1261
2341

Z a l e s z c z y k i :

2. IX. 1902
6. VI. 1905

30. IX. 1904
21.X. 1913
26. IX. 1904
28. VII. 1913
21. IX. 1904
20. IX. „
23. VII. 1913
17. VII. .
14. VII. „

22
30
58
74

113
175
218
273
304
339
400

181
273
230
233
322
426
BOI
601
676
731
902

0,52
0,37
0,70
0,78
0,94
1,30

1,84

2,24

93
100
160
183
304
554

1247

2019
(Uwaga: W ZaleszczykacŁ wszystkie pomiary z wyjątkiem 2

zostały wykonane w profilu mostowym, z tych pomiary 7, 8 i 10 —
jako pomiary powierzchniowe, pozostałe zaś — jako pomiary zu-
pełne).

Krzywa objętości przepływu w Haliczu.
Na podstawie podanych wyżej pięciu pomiarów

z 1913 r. przedstawionych na rys. 1 w systemie spół-
rzędnych, obliczono zapomocą, metody najmniejszych kwa-
dratów krzywą objętości przepływu dla Halicza, nadając
wszystkim wartościom jednakową, wagę, to znaczy — po-
mijaj ąc na razie kwestję prawdopodobnego zmniejszenia
objętości przepływu przy stanie +403 przez odpływ
boczny. Oznaczając przez Q objętość przepływu w pro-
filu pomiarowym, zaś przez H — stan wody na wodo-
wskazie w Haliczu, otrzymuje się równanie kształtu:
(1) . . . (3=17,7 + 2,752.#+0,0075. H2,

T T

Rys. 1.
Krzywe: objętości przepływu (Q mlja) i średniej chyzoaoi prze-

kroju (V m/aj dla profilu pomiarowego w Haliczu.

Dla zbadania, czy — ewentualnie, w jaki sposób —
oddziałał odpływ boczny na ukształtowanie chyżości przy
stanach wyższych (w szczególności przy +403 cm) obli-
czono zapomocą, metody najmniejszych kwadratów dla
czterech pomiarów niewątpliwych (a więc z wykluczeniem
zakwesjonowanego) krzywą wyrównawczą dla chyżości
(zob. rys. 1), o równaniu:
(2) . . . 7=26,5+0,856. £T— 0,00115.ii2.

Dla nieuwzględnionego przy obliczeniu krzywej
stanu +403 cm, równanie powyższe daje F = 189 cm/s,
a więc wartość niemal identyczną z wynikiem pomiaru
(F= 190 cmjs), co wskazuje na prawidłowy wzrost chy-
żości aż do stanu +463 om.

Krzywa objętości odpływu w Zaleszczykach.
Z ośmiu pełnych pomiarów, wykonanych pod Za-

leszczykami — zarówno w profilu mostowym jak i w wol-
nym — przy stanach od +22 do +400 cm w okresie
1902—1913 (zob. rys. 2) obliczono krzywą konsumcyjną
kształtu:
(3) . . . (3=70,9+0,9759.fl-+Oł0O97.£P.

Następnie, celem późniejszego porównania ekstrapo-
lowanych wartości krzywej konsumcyjnej z iloczynami
odpowiednich wartości dla powierzchni przekroju (F m*)
i chyżości średniej {Vmjs), obliczono również dla tych
elementów równania krzywych wyrównawczych.

Do obliczenia krzywej F użyto przytem wyników
pomiarów zarówno pełnych jak i powierzchniowych, wy-
jąwszy pomiar przy +30 cm, jako wykonany w innym,
niż reszta profilu. Obliczenie metodą najmniejszych kwa-
dratów dało równanie:
(4) . . . F«= 152,6+1,271.JET+0,00144. I P .

Do obliczenia krzywej F użyto siedmiu pomiarów,
pomijając oczywiście zarówno pomiary powierzchniowe,
jak i pomiar w profilu wolnym. Odnośne równanie otrzy-
mało kształt:
(5) . . . F=41,35+0,521.i7-0,000162..S"2.

Związek pomiędzy stanem wody oraz objętością od-
pływu w Haliczu a analogicznemi wartościami w Za-

leszczykach.
Jak wynika z powyższego przedstawienia materjału

pomiarowego, nie dają ani pomiary w Haliczu, ani po-
miary w Zaleszczykach — oddzielnie wzięte — podstawy
do dostatecznie pewnego określenia objętości przy naj-
wyższym stanie wody, ponieważ:

a) co do profilu w H a l i c z u , pomiar przy +403 cm
nie może być uznany za niewątpliwy;

b) oo do profilu w Z a l e s z c z y k a c h , różnica po-
między najwyższym stanem pomiarowym a najwyższym
wogóle obserwowanym jest stosunkowo zbyt duża, aby
można było poprzestać na zwykłej ekstrapolacji krzywej
konsumcyjnej.

Badając jednak, jaki związek zachodzi pomiędzy
wynikami pomiarów w jednym i drugim punkcie rzeki,
oraz w jakim stopniu wyniki te uzupełniają się względnie
sprawdzają, wzajemnie, można w rezultacie dojść do war-
tości najprawdopodobniej szych. Próba ta musi się oczy-
wiście rozpocząć od badania wzajemnej relacji s ta-
nów wody.

Oznaczając w systemie spółrzędnych (rys. 3) odczyty
wodowskazu w Haliczu za rok 1913 jako rzędne, zaś ko-
respondujące z niemi odczyty w Zaleszczykach jako od-
cięte, otrzymuje się szereg punktów, leżących niemal do-
kładnie na prostej linji relacyjnej. Aby uniknąć dowol-
ności w użyciu tej linji do dalszych dedukcyj, obliczono
dla niej metodą najmniejszych kwadratów równanie na
podstawie 10-ciu korespondujących obserwacyj (od + 4 do
+420 em w Haliczu i od +42 do +B95cm w Zaleszczy-
kach).



Równanie tej linji relacyjnej, kształtu:
89 lB( 6 ) i + , » ,

ważnem jest dla obserwaoyj roku 1913, w granicaoh od-
czytów podanych wyżej dla obydwu wodowskazów.

Powyższa relacja stanów wody Halicz - Zaleszczyki
za 1913 r. pozwala jednak nietylko na porównanie obję-
tości przepływu w tych dwu stacjach, (które będzie wy-
prowadzone w dalszym ciągu), lecz także na porównanie
związku pomiędzy obserwacjami obydwu tych wodowska-
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a następnie, że różnica pomiędzy stanem absolutnie naj-
wyższym a kulminacją 1913 jest w Haliczu większa, niż
w Zaleszczykaoh, podczas gdy naogół (jak wynika z po-
przedniego) stosunek wahań stanów wody jest odwrotny.

Celem bliższego zbadania tych związków wyzna-
czono w rys. 3 obok relacji stanów wody dla roku 1913,
analogiczne relacje dla lat 1882 i 1893. W rezultacie
otrzymano trzy linje, w przybliżeniu równoległe, których
kierunek wyznaczają naogół bardzo zgodnie punkty ob-

, • T togo

Podziałki:
objętość/przepfywu (Q)

'2000 3OD0

(f/a sreofr/e/' cAj/żosc/ (V)

cf/a pow/erzc/in/ ppzek/^/u (f)
500 100

Rys. 2.
Krzywe: objętości przepływu (Q m3ls), średniej chyiości (V mis) i powierzchni przekroju (Fmł) dla profilu pomiarowego

w Zaleszezykach.

zów, skonstatowanego w okresie wykonania pomiarów
(1913), z takimże związkiem, zachodzącym w okresach
dawniejszych, a mianowicie w czasie notowania dotych-
czasowych maximów absolutnych (Halicz: 1882, Zalesz-
czyki : 1893). Daty zanotowane podczas tych trzech wez-
brań, zestawiono w następującej tabelce:

Wezbranie
roku:

1882

1893

1913

Data i wysokość kulminacji (w cm)

w Haliczu

20/21. VIII.

6. VI.

30. VI.

+500
+435
+420

w Zaleszczykach

22. VIII

7. VI.

1. VII.

+616

+650
+ 595

W tabelce tej zwraca uwagę to, że; dotychczasowe
masima przypadają w każdym z profilów na inny rok3),

3) Ten objaw, wzięty oddzielnie, dałby się wytłumaczyć! tem,
że -warunki powstawania powodzi w tych. dwu stacjach — odle-
głych o 175 hm i oddzielonych od siebie ujściem Bystrzycy — nie
muszą być. zawsze jednakowe; tłumaczenie to nie wystarcza jednak
wobec występującej przyteni różnicy w amplitudach.

serwacyj korespondujących; jedyny, jaskrawy wyjątek
stanowi odczyt +435 cm (1893) w Haliczu, który — jako
rzędna dla odciętej +650 cm w Zaleszczykach— wypada
znacznie niżej, niżby to wynikało z przedłużenia prostej
relacyjnej 1893. Ponieważ inne spostrzeżenia są zgodne,
ponieważ następnie przeoczenie kulminacji w Haliczu jest
znacznie prawdopodobniej sze, niż odczytanie w Zaleszczy-
kach stanu przewyższającego faktyczną kulminację — za-
tem istnieją wszelkie podstawy do przypuszczenia, że od-
czyt +435 cm w Haliczu nie odpowiadał w rzeczywistości
szczytowi fali i że rzeczywista kulminacja musiała zbli-
żać się w ówozesnym^ stanie profilu do odczytu około
+ 500 c»i, osiągnęłaby zatem ten sam punkt; podziałki, co
kulminacja 1882 r.

Me znaczy to oczywiście, aby te wezbrania były
sobie równe, ani też, aby przewyższały o 80 cm kulmi-
nację 1913 r. Jak bowiem wynika z wzajemnego położe-
nia trzech linij relacyjnych, profil wodowskazowy w Ha-
liczu wykazuje w porównaniu ze stałym profilem w Za-
leszczykach obniżenie, zarówno w okresie 1882—1893, jak
i w okresie 1893—1913. Chcąc zatem zużytkować dawne
obserwacje' do obliczenia odnośnych objętości przepływu
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na podstawie pomiarów r. 1913, należy odczyty zreduko-
wać na stan profilu z r. 1913, to jest: obniżyć zarówno
kulminację (skorygowaną.) z 1893, jak kulminację 1882,
stosownie do odstępów liiiij relacyjnych. Według tego,
kulminacja 1893 poprawiona na +500 cm odpowiadałaby
w 1913 r. odczytowi +466c?re, zaś uważany za maximum
absolutne stan +500 cm z 1882 r. — odczytowi +442 cm.

5 _

N
U

ra
I

I • . 3 . 4 » •

Zaleszczyki

(B 188)

+ 1893

O 1913

Rys. 3.
Relacje wodowshazoive Halicz-Zaleszozyhi 1882, 1893, 1913.

Prowadzi to do wniosku, że n a j w i ę k s z e m obserwowa-
nem wezbraniem była nietylko w Zaleszczykach, lecz także
i w H a l i c z u fala z roku 1893, której kulminacja na
wodowskazie w Haliczu powinna w o d n i e s i e n i u do

k r z y w e j k o n s u moyj ne j z 1913 r. otrzymać cechę
+ 465 cm nad zerem podziałki wodowskazowej.

Wyprowadzona relacja stanów wody została następnie
użyta do ustalenia relacji o b j ę t o ś c i p r z e p ł y w u —
w ten sposób, że z równania (6) obliczono dla wodo-
wskazu w Zaleszczykach odczyty odpowiadające w 1913 r.
stanom tych pomiarów w Haliczu, których wyniki nie
budzą, żadnych wątpliwości, a więc z wyłączeniem za-
kwestjonowanego pomiaru przy stanie najwyższym +403 cm.

Dla zrelacjonowanych tym sposobem odczytów w Za-
leszczykach obliczono następnie z równania krzywej kon-
sumcyjnej w Zaleszcz3'kach (3) odnośne objętości od-
pływu. Korespondujące ze sobą w obydwu profilach war-
tości (stanów wody, oraz objętości przepływu) zestawiono
poniżej:

Halicz :

H cm

30
100
181
262

Qm*ls

118
344
771

1261

Zaleszczyki:

H cm

78
170
276
383

204
517

1079
1808

Korespondujące objętości przepływu: w Zaleszczy-
kach (Qz) i w Halicza (Qh) wyznaczają w systemie spół-
rzędnych (rys. 4) dokładnie linję krzywą, dla której obli-
czono metodą najmniejszych kwadratów równanie:
(7) . . Qz=62,38+l,246.Q„+0)O00108.QA

2.
Otrzymawszy z równania (6) wartość +568 cm, jako

stan wody odpowiadający w Zaleszczykach stanowi +403 cm
w Haliczu, a następnie — z równania krzywej konsum-
cyjnej dla Zaleszczyk (3) — objętość przepływu, odpo-
wiadającemu powyższemu odczytowi +568 cm, miano-
wicie :

1000 • rooo 3000

Zaleszczyki
4-000 5000 m

Rys. 4.
Zwiazćh pomiędzy ohjrlośeiami przephjimi w Haliczu (Oj,) i w Za/cszczyhaeh (Qi),
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Q=3755rra3/s, otrzymujemy wreszcie z równania (7)
korespondującą wartość dla Halicza: Q = 2445 msjs, za-
miast wartości pomierzonej Q=2341 m^s.

Nie przeceniając cyfrowej dokładności tego wyniku,
należy jednak zauważyć, źe otrzymana — zresztą stosun-
kowo niewielka — różnica idzie w tym kierunku, jakiego
należało się spodziewać wobec skonstatowania bocznego
odpływu części wód przy +403 cm w Haliczu. Wprowa-
dzenie więc tej wartości wyższej zrelacjonowanej, na
miejscu mniejszej wartości pomierzonej, można zatem
uważać (przynajmniej w pewnej mierze) za wyrównanie
przypuszczalnego błędu pomiaru.

Wprowadziwszy tę modyfikację, przeliczono odpo-
wiednio krzywą konsumcyjna, dla Halicza, otrzymując
w rezultacie równanie :
(8) . . . $=26,0 + 2,466.27+0,008744. H\

Dla zredukowanego maximum 1893, to jest dla
H=465 cm, równanie to daje wartość: Q=3064ms/e.

Tym sposobem otrzymano więc dla stanów maksy-
malnych dwie wartości, które odpowiadają ściśle prawidłu
relacji pomiędzy przepływami skonstatowanemi dla sta-
nów niższych.

Porównanie wyników obliczeń dla profilu
w Zaleszczykach.

Zapomocą ekstrapolacji elementów krzywej konsum-
syjnej w Zaleszczykach otrzymuje się:

Z równania (3) dla stanu +650 cm na wodowskazie
w Zaleszczykach objętość przepływu: Q=4803»i3/s;

z równania (4) również dla +650 om powierzchnię
przepływu: -F=1587 m2, która pomnożona przez otrzy-
maną dla tegoż stanu z równania (5) średnią chyźośó
profilu: F=312 cmjs, daje objętość przepływu:

<2=1587 OT2.3,12 JM/S=4951 m/s.
Tym sposobem otrzymano na przepływ przy stanie

+ 650 cm w Zaleszczykach, drogą od poprzedniej nieza-
leżną, dalsze dwie wartości, z których jedna jest tylko
niespełna o 2% niższa, druga zaś zaledwie o 1,2% wyż-
sza od otrzymanej poprzednio, drogą relacji. Zgodność
wyników sięga więc właściwie dalej, niż moźnaby ocze-
kiwać po sposobie obliczeń.

Rezultat obliczenia.
W rezultacie można przyjąć okrągło jako objętość

przepływu przy n a j w y ż s z y m d o t y c h c z a s obser-
w o w a n y m stanie wody:

w H a l i c z u . . . . 3100 JM^S
w Z a l e s z c z y k a c h . 4900 „

Te objętości największego przepływu odpowiadają
następującym wartościom spływu jednostkowego:

w Haliczu: 3100:14659=0,2115 ms/sJfcm2,
w Zaleszczykach: 4900:24601=0,1990 „'
Wynika stąd, że pomimo znacznego przyrostu do-

rzecza, spływ jednostkowy ulega pomiędzy Haliczem a Za-
leszczykami jedynie niewielkiemu zwiększeniu. Przy-
czyny tego należy szukać po części w tem, źe pomiędzy
temi dwoma punktami Dniestr zabiera jeszcze jeden ob-
fity w wody powodziowe dopływ karpacki, Bystrzycę, na-
stępnie zaś — że właśnie ze względu na przyrost dorze-
cza, retencyjne działanie obszaru t. zw. Wielkich Błot
(bagien Samborskich) gra już pod Zaleszczykami rolę sto-
sunkowo mniejszą.

Uwagi końcowe.
Wymieniony ostatnio czynnik, to jest retencyjny

wpływ górnej części dorzecza, powinienby być również
uwzględniony przy ewentualnej próbie porównania wyni-
ków obliczenia objętości z pomiarów bezpośrednich, z re-
zultatami wzorów empirycznych, podających największą
objętość przepływu4) na podstawie wielkości dorzecza.
Górny bieg Dniestru znajduje się mianowicie co do spływu
wielkich wód w szczególnych, zupełnie odrębnych warun-
kach, których z natury rzeczy nie przewidują wzory
ogólne. Owa odrębność polega właśnie na retencyjnem
działaniu bagien Samborskich wraz z przyległą kotliną,
a wyraża się tem, że nietylko wody górnego dorzecza
Dniestru (ze Strwiążem włącznie), ale i wody dalszego
obszaru sięgającego poza ujście Nieźachówki, nie wywie-
rają odpowiedniego wpływu na wysokość i przebieg wez-
brań w dalszej przestrzeni rzeki, zwłaszcza od ujścia
Stryja począwszy 6). Przebieg fal powodziowych obserwo-
wany na wszystkich stacjach od Ozajkowic do Rozwa-
dowa wskazuje wyraźnie na to, źe wody całego powyż-
szego obszaru, zamiast spływać odrazu falą wezbrania
wdół rzeki, napełniają naprzód ten naturalny zbiornik,
a dopiero później zaczynają powoli zasilać dolną prze-
strzeń. Przy obliczeniu maximum przepływu z wielkości
dorzecza, należałoby zatem raczej wyłączyć wogóle z ra-
chunku obszar objęty retencją, niż brać w rachubę do-
rzecze całkowite, bez uwzględnienia tego retencyjnego
wpływu. Łatwo bowiem przekonać się — n. p. badając
przebieg fal powodziowych w czasie — że wezbranie
w Haliczu powstaje pod wpływem dołączonego działania
karpackich dopływów od rzeki Stryja począwszy, ma zaś
jedynie bardzo luźny związek ze spływem wód z górnego
biegu Dniestru.

*) Należy nadmienić, że przeznaczeniem tych. wzorów jest
podać wodę bezwględnie największą, podczas gdy obliczone
przez nas wartości odpowiadają największym, stanom obserwo-
wanym.

6) Nieco obszerniej przedstawiłem to w artykule: „Przebieg
i charakter, wezbrań Dniestru" (Gzasop. Techniczne, 1924).

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych, w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

d) R o d z a j e n a w i e r z c h n i p o l a w z l o t ó w .
Niezwykle ważną sprawą przy budowie lotniska jest

przygotowanie nawierzchni pola wzlotów. Bez odpowiedniej
nawierzchni pola wzlotów trudno pomyśleć o pewnem
i bezpiecznem prowadzeniu ruchu lotniczego. Wymagania
stawiane terenowi, który ma przyjąć i odprawić pojazdy
powietrzne, należą do specjalnego rodzaju, dlatego też
teren pola wzlotów wymaga specjalnej budowy na-
wierzchni, która to budowa wcale nie jest łatwą, o ile
ma stworzyć zupełnie dobre warunki równocześnie dla
startu i lądowania.

Start samolotu wymaga równego podłoża, możliwie
poziomego, twardego, a zarazem sprężystego, szorstkiego,
a stawiającego równocześnie jaknajmniejszy opór toczącym
się kołom płatowca.

Lądowanie zaś samolotu wymaga przy równej i płas-
kiej powierzchni sprężystego podłoża, dającego równo-
cześnie jak największe opory tarcia dla kół i płozy pła-
towca dla najszybszego zahamowania ruchu toczącego się
płatowca. Powierzchnia terenu lądowania, w miarę po-
datna i plastyczna, pozwalająca na pewne zagłębienie się
kół i płozy daje lepsze znacznie warunki dla. zahamowa-
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nia biegu płatowa, niż nawierzchnia twarda i mało sprę-
żysta, która znowu stwarza dogodne warunki dla startu.

Te wymagania, stawiane równocześnie dobrej dro-
dze startowej i drodze lądowania są tak w istocie swej
różne, że przedstawiają zagadnienie bardzo trudne do
rozwiązania.

Za najbardziej racjonalne rozwiązanie uważaćby na-
leżało budowę specjalnych pasów, tak dla startu, jak i dla
lądowania, które to pasy możnaby było wtedy tak urzą-
dzić, by służyły w stopniu jak najlepszym jednemu tylko
celowi.

Taki rozdział ruchu startu od lądowania, który
w chwili obecnej uważać należy za jedynie racjonalne
rozwiązanie, jest prawie że koniecznym, w razie więk-
szego natężona ruchu lotniczego. Natężenie to już obecnie
jest na niektórych lotniskach bardzo duże np. (Tempelhof-
Berlin, Bourget-Paryż), a w przyszłości wzrastać będzie
coraz szybciej. Pewne wskazówki dać nam może rozwój
ruchu samochodowego.

"W czasach, kiedy przemysł samochodowy znajdował
się jeszcze w powijakach, zamykano samochody na zimę
i uciekano się z powrotem do pojazdów konnych. Obecnie,
kiedy ruch lotniczy znajduje się w pierwszem stadjum
swego rozwoju, zamyka się również w większej ilości wy-
padków, zwłaszcza zagranicą samoloty w hangarach i re-
dukuje się ruch lotniczy (Ameryka, Niemcy). Powodem
tego jest nie tyle brak urządzeń na trasach lotniczych,
które wpływają w głównej mierze na nieregularnośó ru-
chu, oraz nie pozwalają na prowadzenie ruchu w porze
nocnej, ile nieodpowiednia nawierzchnia pola wzlotów,
która w czasie dłuższych deszczów i opadów śnieżnych
nie pozwala na prowadzenie ruchu lotniczego w tym
czasie.

Tak, jak przy ruchu samochodowym zrozumiano, że
budowa dróg specjalnych stanowi podstawę rozwoju tegoż
ruchu, tak i przy ruchu lotniczym zrozumieć należy, że
budowa specjalnych nawierzchni na odpowiednio urzą-
dzonych lotniskach wraz z budową tras lotniczych umo-
żliwi pod względem technicznym rozwój ruchu lotniczego
w tempie przyśpieszonem. Jeżeli przypuścimy, że ilość
samolotów będzie wzrastała równie gwałtownie, jak się
to działo w swoim czasie z samochodami, to np. Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej w ciągu dziesięciu lat
będą ich miały miljon, a po dwudziestu latach dziesięć
miljonów. Wtedy, przy tak silnym ruchu budowa specjal-
nych nawierzchni na lotniskach stanie się bezwzględnie
konieczną.

Przy słabym ruchu, jaki obecnie ma przeważnie
miejsce w większości państw Europy, (do których należy
i Polska), może jeszcze wystarczyć naturalna powierzchnia
ziemi, porosła darnią na odpowiednio przygotowanem
podłożu. W miarę jednak silniejszego ruchu budowa bar-
dziej odpowiedniej nawierzchni stanie się regułą, a nie
wyjątkiem, jak to jest jeszcze uważane obecnie.

Ruch samolotowy na terenie lotniska podobny jest
pod wieloma względami do ruchu na szosach, mimo, że
oddziaływanie tego ruchu nie wpływa niszcząco na pod-
łoże, w takim stopniu, jak przy ruchu samochodowym.
Na szosę najbardziej destrukcyjnie działają uderzenia
ciężko naładowanych i szybko jadących samochodów cięża-
rowych. U samolotów zaś przy większych szybkościach
znaczna część wagi samolotu unoszona jest przez skrzydła,
a tem samem uderzenia są słabe. Powtóre, przy ruchu
samolotowym wypada na jednostkę powierzchni drogi
znacznie mniejsze natężenie ruchu, niż przy ruchu samo-
chodowym. Przyjąć można, że samolot wymaga dla swego
jjojazdu sześć do ośm razy większej szerokości jezdni,
aniżeli samochód, tak samo i odstęp pomiędzy, porusza •
jącemi się samolotami można przyjąć, że jest większy
sześć do ośm razy. Stąd też natężenie ruchu na drodze
samolotowej jest w porównaniu z szosą samochodową
mniejsze około 50 razy. Ponieważ zachodzi bardza małe

prawdopodobieństwo, aby w najbliższych latach na lot-
niskach znajdujących się w takich warunkach, jak u nas
w Polsce, mogło dojść do wyżej wspomnianego natężenia
ruchu, więc też odpowiednia nawierzchnia początkowo
nawet darniowa, a później pośrednia między darniową,
a bitą szosą asfaltową może oddać jakiś czas dobre usługi.

Najracjonalniej więc byłoby prowadzić budowę nie-
drogich nawierzchni dla lżejszego ruchu i to w ten spo-
sób, aby ta nawierzchnia mogła być później użyta jako
podłoże i podstawa pod nawierzchnię wyższego typu
w miarę zwiększania się ruchu. Zgodnie też z powyższą
zasadą niektóre porty lotnicze tak w Europie jak i w Ame-
ryce przeprowadzają po kolei budowę nawierzchni swoich
pól wzlotów. Tak n. p. na lotnisku Los Angelos w Kali-
fornji zbudowano nawierzchnię z pewnego rodzaju be-
tonu „glinianego", składającego się z gliny i zwietrzałego
granitu o grubości około 10 cm, a po ułożeniu przepro-
wadzono smołowanie powierzchniowe (około 5 It asfaltu
na Im2). Podłoże to wykonano z tą myślą, by później
można było ułożyć na nim wierzchnią warstwę betonu
asfaltowego.

Zasadniczo, nawierzchnie na lotnisku przystosowa-
nem do silnego ruchu, podzielić można na trzy rodzaje:
1. nawierzchnie manipulacyjne, t. j . drogi dojazdowe na
start, do i od hangarów, przedpola hangarów, miejsca
postoju i tymczasowej obsługi; 2. nawierzchnie startowe
t. j . tak zwane drogi startowe (albo wypadowe); 3. na-
wierzchnie do lądowania, zwane pasami lądowania.

Z powyższych, nawierzchnie manipulacyjne są nie-
mal konieczne dla każdego lotniska. Są to drogi i pasy
terenu wykonane najczęściej z betonu (żwirowego, cegla-
nego, żużlowego), asfaltu lub macadamu (por. lotnisko
w Tempelhofie).

Pole wzlotów lotnisk, będących w chwili obecnej
w użyciu podzielić można zależnie od stanu budowy na
3 rodzaje, a mianowicie:

1. pole wzlotów posiada tylko jednostajną na-
wierzchnię, przystosowaną do lądowania, a mniej odpo-
wiednią do startu z powodu braku dróg startowych;

2. pole wzlotów obejmuje prócz pasów terenu do lą-
dowań również i specjalne drogi startowe;

3. pole wzlotów posiada tylko drogi do startu, na
których odbywa się również i lądowanie, znajdujące się
w gorszych warunkach, niż start.

Pierwszy rodzaj nawierzchni charakteryzuje się
jednostajnością nawierzchni. Start i lądowanie odbywać
się może dokładnie w kierunku wiejącego wiatru. Na-
wierzchnia składa się albo z urodzajnej ziemi, pokrytej
gęstą niskopienną trawą (darnią), albo ze żwiru i piasku
z dodatkiem gliny, lub też piasku i gliny, ziemi nieuro-
dzajnej z powierzchniowem smołowaniem i t. p. Wszyst-
kie te nawierzchnie wymagają specjalnej pielęgnacji
i konserwacji. Podłoże musi być bardzo dokładnie zdre-
nowane i splantowane dla umożliwienia wychodowania
zbitej i twardej nawet podczas deszczów darni, lub na-
wierzchni niezatrawionej, a jednak trwałej i odpornej.
Omawiana nawierzchnia nadaje się bardzo dobrze do lą-
dowania, daleko gorsze jednak usługi oddaje przy starcie.
Dlatego też na tej powierzchni długość pasa do lądowa-
nia może być znacznie krótsza, niż na twardej na-
wierzchni. Ten system nawierzchni wymaga zawsze znacz-
nych, corocznych wkładów na konserwację wraz z utrzy-
maniem całego taboru do uprawy i konserwacji: jak
walce i specjalne maszyny.

Drugi rodzaj nawierzchni oddziela zupełnie od sie-
bie obydwa rodzaje ruchu samolotu przez budowę specjal-
nych dróg startowych, stwarzając w ten sposób lepsze
warunki dla startu i lądowania. Ten rodzaj nawierzchni
nadaje się (a nieraz jest koniecznym) tam, gdzie teren
nie jest odpowiednio zdrenowanym, gdzie odprowadzenie
wody napotyka na poważniejsze trudności, dalej tam,
gdzie teren uniemożliwia budowę (bez poważniejszych



wkładów) i utrzymanie nawierzchni darniowej, jak piaski
(zwłaszcza lotne), pokład gliny i t. p.

Trzeci rodzaj nawierzchni lotniska, składa się z sze-
regu dróg startowych, lub też całe pole wzlotów posiada
na całej powierzchni twardą nawierzchnię (bruk). Ten typ
pola wzlotów oprócz dużych kosztów budowy utrudnia
znacznie przebieg lądowania, często nawet przedstawia
pewne niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla starszych typów
płatowców, posiadających zamiast hamulców płozy. Po-
siada jednak tę wielką, zaletę, że umożliwia start i lądo-
wanie podczas najgorszych nawet warunków atmosferycz-
nych. Tak częste przerwy ruchu na lotniskach o na-
wierzchni darniowej, w okresie tajania śniegów i odmar-
zania ziemi, nie maj ą tu miej sca. Lądowanie w tych okre-
sach jest w każdym razie o wiele pewniejsze na bruko-
wanej twardej nawierzchni, niż na rozmokłej niezupełnie
odmarzniętej nawierzchni darniowej (drenowanie spełniać
może swe zadanie szybkiego odprowadzenia wody powsta-
łej z tajania śniegów dopiero po zupełnem odmarznięciu
terenu).

W chwili obecnej brukowane jezdnie w większości
wypadków nie są używane do lądowań. Ponieważ stoso-
wane obecnie samoloty posiadają płozy, więc pilot woli
lądować na miejscach miękkich, na których płoza płatowca
wbije się w teren i działa tem samem jako hamulec.
Taki jednak system hamowania nie utrzyma się długo,
gdyż płozy niszczą tak znacznie nawierzchnię, że przy
silniejszym ruchu w przyszłości nie może być mowy
0 utrzymaniu darni lub równej powierzchni bez bruzd.
Dlatego też stosowane bywają coraz częściej hamulce do
kół samolotu. Hamulce te są umieszczone na dużych ko-
łach przednich, w miejsce zaś płozy bywa stosowane
małe koło tylne, które też w przyszłości będzie prawdo-
podobnie hamowane. Są też samoloty z duźem tylnem
kołem, zamkniętem w specjalnej osłonie, które zapewnia
dużą powierzchnię hamowania. Grdy systemy hamowania
na kołach znajdą ogólne zastosowanie wtedy lądowanie
na twardych sprężystych jezdniach okaże się lepszem
1 wygodniej szem, niż na miękkiej powierzchni.

e) N a w i e r z c h n i a d a r n i o w a pola w z l o t ó w i j ej
u t r z y m a n i e . S t r u k t u r a g leby.

Najbardziej rozpowszechnionym (zwłaszcza w Europie)
rodzajem nawierzchni pola wzlotów jest nawierzchnia
darniowa, oddająca bardzo dobre usługi w okresie niezbyt
silnego natężenia ruchu lotniczego. Ponieważ w Polsce
mamy z nim do czynienia niemal wyłącznie i mieć bę-
dziemy jeszczee szereg lat, więc omówimy bliżej sprawę
urządzenia, budowy i utrzymania tej nawierzchni.

Darń nawierzchni darniowej winna posiadać rozkrza-
czające się korzenie w ten sposób, by łączyły z sobą po-
poszczególne cząsteczki gleby do pewnej głębokości i two-
rzyły tem samem pewnego rodzaju sprężystą poduszkę,
która chroni podłoże przed niszczącemi wpływami atmos-
feryoznemi, łagodzi uderzenia i przenosi obciążenia na
większą powierzchnię podłoża.

Wymagania, stawiane darni, jako ochronie terenu,
niezawsze mogą być uskutecznione. Zależy to od ukształ-
towania terenu, od rodzaju gleby i jej własności fizykal-
nych, oraz od opadów atmosferycznych. Ukształtowanie
terenu wymaga w najczęstszych wypadkach plantowania
i wyrównania terenu dla umożliwienia odprowadzenia po
całej powierzchni terenu. Rodzaj gleby można poprawić
przez dodanie tej glebie brakujących jej składników (pia-
sek, glina, próchnica), oraz przez nawożenie. Odprowa-
dzenie zaś nadmiaru wilgoci, doprowadzenie tejże i roz-
prowadzenie uskuteczniać trzeba przy pomocy drenowa-
nia lub nawodnienia.

Do naturalnych fizykalnych własności gleby, warun-
kujących rozwój źyoia roślinnego darni, należy zdolność
przewodzenia wody i zatrzymywania tejże w ilości po-
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trzebnej dla roślin w górnych warstwach gleby, do głę-
bokości dosięganej przez korzenie rosnących traw, na-
stępnie specjalna własność gleby wciągania (kapilarność)
brakującej ilości wody z głębszych warstw w okresie po-
suchy. Brak naturalnych fizykalnych własności gleby da
się w mniejszym lub większym stopniu zastąpić przez
mieszanie innych rodzaji ziemi brakujących glebie.

Wybierane tak chętnie na lotniska place ćwiczeń
wojskowych, przeważnie nie wymagające większych robót
plantowania, posiadają niemal zawsze jedną, wadę, a to
nieodpowiednią dla darni glebę. Tak ze względów finan-
sowych, jak i gospodarczych wybierano dawniej i wy-
biera się obecnie na miejsce ćwiczeń tereny najmniej
wartościowe pod względem gospodarki rolnej, to jest nie-
użytki, pokryte czystemi nieraz piaskami bez żadnej pra-
wie roślinności. Takie pole ćwiczeń, wybrane pod lotnisko
staje się przyczyną t. zw. walki z piaskiem, tak kosz-
townej nieraz, że opłaca się wykupienie drogich terenów
0 urodzajnej glebie i przeniesienie tam lotniska, niż ol-
brzymie częstokroć coroczne wkłady dla ulepszenia terenu
piaszczystego pola wzlotów. Wiatry wiejące wytwarzają
z nawianego, a niezwiązanego z terenem piasku wydmy,
które nietylko utrudniają znacznie start i lądowanie, lecz
uniemożliwiają czasem dalsze prowadzenie ruchu lotni-
czego. Niezależnie od tego drobne cząstki piasku dostają
się do motorów lotniczych, powodują niezwykle szybsze
niszczenie maszyn lotniczych, nieraz nawet są przyczyną
wypadków lotniczych.

Ażeby na -powierzchni tego luźnego piasku utworzyć
zbitą darń, musi się w pierwszym rzędzie poprawić fizy-
kalne własności nawierzchni w kierunku przedewszyst-
kiem zdolności akumulowania w górnych warstwach wil-
goci, której normalnie sam piasek zatrzymać nie może.
Nawet w okolicach, o bardzo częstych opadach nawierzchnia
z czystego piasku tworzy zawsze suchą powierzchnię, na
której utrzymać się mogą gdzieniegdzie tylko rośliny wy-
magające obecności minimalnych ilości wody. Duże nieraz
ilości wody opadowej przesiąkają przez piasek, tak głę-
boko i w tak krótkim czasie, że normalne rodzaje traw
tworzących darń nic nie mogą sobie przyswoić z prze-
pływających ilości wody. Podobnie, jak teren piaszczysty
nie może zatrzymać wody, taksamo nie ma również włas-
ności umożliwiająoych wessanie wody z pokładów niżej
leżących. Niewiele może nawet pomóc sztuczne nawadnia-
nie, chyba, że potrzebne do nawodnienia bardzo duże
ilości wody wytworzą na powierzchni warstewkę pewnego
rodzaju „humusu" zatrzymującego choć częściowo wodę.
Przy tego rodzaju terenach piaszczystych musi się do
górnej warstwy piasku dodać taki rodzaj gleby, który
posiada własności fizykalne wyżej opisane, a których nie
ma piasek. Do tego rodzaju gleby, o własnościach wręcz
przeciwnych do własności piasku należy przedewszyst-
kiem glina.

G-lina ma wybitną zdolność przyjmowania wody tak
dużą, że w końcu po przesyceniu się wodą tworzy warstwę
nieprzepuszczalną dla przepływu wody. Woda. zawarta
w warstwie gliny staje się nieraz kwaśna. Dzieje się to
dlatego, że po wypełnieniu wodą wszystkich porów w gli-
nie ustają dalsze normalne procesy chemiczne z braku
dopływu tlenu, a przez rozkład resztek roślinnych bez
obecności tlenu wywiązują się szkodliwe dla roślin kwasy.
Jeżeli w razie posuchy wyschnie warstwa wierzchnia gliny,
tworzy się na powierzchni twarda skorupa, która pęka
1 rozrywa darń, powstaje nierówna, niejednostajna i spę-
kana powierzchnia pola wzlotów.

Teren pola o nawierzchni czysto gliniastej jest po-
dobnie jak i czysto - piaszczysty nieprzydatny na pole
wzlotów. Natomiast nawierzchnia, utworzona z miesza-
niny tych materjałów, a zwana zwykle glebą urodzajną
nadaje się dobrze na teren pola wzlotów. Zawsze jednak
w tej glebie powinny przeważać drobne cząstki piasku
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odpowiednio rozmieszczone w glinie, ażeby usunąć wady,
które posiada glina.

Gleba, powstała przez zmieszanie piasku z gliną po-
siada odpowiednie własności w kierunku zatrzymywania
potrzebnej dla roślin wody i odprowadzenia nadmiaru
tejże. Wysycha łatwo i szybko, równie łatwo i szybko
przyjmuje wodę. Ogrzewa się łatwo, procesy organiczne
postępują w niej szybko z powodu swobodnego dopływu
powietrza. Powstała w ten sposób gleba przedstawia więc
typ gleby czynnej w kierunku fizyko-chemicznym, wa-
runkującym czynne życie organiczne roślin.

Jeżeli ma się do czynienia z terenem tylko piaszczys-
tym lub tylko gliniastym, wtedy dla uzyskania urodzaj-
nej czynnej gleby wymaganej dla lotniska, należy zmie-
szać piasek z gliną,, czy też odwrotnie glinę z piaskiem.
Zmieszanie to następuje przez wielokrotne działanie pługa
i bron w kilku kierunkach, aż do utworzenia możliwie
głębokiej warstwy jednostajnej gleby.

"W Polsce, gdzie piaszczyste lotniska przeważają,
przywozi się glinę na teren pola wzlotów, rozrzuca
w warstwie około 15 cm i pozostawia tak na zimę dla
kruszącego działania mrozów. Na wiosnę powtarza się
kilkakrotnie oranie i bronowanie. W końcu wałuje się
lekkim walcem całą powierzchnię. Koszt t. zw. „nawie-
zienia gliną" piaszczystego pola wzlotów jest nieraz
znacznie wyższym od kosztu dużych nawet robót ziem-
nych przy plantowaniu terenu pola wzlotów. Pochłania
to czasem wprost miljonowe kwoty, na które tylko bar-
dzo bogate państwa mogą sobie pozwolić i to w tych wy-
padkach, gdy znalezienie niepiaszczystego pola wzlotów
w danej okolicy jest niemożliwe. W razie obecności gliny
przy granicy lotniska koszt nawiezienia gliną pola wzlo-
tów o powierzchni np. 100 ha wyniesie w Polsce conaj-
mniej pół miljona złotych, licząc 0,50 zł. za 1 m2. W razie
braku tej gliny w pobliżu i konieczności dalszego do-
wozu koszta nawiezienia gliną, wzrastają kilkakrotnie.
W pewnym wypadku, gdzie w Polsce dowożono glinę
koleją, z odległości około 9 km (Dęblin), koszt I m 2 na-
wiezienia dochodził do 3 zł.

Ilość nawiezionej gliny koloidalnej na piaszczyste
pole wzlotów powinna być taką, by po zmieszaniu, stwo-
rzona warstwa wynosiła 20—30 cm. Warstwa ta powinna
zawierać przeciętnie 20—25°/0 gliny i 80—•75% piasku.
Grubość zmieszanej warstwy na brzegach lotniska może
być mniejszą, niemniej jednak niż 10 cm.

Tłusta glina (koloidalna) przedstawia pewną trudność
zmieszania jej z podłożem. Dlatego też należy rozsypać
glinę luźno, bez ugniatania na powierzchnię lotniska i po-
zostawić tę warstwę intensywnemu działaniu mrozu w cza-
sie zimy, wiosną zaś należy po dostatecznem obeschnięciu
i rozsypaniu się w gruzełki rozpocząć mieszanie przy po-
mocy kultywatora i brony.

Przy pomocy nawożenia gliną polepszono znacznie
nawierzchnie pola wzlotów w Toruniu, Dęblinie i częściowo
w Bydgoszczy. Nawiezienia te wykonano dotychczas na
drobnych zaledwie częściach lotniska.

Glina nawieziona w r. 1928 na pole wzlotów w To-
runiu została wiosną 1929 r. zmieszana z podłożem. Tak
przyrządzona nawierzchnia została uprawioną i zasianą.
Wyniki uzyskano bardzo dobre. Wprawdzie glina ta nie
była wystawiona na działanie mrozu, dało się ją jednak
zmieszać z podłożem, odpowiednio uprawić i zasiać latem
z dobremi wynikami. Praca mieszania narzędziami rolni-
czemi była tu o wiele trudniejszą. Dużo dopomogły w tem
odpowiednie warunki atmosferyczne (działanie słońca i wil-
goci). Gdy kawały tłustej gliny wyschły i skruszały pod
silnem działaniem słońca puszczono wał pierścieniowy,
który kruszył wielkie popękane bryły na drobniejsze części
i wciskał je w piasek. Po upływie 7—10 dni, gdy skru-
szona glina nabrała znów wilgoci od deszczów, puszczono
bronę, która wyciągała większe bryły z powrotem na
wierzch, a drobniejsze pozostawiała na spodzie.

Powtarzało się znowu wysychanie, wałowanie i t. d.
Po kilkakrotnych bronowaniach i wałowaniach w ciągu
4—6 tygodni, glina dostatecznie rozrobiona dała się bar-
dzo dobrze zmieszać z piaszczystem podłożem kultywa-
torem i broną. Uskuteczniony następnie zasiew udał się
w zupełności. Do jesieni powierzchnia pokryła się bujną
murawą.

Koszt nawożenia gliną w Toruniu wynosił około
3,25 zł. od 1 »i8 gliny, w Bydgoszczy 5,0 zł.

Z powodu bardzo dużego kosztu nawożenia gliną
uznać należy tereny wybitnie piaszczyste za bardziej
jeszcze nieodpowiednie na pole wzlotów, niż tereny zna-
cznie pofałdowane i wymagające dużych robót planto-
wania.

Zupełnie jednak mija się z celem nawiezienia pola
wzlotów gliną czy piaskiem przy nałożeniu nawiezionej
ziemi w warstwy bez wzajemnego wymieszania. Wtedy
poszczególne warstwy piasku i gliny zatrzymują swe
ujemne własności i żadne polepszenie nie następuje.

Zależnie od tego, czy na dawnym terenie przeważa
glina czy piasek, teren ten zatrzymuje silniej lub słabiej
wodę aż do granicy, w której przy nawierzchni czysto
gliniastej, glina przesiąknięta wodą zatrzymuje na swej
powierzchni wodę i gromadzi w zagłębieniach wodę opa-
dową , teren zaś czysto - piaszczysty znowu zupełnie wody
nie zatrzymuje.

Ciężkie ziemie gliniaste przedstawiają dla ruchu lot-
niczego nieraz poważne niebezpieczeństwo przez to, że
napojona wodą nawierzchnia gliniasta traci znacznie na
swej wytrzymałości, tem samem utrudnia start i naraża
wprost na kapotaź samolot lądujący. Teren gliniasty wy-
maga więc przedewszystkiem odwodnienia i osuszenia te-
renu, jeśli służyć ma jako pole wzlotów lotniska.

Po przeprowadzeniu odwodnienia terenu zmienia się
zasadniczo w krótkim czasie struktura gleby. W miejsce
zbitej warstwy powstaje nawierzchnia bardziej krucha
o rozdrobionej budowie. Tworzą się większe i mniejsze
grudki ziemi, oddzielone od siebie wolnemi przestrzeniami,
przez które przenika woda, i do których dochodzi stale
powietrze. Ziemię o takiej strukturze przenikają korzenie
roślin, znajdując łatwo pożywienie.

Te dobre dla życia roślinnego warunki powstałe po
przeprowadzeniu drenowania muszą być utrzymano w dal-
szym ciągu. Jeśli drenowanie działałoby tylko chwilowo,
wtedy po większych deszczach nastąpiłoby zlepienie się
poszczególnych grudek w jedną masę, a życie roślinne
musiałoby zamrzeć. Dlatego też stałe i dobre działanie
drenażu jest koniecznym warunkiem trwałej poprawy,
warunkiem rozwoju roślinności i utworzenia się darni na
powierzchni pola wzlotów.

W ten sposób przez przeprowadzenie trwałego sy-
stemu odwodnienia i nawodnienia, oraz przez domieszanie,
brakujących glebie składników, można tak przekształcić
glebę, że pierwotnie nieczynna i nieurodzajna gleba staje
się wybitnie czynną po uzyskaniu fizykalnych, brakują-
cych jej własności.

Rośliny tylko wtedy czerpią z gleby pożywienie,
gdy ono znajduje się w stanie rozpuszczonym w wodzie.
Dlatego też do źycia roślinnego potrzebne są bardzo duże
ilości wody, które wprost uważać należy za najważniej-
szy pokarm roślin. Gęsta darń pola wzlotów, złożona
z nisko rosnących rozkrzaczających się traw, potrzebuje
specjalnie dużych ilości wody. Dlatego też na ziemiach
piaszczystych, zwłaszcza okolicach ubogich w opady
utrzymać można gęstą darń tylko przy pomocy sztucz-
nego nawodnienia, doprowadzającego wodę w dużych
ilościach.

Tworzenie się warstwy humusowej można przyśpie-
szyć przez hodowlę takich roślin jak perz, sitowie i inne
uważane w uprawie rolnej za ziela i chwasty.

Przez domieszanie do piaszczystej ziemi gliny po-
większa się równocześnie ilość pożywienia roślinnego,
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które w piaskach znajduje się w drobnych tylko ilościach.
Glina bowiem zawiera dużo pożywienia, które po doda-
niu tejże gliny do piasku może być przez rośliny zużyt-
kowane. Domieszanie gliny do piasku nie daje jednak
glebie niewyczerpanych ilości pożywienia. Przez ciągłe
koszenie trawy i usuwanie uzyskanego z niej siana z te-
renu lotniska, odprowadza się ciągle z gleby lotniska
duże ilości pożywienia, które nie wraca z powrotem do
ziemi terenu, jak to się dzieje normalnie na łąkach lub
terenach tam, gdzie nie zbiera się trawy. Brakujące,
a odebrane ziemi pożywienie musi być jej zwrócone przy
pomocy nawożenia.

Do głównych rodzaji pożywienia zużywanego w du-
żych ilościach przez rośliny należące do gatunku traw,
należy azot, fosfor, potas i wapno. Pierwiastki te dopro-
wadza się glebie w trzech postaciach, a to : 1. w nawozie
stajennym, 2. przez nawożenie zielenią i 3. w nawozach
sztucznych.

Z powyższych, jedynie tylko nawozy sztuczne mogą
być używane do nawożenia pola wzlotów. Olbrzymich
ilości nawozu naturalnego zwykle nie można otrzymać,
a Jna wyhodowanie specjalnych roślin jako nawozu zie-
lonego niema zwykle dość czasu do dyspozycji, dlatego
też te dwa rodzaje na,wożenia mimo, iż wpływają bardzo
szybko na utworzenie warstwy humusowej przez dopro-
wadzenie glebie resztek roślinnych, nie mogą być stoso-
wane na lotniskach.

Przez specjalne badanie gleby, musi się każdorazowo
ustalić, w jakich ilościach i jakiego rodzaju nawozów
sztucznych potrzebuje gleba. Czy nawożenie nawozami
sztucznemi spełni w zupełności swoje zadanie, zależy to
od ilości wilgoci zawartej w glebie, która to ilość jest
różną dla różnego rodzaju hodowanych na lotnisku traw.

Ogólnie powiedzieć można, że naj gęściej rosną trawy
w tych miejscach na lotnisku, które w okresie wegetacji
mają nadmiar pożywienia i potrzebne ilości wody, naj-
słabszy zaś wzrost roślin ma miejsce na przestrzeniach,
gdzie brak jest wilgoci.

Na lotnisku jednak dobrze sztucznie nawodnionem
i odwodnionem panują średnie warunki odnośnie wilgoci.
Ilości wody doprowadzonej lub pozostałej po odprowa-
dzeniu nadmiaru są tego rodzaju, że wystarczają do roz-
puszczenia pożywienia w dostatecznych ilościach dla po-
trzeb asymilacji roślin. Jeśli jeszcze nawożenie odbywa
się stale tak, iż nie brak roślinom odpowiedniego poży-
wienia, to wtedy lotnisko stale jest pokryte gęstą i bujną
roślinnością.

Zadaniem uprawy pola wzlotów jest wyhodowanie
gęsto rosnącej i zwartej trawy, bez luk i wolnych nie-
pokrytych zielenią przestrzeni; trawy te muszą być nisko-
pienne, gdyż nie chodzi tu o uzyskanie jak największych
ilości paszy roślinnej, ale o utworzenie gęstej zwartej
ochrony gleby. Zadaniom postawionym roślinom na polu
wzlotów nie mogą sprostać trawy naturalne. Zwykle trzeba
dobierać starannie do danej gleby nasiona i zasiać niemi
całą powierzchnię pola wzlotów. Hodowane trawy nisko-
pienne powinny posiadać gęste ulistnienie, korzenie tychże
powinny się rozrastać wszerz i posiadać zdolność wy-
puszczania nowych pędów. Całość stworzyć winna po-
krywę z korzeni i pędów.

Trawy wysokopienne hodowane tak chętnie w rol-
nictwie dla swej wydajności co do ilości uzyskanej paszy,
nie nadają się dla obsiewania niemi pola wzlotów, nie-
tylko dlatego, że stanowić mogą ze względu na swą wy-
sokość przeszkodę dla ruchu lotniczego, lecz również
i z tego powodu, że trawy te nie tworzą, jednostajnej
masy, lecz zwykle oddzielne kępy, temsamem nie formują
zwartej pokrywy roślinnej i stwarzają w następstwie
pewne nierówności w terenie. Dlatego też po splantowa-
niu pola wzlotów i przygotowaniu gleby należy zasiać
cały teren pola wzlotów specjalnemi mieszankami traw
niskopiennych.

Uprawa gleby przed siewem powinna mieć miejsce
w jesieni. Do uprawy tej należy orka, która uskutecznioną
być winna do głębokości 15 cm. Zaoraną powierzchnię
w ostrej skibie pozostawić trzeba na zimę. Przy uprawie
wiosennej należy posługiwać się dalszym ciąga kultywa-
torem, broną i walcem.

Jako nawozów sztucznych używa się najczęściej :
soli potasowej (300 kg soli 30°- procentowej na 1 ha), to-
masyny (200—300 kg), saletry chilijskiej (50—lOOkg) oraz
ewentualnie produktów chorzowskich. Przy gruntach cięż-
kich i kwaśnych zajdzie nieraz potrzeba użycia palonego
mielonego wapna w ilości 500 do 2000 kg na ha. Do wy-
siania nawozów sztucznych, używać należy specjalnych
siewników o łańcuchowym przyrządzie wysiewnym.

Nasiona używane do siania na terenie pola wzlotów
o specjalnie doborowym składzie muszą, być pochodzenia
krajowego, a w każdym razie dostatecznie zaaklimatyzo-
wane u nas tak, by nie wymarzły podczas zimy. Do za-
aklimatyzowania wystarcza zwykle 2 lub 3-letnia uprawa
tychże w kraju. Nasiona trzeba kupować w firmach ho-
dowlano - nasiennych, posiadających plantacje traw i ko-
niczyn. Pochodzenie nasion winno być udowodnione świa-
dectwem pochodzenia poświadczonem praez sekcje na-
sienne towarzystwa lub izb rolniczych.

Dla przykładu podano poniżej najważniejsze rodzaje
nasionek, których jednak nie należy szablonowo stosować
(por. inż. Ziembiński, Przegląd Lotniczy, luty 1930 r.).

Nazwy roślin

Motylkowe.
Koniczyna biała trwa-

ła (Trifolium repens

Koniczyna czerwona
trwała (Trifolium
pratense perenne) . .

Komonica rożkowata
(Lotus corniculatus) .
Motylkowate razem

T r a w y .
Eajgras angielski (Lo-

lium perenne) . . .
Wiechlina łąkowa (Poa

pratensis)
Kostrzewa czerwona

rozłogowa (Festuca
rubra stolonifera) . .

Kostrzewa owcza (Fes-

Grzebienica (Oynosurus

Mietlica rozłogowa
(Agrostis alba, stolo-
nifera)

Stokłosa bezostna (Bro-
mus inermis) . . . .

Stokłosa wyniosła (Bro-
mus erectus) . . . .

. Trawy razem . . .
Ogółem

Na grunta
ciężkie

gliniaste

%

15

5

2,5
22,5

30

10

10

5

10

12,5

77,5
100%

kg/ha

2,5

1,5,

0,5
4,5

20

3

i

2,5

8,5

2,5

.

35,5
iOJrg

Na grunta
piaszczysto-

gliniaste

%

9

3,5

2,5
15

40

8

8

5

8

8

8

85
100%

kgjha

1.6

1,0

0,5
3

27

2,4

3,2

2,8

1,5

5,5

44,9
47,9 kg

Na grunta
lekkie

%

20

20

5

—

15

20'

15

15

5

5
80

100%

Jcgjha

3,3

3,3

3,2

—

6

10

5

3

3,5

5
35,7
39 leg

Trawy należy zasiewać najlepiej wiosną na upra-
wioną i wyrównaną glebę przy użyciu specjalnych siew-
ników do traw i koniczyn. (Wysiewać osobno nasiona
okrągłe, a osobno wydłużone. Sianie przeprowadzić dwu-
krotnie w dwóch poprzecznych kierunkach).
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Fa plantowaniu, drenowaniu i jednorazowem za-
sianiu nie kończy się okres prac. Teren pola wzlotów
musi być w ciągu kilku lat specjalnie uprawiany i na-
wożony. Do rzędu tych. prac należy piecza nad nieza-
wodnern działaniem urządzeń odwadniających i nawadnia-
jących. Dla utrzymania i wyhodowania gęstej, zbitej
darni, musi się corocznie nawozić teren nawozami i za-
siewać dobrze dobranemi mieszankami traw, oraz usuwać
chwasty aż do czasu wyhodowania i zaaklimatyzowania
się roślin. Pojedyncze kępy traw, wytwarzające pewne
wzniesienia ponad terenem pola wzlotów powinno się usuwać,
a na ich. miejsce zasiewać gęsto nasiona traw żądanych.

Dla uzyskania gęstej darni trzeba trawy te ścinać
wielokrotnie w ciągu roku, podobnie, jak to się wykonuje
w parkach publicznych. Często stosuje się też wypasanie
traw przez stada owiec, które ugniatają nawierzchnię.
Uszkodzenie darni, wywołane płozami samolotów należy
stale poprawiać, a ruch lotniczy przenosić w miarę moż-
ności na coraz inne pasma pola wzlotów.

Jedną, z koniecznych maszyn do utrzymania i kon-
serwacji darni lotniska jest walec. Walec.ten lekki do
ziem piaszczystych (2 do 4 ton) usuwa przez wałowanie
nieznaczne miejscowe wzniesienia i wzmacnia wytrzy-
małość nawierzchni. Walce do wałowania lotnisk powinny
być szybkie i zwrotne, by nie stanowiły zbyt dużej prze-
szkody dla ruchu lotniczego (szybki walec potrafi wczas
opróżnić potrzebny pod lądowanie pas terenu). Do na-
wierzchni ciężkich gliniastych, i gruntów torfiastych uży-
wać znowu potrzeba walców ciężkich (od 4 do 8 i). Wogóle
do walców lotniskowych nadają się jedynie walce tande-
mowe, to jest dwukołowe.

Po kilku latach pracy, po założeniu lotniska uzy-
skuje się już glebę o dobrej strukturze, oraz darń lotnis-
kową. Prace nad budową nawierzchni trzeba wtedy uznać
za ukończoną. Pozostają jedynie tylko prace ściśle kon-
serwacyjne terenu pola wzlotów.

Czynności konserwacyjne podzielić można na stałe
i perjodyczne. Do czynności konserwacyjnych stałych
należy :

a) porządkowanie uszkodzonej nawierzchni przez wy-
równanie i zasypanie głębokich brózd i powstałych dziur,
przykrywanie tych odsłoniętych miejsc darniną i ubijanie
ręczne lub wałowanie, ewentualnie obsianie uszkodzonych
miejsc terenu specjalnemi mieszankami traw, zależnie od

rodzaju gleby; dosiewanie to powinno mieć miejsce od
kwietnia do lipca;

b) częste wałowanie terenu pola wzlotów tak na
wiosnę, jak latem i jesienią;

e) częste koszenie traw, przed początkiem kwitnię-
cia; suszenie siana i gromadzenie ich w kopce uznać na-
leży za niedopuszczalne ze względu na niebezpieczeństwo
dla ruchu. Przy koszeniu trawy bardzo młodej i niewy-
sokiej pozostawiać ją można na powierzchni terenu bez
zbierania, służy ona wtedy jako nawóz;

d) coroczne sprawdzanie czy wyloty drenów są
w dobrym stanie. Zwykle trzeba przeczyścić rowy, kanały
i osadniki, sprawdzać również należy po roztopach wio-
sennych i dużych deszczach, czy nie nastąpiły miejscowe
zamulenia drenów. Poznać to można po miejscowem sil-
nem zawilgoceniu gleby i bardzo słabym odpływie wody
powierzchniowej. W takim wypadku należy zarządzić na-
tychmiastowe odkopanie i przełożenie drenów;

e) polewanie sztuczne i skrapianie darniny w czasie
posuchy przy pomocy hydrantów lub w inny przewidziany
sposób.

Do perjodycznych czynności konserwacyjnych pola
wzlotów należy:

a) zasilanie gleby sztucznemi nawozami co 3 lub 4
lata, w czasie wiosny lub jesieni lub nawożenie kompostem,
o ile to jest możliwe;

b) bronowanie co kilka lat w miarę potrzeby, przy-
czem bronowanie to wykonać należy 2—3 razy w ciągu
roku. Do bronowania używać brony łąkowej łańcuszko-
wej. Gwiazdki brony powinny być ostre tak, by rozci-
nały darń, a nie wyrywały roślin z korzeniami;

c) niszczenie co jakiś czas kretów i myszy;
di obsiewanie całego pola wzlotów odpowiednią mie-

szanką traw, raz na kilka lat, zależnie od potrzeby i mie-
scowych warunków.

Dla umożliwienia dokładnej ewidencji i kontoli robót
konserwacyjnych należy cały teren pola wzlotów podzie-
lić na pasma o powierzchni kilku hektarów, następnie
ułożyć dokładny plan robót konserwacyjnych z wyszcze-
gólnieniem rodzaju gleby każdego pasma, następstwem
prac i t. p. Podział na poszczególne pasma uskutecznić
w taki sposób, żeby każde z nich mogło być wyłączone
w czasie prac konserwacyjnych na niem wykonywanych
bez szkody dla ruchu lotniczego. (C. d. n.).

Inż. Richard Montibeller
inżynier Stoczni Gdańskiej.

Gospodarcze znaczenie zużytkowania pary wylotowej i pośredniej
przy maszynach parowych.

Celem niniejszego rozważania jest wykazanie w spo-
sób ogólnie zrozumiały, ogromnych korzyści wynikających
ze zużytkowania pary wylotowej lub odpustowej z ma-
szyn parowych.

Dotychczas uważano silnik parowy jako część samą
w sobie i wszystkie usiłowania skierowano w tym kie-
runku, aby konsumcj ę pary zracj onalizowaó przez ulepsze-
nie konstrukcji, wzmożenie ciśnienia dopływowego, zasto-
sowanie wielokrotnej ekspansji i coraz wyższego prze-
grzania, natomiast obecnie, pod naciskiem wzmagającej
się konkurencji silników spalinowych, okazała się koniecz-
ność wykorzystania zawartej w parze wylotowej ilości
ciepła, gdyż umożliwia to znaczne zmniejszenie ogólnego
zużycia węgla. Jak wiadomo uchodzi przy maszynie kon-
densacyjnej jeszcze ok. 60°/0 wytwarzane w kotle energji
cieplnej, bezużytecznie z parą wylotową1). Nietrudno

J) Ilość tę można najlepiej zbadać na przykładzie. Przyjmu-
jemy, że maszyna sprzężona, pracuje przy 12 atm. ciśnienia i 360°
przegrzania. Ilość ciepła doprowadzona w kotle do 1 kff wody zasila-

ocenić, jakie znaczenie ma ta strata przy coraz więcej
postępującem uprzymysłowieniu kraju dla gospodarstwa
społecznego.

Najlepiej ocenić można te stosunki w sposób poglą-
dowy na wykresach cieplnych, które przedstawiają ilość
ciepła powierzchnię figury w sposób podobny, jak wykresy
pracy przedstawiają pracę.

W diagramie pracy (rys. 1) nakreślone są ciśnienia
na 1 cm2

 np
u jako rzędne, zaś objętości „v" jako odcinki.

Jeżeli się (rys. 1) objętość pary rozpręży o nieskoń-

jącej o 41,5° wynosi 753,5 — 41.B kcal. Przy 70% sprawności kotła,
potrzeba paliwa w ilości 712 :0,70 = 1015 kcal wartości opałowej.
Krzywa adiabatyczna między 12 at. 850° a 0,1 at. bezwzględnych,
wykazuje 210,8 kcal. Przy termodynamicznej sprawności maszyny
70% przetwarza się zatem 0,7 X 210,8 = 147,8 kcal dla użytecznej
pracy, natomiast 758,5 — 147,8 — 41,5 = 564,2 kcal odpływa z wodą
kondensatora, a zatem 564,2 :1015 = 55,6%. Ponieważ przy maszy-
nach, starszej konstrukcji, termodynamiczny stopień sprawności.jest
jeszcze niekorzystniejszy aniżeli 70%, wobec tego wartość jej przyjąć
należy jak wyżej na 60%.
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czenie drobną cząstkę dv, tak że ciśnienie p podczas tego
rozprężenia uważać można za stałe, wówczas wykonana
przez to nieskończenie drobna praca wynosi na 1 cm2

dL=p.dv i przedstawi się w diagramie pv jako prostokąt
dv o wysokości p.

Rys. 1. Rys.

Podobnie rzecz się przedstawia w diagramie oie-
plnym (rys. 2). Tu nakreślone są jako rzędne temperatury,
mianowicie t. zw. temperatury bezwzględne T—273 + t°,
przyczem f° wyrażone są w stopniach Oelsiusza ponad
punktem marznięcia wody, natomiast jako odcięte przy-
jęto wielkość S, którą Clausius nazwał „entropią".

Jeżeli parze przysporzy się nieskończenie małą ilość
ciepła dQ, przyczem przyjąć należy temperaturę podczas
doprowadzania ciepła za stałą, wtedy ilość tego ciepła
określa się według równania dQ=T.d.S, jako prostokąt
z dS jako podstawą, a T jako wysokością, zatem analo-
gicznie jak płaszczyzna pracy w wykresie pracy pv.
Przyjmując zatem pod uwagę idealny silnik parowy, któ-
rego ścianki cylindrowe nie rozgrzewają się parą roboczą

Rys. 3.

i nie przeprowadzają ani nie wypromieniowują ciepła,
w którym para rozpręża się aż do przeciwprężności, kom-
presja doprowadzona do ciśnienia i temperatury pary do-
pływowej, i wszelkie straty dławikowe w kanałach paro-
wych i przyrządach stawidłowych odpadają, w takim

razie przedstawia się w szkodliwej przestrzeni O, następny
pv wykres (rys. 3) o ile się przyjmie ciśnienie dopływowe
na 1Eiat.abs oraz ciśnienie wylotowe o 0,1 at.abs. Odpo-
wiedni wykres cieplny przedstawia rys. 4.

Płaszczyzna L w wykresie roboczym przedstawia
pracę 1 kg pary pracującej w wyżej -wyszczególnionych
warunkach. W wykresie cieplnym płaszczyzna AL — ka-
lorycznemu równoważnikowi pracy płaszczyzny L, zatem
liczba wstępna A jest równa 1:427. Powierzchnia a' b' d'
e' f przedstawia zatem ilość ciepła doprowadzonego dla
1 kg pary, zaś płaszczyzna f c' e' d' ilość ciepła odpro-
wadzonego z kondensatora, przy zupełnej kondensacji
pary. Różnica między obu powierzchniami t. j . powierzch-
nia a' b' c' f przedstawia pracę wyzyskaną. Stosunek war-
tości ciepła tej pracy, do całości doprowadzonego ciepła,
a więc stosunek płaszczyzny a1 b' a' f do płaszczyzny a' b'
d' e' f przedstawia termiczny stopień sprawności. Z po-
wyższego przykładu wynika, że stosunek 174,9: (666,6—45,4)
wynosi 28,2°/o, czyli strata równą jest 71,8°/o.

i7S'3S0

Rys. 4.

Rys. 5.

Dotychczas przyjęto za podstawę sucho nasyconą
parę. Jeżeli się parę przegrzeje n. p. do 360°, w takim
razie przedstawia się wykres jak w rys. 5. Stopień spraw-
ności wykazuje płaszczyzna a' V c' f g': płaszczyzny
a' b' c' d' g' e' t. j . = 210,1: (753,5—45,4) czyli 29,7°/0 a za-
tem wynik lepszy aniżeli w pierwszym wypadku 2).

iata /

Rys. 6.

Również da się udowodnić, że przez wzmożenie ci-
śnienia, można osiągnąć wyższy stopień sprawności. Mi-
m o t o p o z o s t a j e j e d n a k ż e w i e l k a p o w i e r z c h -
n i a s t r a t y g'f'e'd'. Moźnaby ją zmniejszyć, jeżeliby
się Hnję g'f przesunęło niżej, t. j . gdyby przez popra-
wienie próżni zmieniono przeciwciśnienie. Praktyka je-

2) Zysk przy użyciu przegrzanej pary jest w tak wykonanej
maszynie znacznie większy, albowiem straty -wskutek ochłodzenia
w maszynach z przegrzaną parą sa. znacznie mniejsze, aniżeli przy
maszynach, z para,Ł.wilgotną.
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dnakże wykazała, że przy parowych maszynach tłokowych
przekroczenie 90°/0 próżni jest nieekonomiczne. ^ _

Przypatrzmy się teraz w przeciwstawieniu do wyżej
omówionej maszyny kondensacyjnej, maszynie, która pra-
cuje ciśnieniami między 13 at.abs a 1 at.abs. Wówczas
wykresy pracy przedstawia rys. 6, ciepła rys. 7.

r
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Bys. 7.

Stopień sprawności termicznej, a więc stosunek po-
wierzchni a' b' e' V do powierzchni a' b' c' d' f przedsta-
wia się zatem 103,9 : (666,6-99,1) t. j . 18,3%. Wyniku
tego należało oczekiwać, albowiem wskutek podniesienia
l in j i f e' w przeciwstawieniu do rys. 4 płaszczyzna AL
się zmniejszyła, a płaszczyzna f e' c' d' odpowiadająca
straconemu nieużytecznie ciepłu, zwiększyła. Byłoby je-
dnakże mylnem, gdyby wyciągano z tego wniosek, że
maszyna przeciwprężna w każdym wypadku musi być
mniej ekonomiczna, aniżeli maszyna kondensacyjna. Fak-
tycznie sprawa tak się przedstawia (i to jest punktem
założeniowym rozpatrywań) — że maszyny wydechowe
(bez kondensacji) w sposób możliwie najprostszy dają
możność, ilości ciepła zawarte w parze wydechowej w ten
sposób zużytkować, że zamiast wypuszczania jej bezuży-
tecznie w przestworze wprowadza się ją do ogrzewaczy,

639 kcal, natomiast para, która już pracowała w maszynie
przeciwprężnej (punkt e> w wykresie cieplnym rys. 7) za-
wiera jeszcze ciepło o 562,7 kcal a zatem tylko o 12%
mniei. Jeżeli się użyje przegrzanej pary, wówczas będzie
możliwem, jak to uwidacznia wykres rys. 8 uzyskać przy
końcowej ekspansji parę suchą (punkt g').

O ileby się chciało tę parę o 1 at.abs wytworzyć
w osobnym kotle, wówczas należałoby, przyj ąwszy tem-
peraturę wody zasilającej o 99,1° w idealnym kotle o sto-
pniu sprawności 100%-owym użyć ilość ciepła równającą
się powierzchni f g> d' e', czyli wyrażone w kcal 639-
-99,1=539,1 kcal na kg pary. Ilość ciepła, ktorąby na
kg wody zasilającej, doprowadzić należało do tego (ideal-
nego) kotła, poruszającego maszynę, równałoby się w g'
(rys. 8) powierzchni a' b' C d< e> f =~ 681,7 kcal, a zatem
tylko o 26,4% więcej aniżeli ilość ciepła doprowadzona
do kotła grzejniczego. W rzeczywistości nadwyżka zuży-
cia ciepła, koniecznego dla uzyskania przy końcowej
ekspansji suchej pary, w opisanej masżyme jest nawet
mniejszą, gdyż para opuszcza ją z pewną nieznaczną
wilgocią, a zatem z większą ilością ciepła, aniżeli w ma-
szynach idealnych bez strat. Jeżeli n. p. opisana wyżej
maszyna pracuje z dopływowem ciśnieniem 13 at.abs przy
300° przegrzania, w takim razie przy termodynamicznym
stopniu sprawności o 74% będzie para wylotowa sucho
nasycona.

Do wytworzenia takiej do 300° przegrzanej pary,
potrzebne jest dla (idealnego) kotła zużycie ciepła
o 728,8—99,1 = 629,2 kcal, a zatem tylko o 16,6% więcej
aniżeli przy wytwarzaniu suchej pary w kotle. Tą nie-
znaczną nadwyżką zużycia uzyskuje się zatem całą wy-
dajność pracy maszyny prawie za darmo. Na t e m wła-
ś n i e p o l e g a w i e l k a d o n i o s ł o ś ć z u ż y t k o w a n i a
p a r y w y d e c h o w e j .

Podobnie ma się rzecz przy zużytkowaniu pary po-
średniej. Używa się jej tam, gdzie zapotrzebowanie go-
rącej pary jest mniejsze, aniżeli to dla wytworzenia siły
jest konieczne, a zatem gdzie przy użyciu maszyny prze-
ciwpręźnej, zbędna do celów wytwórczych nie użyta para
odpływowa, ulatnia się bezużytecznie z taką prężnością,
któraby jeszcze w drugim cylindrze o nis. ciś. poza garn-
kiem wydechowym, mogła wykonywać użyteczną pracę.

W następnym wykresie pracy, rys. 9 i wykresie
cieplnym rys. 10 uwidoczniona jest zasada zużytkowania
pary pośredniej.

Rys. 8.

które wyzyskują cieplik pary wydechowej. Ponieważ
z ogółu doprowadzonych ilości ciepła a1 b' c' d' f część
a' b' e' f przetworzoną została na pracę, a część f e' c' d'
spożytkowaną w ogrzewaczach, przeto osiągamy temsa-
mem 100%-owe wykorzystanie pary. Zaznaczyć przytem
należy, że zawartość ciepła tej pary jest tylko niewiele
mniejszą aniżeli pary świeżo (bezpośrednio) z kotła do-
prowadzonej o tem samem ciśnieniu, W przykładzie na-
szym zawartość ciepła pary suchej o 1 at.abs wynosiłaby

liato o

o,tota a

H J
i i

\ £

C

^S^^ir-- *
" N'

Bys. 9.

W rys. 9 oznacza diagram a.b.c.h.g.d wykres dla
maszyny sprzężonej idealnej, mianowicie a.b.c.d dla cy-
lindrów o wys. ciśn., a.d.h.c.g dla cylindrów o niskiem
ciśnieniu. W obu wykresach ekspansja dochodzi znów aż
do przeciwprężności 1 i 0,1 at.abs w myśl podanej wyżej
definicji o maszynach idealnych. Stosunek cylindrów t. j .
stosunek objętości cylindra o n.c do objętości cylindra
o w.c równa się stosunkowi M:W. Cała ilość pary a.b,
która przy końcu (zupełnej) ekspansji w cylindrze o w.c
zajęła objętość d.c przechodzi jako objętość wypełniająca
cylinder o n.c.



Inaczej rzecz przedstawia się w maszynie zasycanej
parą pośrednią. Tu tylko część pary a. b, która wykonała
już pracę w cylindrze o w.c przechodzi do cylindra o n.c
i to tylko część d.e objętości pary pozostającej przy
końcu ekspansji w cylindrze o w.c. Część e.o—E nie
przepływa do cylindra o n.c lecz doprowadzoną zostaje
do ogrzewaczy. Tylko objętość pary a.i pracuje w ma-
szynie nasycanej parą jak w normalnej maszynie parowej,
zgodnie z wykresem a.i.e.f.g.d, natomiast część i.d pra-
cuje tylko w cylindrze o wys. ciśn. i to w taki sposób
jak w cylindrze przeciwpręźnym, według wykresu i.b.c.e.
Do tej części E pary, pracującej w maszynie nasyconą
parą, odnosi się również to, co powiedziano wyżej o ma-
szynach przeciwprężnyoh w kwestji oszczędności, w całej
pełni. Zamiast parę gorącą, potrzebną dla produkcji wy-
twarzać w specjalnych kotłach parowych o niskiem ciśn.,
wytwarza się ją przy nie wiele większym nakładzie, jako
parę o wysokiej prężności równocześnie z parą wytwa-
rzaną dla maszyny, przyczem spełnia ona najpierw nie-
wiele kosztującą pracę w cylindrach o wys. ciśn. i oddaje
potem cały pozostały cieplik pary ogrzewaczom.

Maszyna' paroupusfena nie jest zatem niczem innem,
jak tylko połączeniem maszyny kondensacyjnej sprzę-
ż o n e j z maszyną przeciwpręźną w jednym zespole. Po-
nieważ jednak cylinder dla nis. ciśn. nie jest w stanie
wchłonąć całą ilość pary z cylindra o wys. ciśn., więc
jest on też mniejszy aniżeli przy maszynach sprzężonych,
a to mniej więcej 2,6 — 2,3 krotnie aniżeli cylinder o wys.
ciśn. w wyjątkowych wypadkach równy jest cylindrowi
o wys. ciśn., gdy tymczasem stosunek ten w normalnych
maszynach sprzężonych wynosi ok. 1:3.

Przyjrzyjmy się jeszcze wykresowi cieplnemu ma-
szyny paroupustnej (rys. 10). Cały zasób pary dostarczany
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Rys. 10.

dla wykonania pracy przedstawia powierzchnia a' b' V q'r'.
Kaloryczny równoważnik pracy wykonanej w cylindrze
o wys. ciśn. przedstawia powierzchnia a' b' c' d', zaś w cy-
lindrze o nis. ciśn. w normalnej maszynie sprzężonej,
powierzchnia d' c' h' r'.

Przyj ąwszy zatem przy maszynie paroupustnej, że
połowa pary, która pracowała w cylindrze o wys. ciśn.
wzięta będzie z pary przelotnej, to proces ten w ten spo-
sób uwydatni się w wykresie cieplnym, że z ilości ciepła
odpowiadającej parze wziętej z przelotu d' o' I' e' a' r' od-
cina się połowę, a to powierzchnię e' c' I' m'—d' g' n' q' r'.
Przedstawiona tą powierzchnią ilość ciepła, zawarta w parze
grzejnej, zużytą zostanie w ogrzewaczach, natomiast ilość
ciepła określona tu d' e' f g' przetwarzana j est na pracę
w cylindrze o niskiem ciśnieniu. Stopień sprawności ter-
micznej maszyny paroupustnej równa się zatem stosun-
kowi ilości cieplnej zużytej na energję i ogrzewanie
a' b' I' m' f g' n' q' r' (a więc części szrafowanej) (rys. 10)
do całości doprowadzonej ilości ciepła a' b' I' q' r', t. j .
398: 621,2==64,l"/0, natomiast stopień sprawności zwykłej
maszyny sprzężonej wyraża się = a' b' h' r': a' b' I' q' r'
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t. j . 174,9: 621,2=28,2"/o, a zatem jest znacznie mniejszy.
Z tego widoczna jest zatem znaczna przewaga maszyny
paroupustnej nad zwykłą maszyną.

Wszystkie dotychczasowe rozważania dotyczyły ma-
szyny idealnej. "Wyłania się teraz pytanie, jak się ten
stosunek przedstawia w rzeczywistości przy użyciu prak-
tycznie wykonanej maszyny. Najlepiej uwidoczni się to
na 2 przykładach wziętych z praktyki3).

Przykład 1.
W pewnej fabryce z 16 godzinnym czasem pracy

i 300 dniami roboczymi w roku, przy zapotrzebowaniu
300 HPi zużywa się 1800% pary o 1 at.abs na godzinę
dla wytwórczości.

a) Przyjmijmy przedewszystkiem, że wytwarza się
w 2 osobnych kotłach parę dla energji i parę dla celów
wytwórczych. Kocioł zaopatrujący silnik, a to normalną
sprzężoną maszynę kondensacyjną, posiada 13 at.abs ci-
śnienia i 350° przegrzania. Spadek adiabatyczny wynosi
210,8 kcal. Przy 70°/0 termodynamicznej sprawności wy-
nosi zużycie pary 4,28 %/HPih. Przy 40° temperaturze
wody zasilającej i 70°/0 sprawności kotła 7000 kcal dolnej
wartości węgla, okaże się zużycie węgla na HPih do
^ = 4 , 2 8 (753,5-40): p.7.7000=0,624 kg.

Jeżeli parę grzejną wytwarza się w osobnym kotle
o niskiem ciśnieniu 3 at. abs., wówczas zużywa się przyj-
mując temperaturę wody zasilającej na 80°, do wytwo-
rzenia 1 kg pary grzejnej ilości węgla:

Jf 2 = 1 (651,6-80) : 0,7.700 = 0,1166 kg.
Roczne zużycie węgla wynosi zatem dla pary sil-

nikowej: 300.16.300.0,624 = . . . . 900.000%
dla pary grzejnej:

300.16.1800.0,1166= . . . . 1000.000 „
zatem roczne zużycie węgla przy podzie-
lonej eksploatacji wynosi 1900.000%.

b) Przyjmijmy teraz, że używana jest przeciwpręźną
maszyna parowa, która pracuje w granicach ciśnienia
13 at. abs. i 1 at. abs.

Adiabatyczny spadek ciepła wynosi teraz 131 &/cal.
Przy 8O°/o termioznej sprawności zużycie pary wynosi
ok. 6%/HPih. Maszyna ta daje 300x6 = 1800% pary
wylotowej na godzinę. Przyj ąwszy temperaturę wody
zasilającej na 80° przedstawia się obliczenie dla zużycia
węgla na HPih następująco:

K = 6,0 (753,5-80): 0,7.700 = 0,825 kg.
Roczne zużycie węgla oblicza się zatem na:

300.16.300x0,826= . . . . 1,188.000%
przy eksploatacji przeciwprężnej.

Przy podzielonej eksploatacji obliczono 1,900.000 „
zatem okazuje się większe zużycie o . . 712.000 %
czyli 712.000 :1,188.000 t. j 60%.

Przykład 2.
Przyjmijmy, że tylko część, mianowicie połowa pary

energetycznej zużyta zostaje dla celów produkcyjnych.
W tym wypadku wedle powyższych wywodów, najwła-
ściwszy będzie silnik z użyciem pary pośredniej. Wydaj-
ność pracy wynosiłaby 300 HPi, zapotrzebowanie pary
grzejnej 697 kg/h.

a) E k s p l o a t a c j a p o d z i e l o n a .
Siły dostarcza taka sama normalna maszyna sprzę-

żona jak w przykładzie 1. Zużycie "węgla dla pary ener-
getycznej rocznie wynosi znów:

300.16.300.0,624= . . . . 900.000%
a zużycie węgla dla pary grzejnej:

300.16.697.0,1166= . . . . 390.000 „
a zatem roczne zużycie węgla przy podzie-
lonej eksploatacji wyniesie 1,290.000%.

') Dla większej przejrzystości i uproszczenia obliczeń, nie
uwzględnia się w tych. przykładach, ubytku prężności między kotłem
a maszyną, strat kondensacyjnych w przewodach rurowych, jak
również zużycia pary do pomp zasilających.
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b) E k s p l o a t a c j a z u ż y c i e m pary p o ś r e d n i e j .

Przyjmijmy, że para w maszynie paroupustnej w cy-
lindrze o wys. ciśn. ekspansuje od 13 at. abs. do lat . abs.,
a w cylindrze o niskiem ciśnieniu od 1 afc. abs. do Ol at.
abs, Wówczas zużycie pary w cylindrze o wys. ciśn.
przy 80°/0 termodynamicznej sprawności wyniesie na 1 HPih
(i,0'2 kg dla cylindra o niskiem ciśnieniu, przy 60°/0 termo-
dynamicznej sprawności natomiast 10,32 kg. Wydajność
pracy w cylindrze o wys. ciśn. byłaby 232, w cylindrze
o niskiem ciśn. 68 HPi. Do cylindra o wys. ciśn. napływa
w godzinie 232.6,02 = 1394 kg pary, a do cylindra o niskiem
ciśnieniu tylko połowa tej ilości, natomiast druga połowa
t. j . 697 kg zużytą, będzie jako para przelotowa dla
ogrzewania.

Zużycie pary w całym silniku wynosi zatem
1394; 300 = 4,65 kg a zużycie węgla na 1 HPih

K = 4,65 (753,5-80): 0,7.7000 = 0,64 kg.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Asfaltowanie nawierzchni drogowych na zimno omawia
Już. Hess w Nr. 9 Die Strasse.

Mniej więcej do r. 1926 stosowano w Niemczech przy
wykonywaniu nawierzchni asfaltowych, prawie wyłącznie me-
todę pracy na gorąco. Metoda ta ma jednak tę wielką wadę,
iż praca umożliwiona jest tylko w okresie pogodnym, wskutek
tego, po wprowadzeniu w handel szeregu emulsji asfaltowych,
zainteresowanie do wykonywania asfaltowania na zimno wzrosło
nadzwyczajnie.

Okazało się równocześnie koniecznem ustalenie pewnych
przepisów dla emulsji asfaltowych, co też uskutecznionem zo-
stało przez Wydział „Dróg asfaltowych" niem. Towarzystwa
naukowego dla budowy dróg samochodowychł).

Celem obniżenia kosztów transportu, rozpoczęto produkcję
emulsji w postaci pasty, przyczem dodatek wody następuje do-
piero na miejscu budowy.

Praca na zimno może być wykonaną, jako asfaltowanie
powierzchniowe, kobiercowe lub wgłębne.

Podstawowym warunkiem jest tutaj bezwzględna czystość
materjału kamiennego; praca może być wykonywaną również
w porze wilgotnej, jednakże należy pewną ostrożność zachować
w czasie długotrwałego deszczu, albowiem zachodzi podówczas
obawa wypłukania bitumu.

Stare jezdnie, które mają być traktowane powierzchniowo
lub też pokryte kobiercem powinne być do żądanego profilu
naprawione, nowe natomiast powinne być poprzednio na kilka
tygodni oddane do ruchu, celem należytego skomprymowania.

Okresem pracy jest początek kwietnia do połowy paź-
dziernika, natomiast praca w czasie przymrozków jest niedo-
puszczalną.

Autor opisuje następnie sposoby wykonania, dzieląc całość
na dwie grupy lekkiego i średnio - ciężkiego utrwalenia. Do
pierwszej zalicza drogi z nasileniem do 1.000 t dziennie, do
drugiej o nasileniu dochodzącem do 2.000 t dziennie. Pod cha-
rakter lekkiego utrwalenia podciąga asfaltowanie powierzchniowe
oraz kobierce.

Przy wykonaniu asfaltowania powierzchniowego, należy
jezdnię oczyścić starannie szczotkami stalowemi lub z piasawy,
nadto powietrzem lub wodą pod ciśnieniem. Asfaltowanie na-
stępuje w dwóch pokryciach; przy pierwszgm wychodzi na
1 w2—2 kg emulsji oraz 15 kg grysiku 5/15 mm, przy drugiem,
które następuje natychmiast po pierwszem, 1 leg emulsji oraz
IZ kg grysiku 3/8 mm. Koszta podwójnego pokrycia wynosiły
1-5 M./w2. Po uskutecznieniu pokrycia następuje natychmiast
wałowanie wałem lekkim.

Z obliczenia wynika zatem, że roczne zużycie węgla
przy eksploatacji maszyny paroupustnej wynosi

300.16.300.0,64= 920.000%
natomiast przy rozdzielonej eksploatacji wy-
nosi 1290.000 „
czyli nadwyżka zużycia wykazuj e . . . 370.000 kg
lub 370.000:920.000 t. j 40°/0

wyższe zużycie przy podzielonym sposobie eksploatacji
w stosunku do eksploatacji maszyny paroupustnej.

Z wyżej przytoczonych przykładów jasno wynika,
jak wielkie korzyści przedstawia zużytkowanie pary wy-
lotowej i pośredniej, Powyższe przykłady powinnyby do-
statecznie uwypuklić ogromne korzyści wynikające ze zużyt-
kowania pary wylotowej i pośredniej. Jeżeli niniejsze wy-
wody spowodują właścicieli wytwórni, dyrektorów i kiero-
wników zakładów do gruntownego rozważenia, czy w zakła-
dach ich są, dane do wykorzystania wskazanych tu korzyści,
w takim razie cel tych wywodów zostanie osiągnięty
w zupełności.

') Przepisy te o charakterze tymczasowym podane zostały
w Nr. 1 „Czasopisma Technicznego" z r. 1930.

Kobierzec uskutecznia się W ten sposób, iż na oczysz-
czoną nawierzchnię tłuczniową rozsypuje się 2'8 cmjgr warstwę
grubego grysiku 15/25 mm, którą zawałowuje się wałem 8—101.
Następuje nasycenie emulsją 21'2—Bkgjm2 i natychmiastowe
przykrycie warstewką grysiku 5/15 mm z lekkiem przy wało-
waniem. Po upływie 3 godzin, który to czas wystarcza na
uwolnienie asfaltu z wody (złamanie emulsji) następuje po-
nowne nasycenie w ilości I1/, — 2 kgjm2, naniesienie drobnego
grysiku 8/8 mm i przywałowanie. W końcu nasycenie po raz
trzeci ilością około 1 fc^/«t2 i przysypanie grysikiem 2/5 mm
wraz z przywałowaniem. Koszta wynoszą około 2-5—3'0 M./m2.
O ile przy asfaltowaniu powierzchniowem jezdnia może być
natychmiast do ruchu oddaną, to przy kobiercu zaleca się zam-
knięcie jej na okres 1 — 2 dni.

Do średnio - ciężkiego utrwalenia zalicza autor asfaltowanie
wgłębne i beton asfaltowy.

Autor jest zwolennikiem tz. półwgłębnego asfaltowania
(Halbtrankung), które oszczędzając kosztów daje wyniki zado-
walniające. Po rozsypaniu tłucznia a następnie grysiku 12/20 mm
do wypełnienia miejsc pustych, następuje wałowanie wstępne
z obfitym dodatkiem wody, której zadaniem jest czyste spłu-
kanie materjału kamiennego. Po przewałowaniu nasyca się na-
wierzchnię emulsją w ilości 4—4% kgjm2, poczem następuje
przykrycie warstwą grysiku 5/15 mm i dalsze wałowanie. Po
kilkogodzinnej przerwie nasyca się jezdnie powierzchownie
ilością 2—21/2 kg/m*, z przykryciem grysikiem 6/8 mm i sil-
niejszem zawałowaniem.

Sprawa betonu asfaltowego na zimno jest dotychczas
jeszcze w stadjum prób i napotyka na trudności z powodu tz.
łamania się emulsji. Autor opisuje sposób wykonywania przy
użyciu emulsji „Colzuma", nadmieniając, iż ten typ nawierzchni
ustali się dopiero ff przyszłości. E. B.

Drogi żelazne.
— Drogi żelazne Czechosłowacji. Z końcem r. 1928 liczyły

koleje czeskosłowackie 13.187 km, w tem 10.940 kolei pań-
stwowych, 2247 kolei prywatnych, zostających pod zarządem
państwa, W długości tej było 11.424 km (87°/0) kolei jedno-
torowych, 1760 hm (13<70) dwutorowych, 3-6 (0-02°/0) trzy-
torowych; 12.834 km (97-3°/0) normalnotorowych, a 363 (2-7%)
wąskotorowych.

Na tabor przypada 769 parowozów do pociągów pospiesz-
nych i osobowych", 2273 parowozów towarowych, 1256 ten-
drzaków i wagonów motorowych.

Wozów osobowych było 8836, w tem 16 salonek, 537
wagonów pocztowych, 2482 bagażowych i 100.124 towaro-
wych, razem 121,979.

Sumaryczny przychód kolei czeskosłowackich wynosił
w roku 1928 w koronach czeskich 4.810,205.067, wydatki
4.513,097.951 k. c. Czysty dochód dał 297,107.116 k. c, gdy
w r. 1927 wynosił on 157,441.034 k. c.
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Stan personalu liczył 161.675 osób, co daje na hm 12
jednostek.

Na czele kolei czeskosłowackich stoi minister kolejowy,
poczem idzie rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Ministerstwu
kolejowemu podlega ośm dyrekcji kolei państwowych: Pilzno,
Praga półn., Konigratz, Berno, Ołomuniec, Bratysława, Kosice
i Praga połud.

Dyrekcjom podlega 10 kierownictw ruchu, 127 sekcji
utrzymania kolei z 803 zawiadowcami odcinków, 37 parowo-
zowni z 22 ekspozyturami i 41 naprawiarni, 18 magazynów
materiałowych, 17 warsztatów głównych, 9 warsztatów sygna-
łowych i 3324 stacji. (Archw fiir Eiseńbahnwesen zeszyt 3
z 1930 r.). Ink W. Kriiger.

Żelazo-beton.
— Przepisy rosyjskie dla żelbetu z 1926 podaje Lorenz-

Meyer w Bet, u. Eis. (1928 str. 373). Przepisy rozróżniają
piąć rodzai betonu, dla każdego podano stosunek mieszaniny,
wytrzymałość na ciśnienie po 28 dniach przy betonie ubijal-
nym TF28 i po 42 dniach przy betonie lanym W^.

Rodzaj betonu 1 2 3 4 5
mieszanina 1:1'5 : 8 1 :2:4 1:2-5:5 1:3:6 1:4:8
Wm lub Wn w kgjm2 200 180 140 100 80
Ilość cementu na 1 ms

• bet. gotów. 350 280 230 200 150
Nie wolno betonować przy ciepłocie 5° a nawet długo-

trwałej < 0 ° na powietrzu, lecz w ogrzanej przestrzeni do +6°.
Zdjęcie deskowań i rusztowań może nastąpić, przy de-

skowaniu bocznem po 5 dniach, przy ścianach i słupach po
7 dniach, pod płytami do 3 m i sklepieniami do 6 m we 2 ty-
godnie, dla innych budowli do 25 m rozpiętości 4 tyg., dla
większych rozpiętości 6 tyg. Przy betonie lanym 1 tydzień
dłużej. Spawanie żelaza dozwolone, ale gdy naprężenie prze-
kracza 2/3 dopuszczalnego należy dać dokładkę. Odstęp ścię-
gien nie może być większy, niż l-5 szerokość żebra, obliczenia
dokładnego ram żąda się tylko przy mostach, zresztą może być
przybliżone. Nie żąda się obliczenia na przyczepność. Dla słu-
pów żelbetowych uzwojonych przyjmuje P= at (J?j+15 J j + 3 6 Fu).
Jeżeli rdzeń jest prostokątny, to P=ab(Fi~

1
rlbFiĄ-2,1 Fu).

Naprężenie dopuszczalne A dla ciśnienia środkowego,
B dla zginania i ciśnienia mimośrodkowego, C dla ścinania.
Rozróżnia się trzy klasy budowli.

Klasa
budowli

I
II

III

R o d z a j b e t o n u
1 '

A

45
50
60

B

50
60
70

C

6
7
8

2

A

40
45
55

B

45
50
60

C

3-5
6
7

3

A

30
35
40

B

35
40
45

G

4
5

5-5

4
A

20
25
30

B

25
30
35

C

3
3-5

4

5

A

15
20
25

B

20
20
25

0

2-5
2'5

3

Przy uwzględnioniu zmian ciepłoty można naprężenie po-
większyć o 2O°/0 a przy nwzględnieniu skurczu o 40°/0.

— Dodatkowe przepisy włoskie żelbetowe z r. 1929 oma-
wia Eicher w Bet. u. Eis. (1929 str. 354), Dla cementu gli-
nianego przepisana jest wytrzymałość zaprawy 1 : 3 na ciągnie-
nie po. 2 dniach 25 kgjcm2, po 7 dniach 30 kgjcm2, po 28 dn.
35 kg\cmL. Na ciśnienie ma być po 2 dniach 350 kg/cm2, po
7 dn. 450 kglcm2, po 28 dn. 500 kglcm2, dla cementów wybo-
rowych odnośne cyfry są na ciągnienie po 2 dniach 20 kglcm2,
po 7 dn. 25 kgjcm1, po 28 dn. 30 kg/cm2, na ciśnienie po 2 dn.
250 kglcm2, po 7 dn. 350 kgjcm2, po 28 dn. 500 kgjcm2. Na-
prężenie dopuszczalne nie może być większe niż 1ji wytrzy-
małości po 28 dniach, przyczem może być dla ciśnienia osio-
wego najwyżej 50 kgjcm2. Dla zginania prętów najmniei 10 cm
grubych można to naprężenie powiększyć o 30o/0, przyczem
należy uwzględnić zmianę ciepłoty i skurcz, Beton gliniany
należy chronić od jakiejkolwiek przymieszki wapna, naczynia
i podest należy starannie wyczyścić. Zdjęcie krążyn może na-
stąpić dla ścianek bocznych, belek i słupów po 2 do 3 dniach

deskowania płyt stropowych po 4 do 6 dniach, podpór belek
i większych płyt stropowych po 8 do 10 dniach.

— Niebezpieczeństwa jesieni dla żelbetnictwa opisuje Em-
perger w Bet. u. Eis. (1929 str. 448). Dla normalnej wytrzy-
małości betonu powinna wynosić ciepłota wszystkich jego części
15°, zmniejszenie wytrzymałości następuje już przy 10°, przy
5° wynosi już połowę a przy 0° beton całkiem nie wiąże.
W jesieni należy nietylko mierzyć ciepłotę powietrza ale też
i ziemi, które jest często znacznie niższa i wchodzi w rachubę,
jeśli beton wyrabia się na deskach, spoczywających na ziemi.
Wykonując belki próbne, trzeba je wykonywać w parterze dla
części budowli parterowej, na piątrze dla części piątrowych,
aby one się znajdywały w tych samych warunkach atmosfe-
rycznych, co części budowli. Odpowiednia ciepłota jest potrze-
bna w czasie wiązania betonu, przy betonie wyborowym przy-
najmniej w pierwszym dniu. Przy za niskiej ciepłocie trzeba
części składowe betonu ogrzewać i osłonięciem bronić przed
utratą ciepła. Dr. M. ThulMe.

RECENZJE I KRYTYKI.
Otto Bondy: „Ausgewahlte Schweisskonstruktionen".

Band I. Stahlbau, 16 str. -f 100 stron atlasu. Berlin 1930.
Duży ten i bardzo ładnie wydany atlas podaje na 100

stronach szereg konstrukeyj spawanych europejskich i amery-
kańskich — tak w rysunkach technicznych jakoteż w fotografjach;
tylko kilka stron poświęconych jest schematom konstrukcyj
spawanych. Inż. Bondy ułożył je w nast. porządku : budowle
lądowe, a więc budynki, hale fabryczne, żurawie, wykonane
czy to jako blachownice, czy jako ranaownice, czy wreszcie
kratownice. Dalej omówione są budowle mostowe, również z dźwi-
garów wzmocnionych, blachownice i kratownice. Mostowi w Ło-
wiczu na Słudwi poświęcono 4 strony atlasu, podając tak foto-
grafje mostu i jego szczegółów, jakoteż rysunki konstrukcyjne,
a także szczegóły uchwytów montażowych.

Atlas ten jest największym zbiorem rysunków wykona-
nych dotychczas na obu półkulach konstrukcyj spawanych. Nie
daje on bezpośrednio wskazówek, jak budowle te projektować
ale daje wiele cennego materjału. To też wskazanem jest za-
poznanie się z nim każdego inżyniera, który pragnie zapoznać
się z budowlami spawanemi. St. Bryła.

J. Biernacki i K. Nadolski: „Podręcznik spawacza".
Warszawa 1930. Str. 249.

Podręcznik niniejszy przeznaczony jest głównie dla spa-
waczy, zwłaszcza dla uczniów, przechodząca kursy spawania,
urządzane w różnych miastach kilka razy do roku przez To-
warzystwo dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali. Obejmuje zaś
nietylko spawanie gazami, ale także spawanie łukiem elek-
trycznym. Poszczególne działy są następujące: Tlen, Acetylen
i wytwornice. Acetylen rozpuszczony. Palniki i płomień acety-
leno - tlenowy. Metody spawania, przyczem omówione są zasady
spawania stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, bronzu, glinu i innych
metali, przygotowanie do spawania, błędy tegoż i badanie spoin.
Cięcie metali. Spawanie elektryczne, przyczem uwzględnione
jest tak spawanie oporowe, jakoteź łukiem elektrycznym.

Wykład popularny i jasny, ilustrowany 206 ilustracjami,
jest bardzo cennym nabytkiem naszej literatury technicznej.

St. Bryła.

BIBLJOGRAFJA.
Książki nadesłane. Inż. R. Dawidowski : „Tabele do obli-

czania rozmiarów pieców kaflowych i gazowych, oraz centralnych
ogrzewań". Kraków 1929. Nakładem Bibljoteki Akadeinji Grórnicząj.

Ministerstwo Robót Publicznych: „Materjały do projektu
ustawy mieszkaniowej". Warszawa 1930.

„Betonowe mosty drogowe". Nakładem Związku Polskich.
Fabryk Portland-Cementu. Warszawa 1930.

Zdzisław G-órnisiewicz: „Spółki wodne. Prawo materjalne
i formalne". Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa. Warszawa
1930. Cena 2 zł.

Dr. A. Bolland: „Uber dio schweizeriscli-pobiischen wirfc-
schaftlichen Berichtungen". Kraków 1930.
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Wykaz dzieł nabytych przez Bibljotekę Politechniki w II.
kwartale r. 1929. (0. d. n.).

IV. Budowiiiohuo, architektura i sztuka.
Schubring P. Die Kunst der Hochrenaissance in Italien. Berlin

1926. St. 615. — Skwarczyński W. Podręcznik budowlany i analiza
cen. 3 wyd. Lwów 1928. — Bryła S. Budownictwo w Polsce 1918
do 1928. Warszawa 1929. St. 34. — Loret M. Gli artisti polacchi
a Roma, nel sebtecento. Milano 1929. St. 101. — Gumowski J. Mo-
tywy architektury polskiej. Zesz. V. Gdańsk, 1928. Tb. 20. — Klar-
ner C. O popieraniu budowy tanich mieszkań w Polsce i zagranicą.
"Warszawa 1929. — Przepisy dotyczące obliczeń statycznych w bu-
downict-wie lądowem. — Olsen H. Die wirtschaftliche und konstruk-
tiye Bedeutung erhohter zulassiger Beanspruchungun fur den Bisen-
beton. Berlin J928. St. 100. — Riith G. Sicherungsarbeiten amMaizner
Dom. Miinchen. St. 81. — Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift.
Breslau 1900—1924. — Topass J. L'art et Jes artistes en Pologne.
Paris 1923—28. 3 tomy. — Taylor F., Thompson S. and Smulski E. Oon-
orete Plain and Eeinforced. i. Ed. 5T. Y. 1925—25. 2 tomy. — Re-
V1BW The Town Panning.. . Liverpool. — Borawski W. Budownictwo
szpitalne w "Warszawie 1918—1928. Warszawa 1929. St. 25.

(C. d. n.).

RÓŻNE SPRAWY.
Wykłady techniczne. Staraniem Zarządu Targów Wscho-

dnich odbyły się na Politechnice w dniach 12—14 września
wykłady dla inżynierów i architektów z działu budownictwa
mieszkaniowego i budowy dróg. Wykłady te zorganizowano
z okazji urządzenia w obrębie X Jubileuszowych Targów Wscho-
dnich osobnej grupy budowlanej, która ma w przyszłości ustalić
się jako pierwszy polski targ budowlany. W ten sposób ucze-
stnicy wykładów będą mogli uzupełnić swe fachowe wiado-
mości nietylko tem, co usłyszą na wykładach, ale i pokazami
na Targach Wschodnich.

Wykłady rozpoczęły się w piątek 12 b. m. na Politechnice
przy udziale około 80 uczestników. Przeważali pośród nich
przyjezdni z dalekich nawet stron, ze Śląska, Poznańskiego
i Pomorza, a dwóch przybyło nawet specjalnie na te wykłady
z Rumunji. Najsłabiej niestety przedstawiał się Lwów, który
poza proszonymi gośćmi i przedstawicielami Władz dał tylko
kilku uczestników1).

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół 2 posiedzenia Wydziału Głównego Poi. Tow.

Polit. odbytego dn. 30. VI. 1930 r, Obecni: Prezes Stanisław
Rybicki, Wiceprezes F. Blum. Członkowie Wydziału: Dr. W.
Aulich, Prof. E. Bratro, Inż. E. Bronarski, Inż. A. Broniew-
ski, Inż. M. Bessaga, Inź. St. Kozłowski, Prof. D. Krzycz-
kowski, Inź. T. Laskiewicz, Inź. B. Łazoryk, Inź. J. Nechay,
Prof. Dr. K. Zipser. Nieobecność swą usprawiedliwił; Inź. T.
Jarosz i Inź. Z. Kalityński,

1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu przy-
jęto bez zmian.

2. Przyjęto przez balotaż następujących nowych człon-
ków: Inź. Andrzej Kornelia, Inź. Jerzy Meier i Inż. Franci-
szek Morawek.

3. Skarbnik składa sprawozdanie za miesiące maj i czer-
wiec i stwierdza, źe zaległości kasowych niema.

4. Postanowiono ogłosić konkurs na nadanie stypendjum
Im. Prezesa Inż. Stanisława Rybickiego na nowy rok szkolny.
Warunki konkursu postanowiono ogłosić przez Rektorat Poli-
techniki Lwowskiej oraz w Czasopiśmie Technicznem.

6. Prezes Rybicki przedstawia pismo Związku Polskich
Czasopism Technicznych i Pachowych z prośbą o jednorazowe
podwyższenie wkładki członkowskiej. Na wniosek Prof. Zipsera
postanowiono przyznać Związkowi Czasopism Technicznych
wyjątkowo w tym roku prócz zwyczajnej wkładki miesięcznej
400 zł.

6. Inź. Broniewski składa sprawozdanie ze Zjazdu Dele-
gatów Polskich Zrzeszeń Technicznych w Warszawie, który

Obecnych powitał imieniem Zarządu Targów Wschodnich
dyr. Grossman, rozwijając w pięknych słowach ideę, jaka
przyświecała Zarządowi Targów przy organizacji wykładów.
Po nim witał uczestników imieniem Polskiego Towarzystwa
Politechnicznego prezes Inż. Rybicki.

W dalszym ciągu inż. Saski, naczelnik Biura Regulacji
m. Warszawy, mówił o zagadnieniach urbanistycznych w bu-
downictwie, urozmaicając wykład przeźroczami z regulacji osiedli
i miast polskich jak Gdynia, Puławy i t. p. Jako trzeci wy-
kładał w zastępstwie prof. Bryły inź. dr. Chmielowiec o że-
laznych konstrukcjach spawanych we współczesnem budow-
nictwie. Popołudniu urządzono wycieczkę do fabryki dykty
klejonej firmy „Ojkos" w Rzęśnie Polskiej.

Drugi dzień Zjazdu .zaczął się od bardzo interesującego
wykładu prof. Bratry o nowoczesnych metodach projektowania
dróg z uwzględnieniem ruchu samochodowego, potem prof.
Kuryłło przedstawił zdjęcia z najnowszych konstrukcyj żelbe-
towych w Polsce i zagranicą, inż. Bartoszewicz podał w za-
stępstwie prof. Boguckiego charakterystykę nowoczesnego bu-
downictwa żelaznego, a inź. Nechay omówił nowoczesne ma-
terjały do budowy domów mieszkalnych. Popołudniu zwiedzono
elektrownię i Targi Wschodnie, w szczególności zaś maszyny
budowlane.

Na trzeci dzień zwiedzili uczestnicy budowę stropów
żelbetowych systemu „Isteg" przy ul. Starotandetnej, poczem
prof. Bratro miał drugą część swego wykładu o projektowaniu
dróg, a inź. Nechay oprowadził członków Zjazdu po labora-
torjach Mechanicznej Stacji Doświadczalnej, demonstrując ba-
dania różnych materjalów budowlanych. Na zakończenie urzą-
dzono wspólne zebranie, gdzie uchwalono podziękowanie Za-
rządowi Targów i inż. Nechayowi za urządzenie wykładów,
i 'wyrażono gorące życzenie, by wykłady takie odbywano stale
w czasie Targów Wschodnich w tej myśli, żo stanowią one
świetny sposób uzupełniania fachowych wiadomości i dokształ-
cania zawodowego.

') Wśród ohecnych zauważyliśmy J. M. Rektora Politechniki
prof. Zipsera, dyrektora Robót Publicznych inż. Bluma, Prezesa
Polskiego Tow. Politechnicznego inż. Rybickiego, prezesa Izby
Inżynierskiej inż. G-q,siorowskiego i kilku profesorów Politechniki.

odbył się w dniach 14 i 15 czerwca b. r. Prezes Rybicki
dziękuje imieniem Wydziału Inź. Broniewskiemu za repre-
zentację Polskiego Towarzystwa Politechnicznego na powyższym
zjeździe.

7. Prezes Rybicki składa sprawozdanie z Kongresu Fe-
deracji Inżynierów Sławiańskich odbytego w dniach 20 i 21
czerwca b. r. w Pradze.

8. Prezes Rybicki przedstawia stan sprawy elektryfikacji
kraju po odrzuceniu przez Ministerstwo Robót Publicznych
oferty Harrimana. Po dłuższej 'dyskusji postanowiono zwołać
Komisję elektryfikacyjną celem przedstawienia odpowiednich
wniosków Panu Ministrowi Matakiewiczowi.

9. Prof. Krzyczkowski zdaje sprawę z prac Komisji dla
projektu taniego mieszkania i zawiadamia Wydział o wysłaniu
3 szczegółowych projektów do Ministerstwa Robót Publicznych.
Prezes Rybicki składa podziękowanie Prof. Krzyczkowskiemu
i ozłonkom Komisji za tak owocną pracę.

10. Prezes Rybicki przedstawia program Zjazdu Fachow-
ców w sprawie mieszkaniowej, który odbędzie się we wrześniu
w Warszawie.

11. Na wniosek Inż. Laskiewicza postanowiono wysyłać
jeden bezpłatny egzemplarz Czasopisma Technicznego „Bibljotece
The Engineering Societes Library".

12. Na wniosek Prof. Bratry postanowiono wysłać pismo
gratulacyjne do Inż. Kolbuszewskiego, członka Polskiego To-
warzystwa Politechnicznego z okazji wybrania go wiceprezy-
dentem m. Lwowa.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T K E Ś ć : Inż. Dr. AL P a r e ń s k i : Zbiorniki powodziowe i użytkowe w dorzeczach Swicy i Łomnicy. — Inż. Dr. "Wł. B u r z y ń s k i :

W sprawie wyboczenia. — Inż. Mag. Z. Rudolf: Zadania Międzyministerjalnej Komisji do spraw ochrony rzek przed za-
nieczyszczeniem. — Inż. H. U n u c k a : Spostrzeżenia o przemyśle metalowym Stanów Zjednoczonych. — Inż. W. R y c h -
l e w s k i i O. I p p o l d t : Uproszczone obliczenie belek ciągłych, o nierównych rozpiętościach. — Wiadomości z literatury
technicznej. —• Recenzje i krytyki. — Bibljografja, — Nekrologja. — Kongresy i Zjazdy. — Sprawy Towarzystwa.

Inż. Dr. Aleksander Pareński.
r

Zbiorniki powodziowe i użytkowe w dorzeczach Swicy i Łomnicy.
I. Wstęp.

Rozwiązanie zagadnienia ochrony przed powodzią
i jej gwałtownemi niszczącemi skutkami, rzek karpackich
jest wciąż sprawą aktualną, tak samo jak wyzyskanie
energji wód płynących w miejscach, w których znajduje
się ich największe skupienie, t. zn. na północnych sto-
kach łańcucha Karpackiego.

Zagadnienie to da się rozwiązać zapomocą budowy
racjonalnie zaprojektowanych przegród dolin.

Potrzeby jak najszybszego rozpoczęcia prac celem
urzeczywistnienia całego programu budowy — obejmu-
jącego cały obszar północnych stoków Karpat — nie po-
trzeba uzasadniać, ponieważ zostało to już nieraz uczy-
nione w szeregach prac fachowych naszych naj wybitniej -
szyoh hydrotektów, mianowicie profesorów Dra Karola
Pomianowskiego, Dra Maksymiljana Matakiewicza, Inź.
Mieczysława Rybczyńskiego, Dra Jana Łopuszańskiego,
Inż. Tadeusza Baeckera, oraz szeregiem prac i sprawo-
zdań autora, wreszcie ostatnio przez takie poważne ze-
branie hydrotektów, jakim był I-szy Polski Zjazd Hydro-
techniczny w styczniu 1929 roku w "Warszawie.

Zjazd ten uchwalił nawet w tej sprawie szereg re-
zolucyj, zalecających jak najszybsze i najintenzywniejsze
rozpoczęcie odnośnych prac, wskazując nietylko na wiel-
kie zyski gospodarcze, płynące z omawianego źródła, ale
także zwracając uwagę na momenty polityczne tej waż-
nej sprawy, mianowicie na bezpieczeństwo granic Państwa.

Szczegóły referatów i uchwał tyczących budowy
zbiorników retencyjnych i użytkowych w Polsce znajdzie
czytelnik w „Pamiętniku I-go Polskiego Zjazdu Hydro-
technicznego", oraz w pracach wymienionych autorów,
które podam poniżej.

Niektóre z tych publikacyj zawierają orjentację
ogólną lub nawet szczegółowo opracowaną — w kierunku
wyzyskania sił wodnych, oraz ochronę przed powodzią
poszczególnych rzek karpackich z podaniem wpływu —
projektowanych budowli — na żeglowność tych rzek,
oraz żeglownośó ich arteryj zbiorczych Wisły i Dniestru.

Do najwaźniejszch z tego zakresu należą publikacje:
1. Prof. Dra Karola Pomianowskiego z lat 1905 do 1909
„Siły wodne w Galicji, I. Dunajec, II. Stryj - Opór, III.
Soła i IV. Skawa"; 2. tegoż autora „Elektryfikacja Polski
z r. 1926", a ostatnio „Projekt zbiornika i zakładu o sile
wodnej w Rożniowie na Dunajcu", następnie 3. Inż. Ta-
deusza Baeckera „Zbiorniki wody w zachodniej Galicji
z roku 1914, a wreszcie 4. autora „Zbiorniki retencyjne
i użytkowe w dorzeczu górnego Sanu" z r. 1929, oraz 5.
sprawozdaniem autora do Ministerstwa Robót Publicznych
z roku 1927 w sprawie zbiorników retencyjnych w do-
rzeczu Stryja i Oporu. Oprócz tego zwrócił autor uwagę
na zasadnicze momenty programowej budowy kompleksu
tych zbiorników, oraz wyzyskania sił wodnych w pracach
6. p. t. „Znaczenie i postępy wyzyskania sił wodnych"
z r. 1928, wreszcie 7. „Gospodarka wodna w Reńsko-
Westfalskiem zagłębiu przemysłowem" z r. 1929.

W pracy pierwszej opracował Dr. Pomianowski do-
rzecza rzek Dunajca, Stryja z Oporem, Soły i Skawy,
* w pracy drugiej pod względem sił wodnych dorzecza
rzek Soły, Dunajca i Sanu. Pracą trzecią Inż, Tadr; sza

Baeckera opracowane zostały pod względem powodzio-
wym dorzecza rzek Soły, Skawy i Dunajca. Czwarta
praca autora, tyczy dorzecza Sanu, przyczem szczególnie
zostały uwzględnione zbiorniki, mające chronić przed po-
wodzią z wykazaniem ich potężnego nadmiaru objętości
dającego się wyzyskać pod względem energetycznym.
W pracy piątej przedłożył autor Min. Robót Publicznych
ogólny plan wraz z uzasadnieniem hydrologicznem zabu-
dowania przegrodami dolin dorzeczy rzek Stryja i Oporu,
który mało się różni od projektowanego przez Dra Po-
mianowskiego w pracy pierwszej.

Różnice występują tu zasadnicze w tem, że Dr. Po-
mianowski projekt swój oparł na wyzyskaniu sił wodnych
uwzględniając retencyję jako produkt drugorzędny, który
u autora był celem głównym przy wykorzystaniu nad-
miaru objętości zbiorników dla celów energetycznych,
przyczem uwzględniono także zamiast jazu przewałowego
w Lastówce przegrodę na Stryju w Kropiwniku o znacz-
nej wysokości, oraz zabudowanie rzeki Orawy projekto-
wane również przez Inż. Baeckera a nie uwzględnione
w pracy pierwszej.

Tem samem została już opublikowaną, orjentaoja
w kierunku zbiorników powodziowych i użytkowych w do-
rzeczach dopływów karpackich Wisły, mianowicie: Soły,
Skawy, Dunajca i Sanu, oraz takiego dopływu Dniestru,
mianowicie: Stryja z Oporem.

Z dopływów Wisły pozostałyby jeszcze do opraco-
wania rzeki Raba i Wisłoka, a z dopływów Dniestru
Świca, Łomnica oraz obie Bystrzyce: Sołotwińska i Nad-
wórniańska, wreszcie jako osobne dorzecze, dorzecze Prutu
z granicznym Czeremoszem.

Celem częściowego uzupełnienia projektu orjenta-
cyjnego w sprawie budowy zbiorników retencyjnych
i, użytkowych i rozszerzenia go także na dorzecza rzek
Swicy i Łomnicy dokonał autor wraz z Inż. Janem Wo-
krojem — z tytułu swego referatu i wskutek polecenia
Urzędu Wojewódzkiego Dyr. Rob. Publicznych we Lwowie
w roku bieżącym, badań topograficznych i geologicznych
w karpackich dorzeczach tych rzek.

Geologiczne badania rozpoczęto w r. 1929 w dorze-
czach Stryja i Oporu pod naukowym kierunkiem delegata
i naczelnika Wydziału Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego Dra Romualda Rosłońskiego, a kontynuowano
je w roku bieżącym w dorzeczach rzek Świcy i Łomnicy
pod kierunkiem autora.

Celem tych badań było ustalenie warunków wytrzy-
małości podłoża w przekrojach projektowanych przegród,
oraz wytrzymałości i przepuszczalności podłoża na obsza-
rach dolin objętych projektowanemi zbiornikami.

Powód do tych badań dostarczyło pragnienie — przy-
najmniej aproksymatywnego — ustalenia już w projek-
tach wstępnych tych miejsc, w .których możność osadza-
nia tak ciężkich budowli, jakimi są przegrody dolin, nie
natrafi na poważniejsze trudności ze względu na funda-
mentowanie, tembardziej że w prasie fachowej pojawiły
się głosy pochodzące z Warszawy stawiające „ s o l i d n o ś ć "
fundamentowania podłoża karpackiego pod pewnym zna-
kiem zapytania.

Mylnośó tego kąta widzenia wykażą, poniżej podane
wyniki badań geologicznych.



362
Celem zorjentowania się W sytuacji ogólnej dorzeczy

rzek Świcy i Łomnicy przyjęto następujące oznaczenia
nazw miejscowości, numerację i odległość w km odujścim
badanej doliny rzecznej w miejscach, w których projekto-
wano przegrody, co również wyjaśnia rysunek 1.

Przegroda Nr. V. rzeka Brzaza (Sukiel) pod Brzazą,,
k 5600km 5,600,

"VI. „ Łomnica p. Darowem, km 98,800,
Ł i O ł d 87200„ VII. „

„ VIII. „

p , , ,
Łomnica „ Osmołodą, „ 87,200,
Mołoda pod Mszaną, „ 7,900,

Zbiorniki retencyjne i użyłkoroe rt> dorzeczach rzeh

J>W/CV / ŁOMW/CY
a 10 /i (8 PS 2S ip ton

= ioe,s khi
S2 " 160,0 *>
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Rys. 1.

Przegroda Nr. I. rzeka Świca, pod Josefstal Am 83,600, | Przegroda Nr. IX. rzeka Ozeczwa pod Lipowicą, żfcm42,700,
I I „ Świca pod Żaklą km 70,300,
Ilffl. „ „ „ „ (altem) km 71,000,
III. „ Mizunka pod Sołotwiną Mizuń-

ską, km 21,500,
IV. „ Mizunka pod Mizuniem No-

wym, km 11,900,

X. „ Ilenka pod Iłemnią, „ 7,100.

II. Geologja.
A) Tektonika wschodnich formacyj kar-

packich od Borysławia do Prutu. Nowsze bada-
nia geologiczne wykazały, że cały łańcuch Karpat wscho-
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dnich rozpadł się tektonicznie na szereg stref przebiega- płynące niby fale z południowego zachodu tworzą pew-
jąoyeh z północnego zachodu na południowy -wschód nego rodzaju elementy tektoniczne o określonym wza-jem-
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Rys. 2.

NW—SE prostopadle do kierunku ruchu skorupy ziem-
skiej idącego z południowego zachodu w kierunku pół-
nocnego wschodu SW—NE. Poszczególne skiby karpackie

nym stosunku. (K. Tołwiński: „Geologja polskich Karpat
wschodnich". Biuletyn Nr. 10 Państw. Inst. Geologicz-
nego — Karpacka Stacja Geologiczna).
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Skiby te są nasunięte na siebie, co szczególnie jas-
krawo występuje na północnym brzegu karpackim, przy-
legającym, do młodszej solonośnej formacji mioceńskiej
przedgórza. W oparciu o obfity materjał wiertniczy z okolic
Bory sławią wysnuł Dr. Tołwiński jaskrawy wniosek, że
brzeg Karpafc nie spoczywa normalnie na podłożu star-
szem, przeciwnie, że młodsze utwory mioceńskie zapa-
dają popod Karpaty. Materjał wiertniczy wykazał nie-
zbicie, że bezpośrednio pod nasuniętym brzegiem Kar-
packim występuje element tektoniczny w kształcie leżą-
cego fałdu, który pod względem stratygraficznym składa
się od góry z rniocenu, oraz formacyj karpackich, nale-
żących, do typowych utworów paleogeńskich z resztkami
kredy w jądrze. Istnienie tego fałdu, który się ciągnie
od Nahujowic po dolinę Bystrzycy Nadwórniańskiej (Pa-
sieczna, Bifcków), a więc na długości przeszło 120 km,
obejmując tem samem granice części badanych dorzeczy
rzek Świcy i Łomnicy — udowodnił to Dr. Tołwiński,
nazywając ten fałd skibą borysławską.

Następne skiby, obejmujące przy normalnych prze-
biegach całokształt formacyj karpackich — t. j . najstar-
szą formację kredową, pokrytą eocenem, na której spo-
czywa oligocen — przebiegają niemal równolegle, t. j .
w kierunku NW—SE, do skiby borysławskiej, tworząc
kulminacje i depresje, t. j . wznoszenie się i opadanie ich
osi podłużnej. Przebieg tych skib uwidoczniono na ma-
pie geolog, (rys. 2), która jest kopją „Mapy geologicznej
polskich. Karpat wschodnich" opracowanej przez B. Bu-
jalskiego, F. Jabłońskiego, K. Tołwińskiego i S. "Weignera.
Skiby te noszą poszczególne nazwy nadane od miejsco-
wości, n. p. skiba skolska, dolin n. p. skiba mallmann-
stalska, gór (zależnie od nasunięcia n. p. skiba Paraszki-
Arszycy i t. d.). Uporządkowanie tych nazw znajdzie czy-
telnik w cytowanej już publikacji Dra Tołwińskiego, biu-
letyn P. I. G. Nr. 10. Na podanej mapie geologicznej
uwidoczniono także spąg każdej skiby (czarną kreską).

Poszczególne skiby są często wtórnie pofałdowane
wywołując wrażenie pewnych zaburzeń tektonicznych.

Jeden z wybitnych badaczy geologów naszych Kar-
pat, mianowicie już poprzednio wymieniony Dr. Toł-
wiński, jako charakterystykę tektoniki karpackiej podaje,
„że szczególnem zjawiskiem jest rozerwanie całego na-
szego łańcucha w kierunku poprzecznym na poszczególne
skiby, nasunięte na siebie i jakby płynące z południo-
wego zachodu ku północnemu wschodowi na przedgórze
młodsze".

W tym to niemal równoległem pofałdowaniu sko-
rupy ziemskiej badanego obszaru rzeźbiły i rzeźbią rzeki
swoje łożyska prawie prostopadle do kierunku biegu skib.
Rzut oka na mapę (rys. 2) wskazuje, że z wyjątkiem
górnej Brzazy, górnej Mizunki, dolnego biegu Mszany,
oraz kilku nieznacznych i małych potoków, których wielkość
dorzecza nie przekracza kilkunastu km"*, bieg Świcy i Łom-
nicy wraz z ich znaczniejszymi dopływami Brzazą, Su-
kielą, Mizunką, Ilenką i Ozeczwą, w badanym obszarze,
zachował kierunek z południowego zachodu płynących
nasunięć tektonicznych.

Sprawę tego biegu rzek wyjaśnia nam geomor-
fologja.

B) G-eomorfologja b a d a n e g o o b s z a r u . Bar-
dzo ważnym momentem dla inżynierji jest morfolog]a
dolin i biegów rzek. Przebieg dolin rzecznych jest prze-
ważnie zupełnie niezależny od geologicznej budowy pod-
łoża, szczególniej od elementów tektonicznych, jak to na
pierwszy rzut oka widać z mapy geologicznej badanego
obszaru (rys. 2).

Da v i s rozróżnia następujące cykle erozyjne H (hu-
mide), A (aride), N (glaziale lub niwale), wreszcie M (ma-
rinę).

Przy pierwszym typie H pracuje spływająca woda
opadowa ręka w rękę z mechanicznem i chemicznem wie-
trzeniem skał, mianowicie siła żywa (masa razy prędkość)

wody usuwa w kierunku nizin okruchy zwietrzałych skał,
rzeźbiąc tem samem naprzód łożysko, a następnie dolinę.

W cyklu erozyjnym typu A (aride) głównemi czyn-
nikami działającemi są insolacja i wiatr, którym od czasu
do czasu z pomocą w pracy przychodzą nawalne deszcze.

W cyklu N (glacjalnym) pracuje niska temperatura
powietrza szczególnie w szczelinach skał (Spaltenfrost)
i erozyjne działanie ruchomych mas lodowych (lodowców),
wreszcie ostatni typ cyklu erozyjnego M (marinę) oparty
jest na pracy morza w spółce z sedymentacją rzek słodko-
wodnyoh.

Ostatnie trzy typy cyklów erozyjnych t. j . suchy,
śnieżny i morski nie odgrywają w badanym obszarze po-
ważniejszej roli, przeto nie będziemy się niemi tu bliżej
zajmowali, natomiast bardzo ważnym momentem dla inży-
niera, projektującego tak ciężkie budowle, jakimi są prze-
grody dolin — jest uświadomienie, czy znajduje się w te-
renie żywej erozyjnej działalności, czy też w starym —
pod względem geologicznym ustalonym — krajobrazie.
W dorzeczach rzek Świcy i Łomnicy występuje wybitnie
cykl erozyjny wilgotny Ii (humide) rzeźbiąc doliny i ło-
żyska rzek niezależnie od budowy geologicznej i prze-
biegu tektonicznego.

Przyczynę tej niezależności biegu wód od elementów
geologicznych podaje A. R e d l i c h w następującem wy-
jaśnieniu.

Zjawisko, w przybliżeniu jednakiej wysokości szczy-
tów górskich, otaczających szczyt obserwacyjny nazwał
Redlich s t a ł ą s z c z y t o w ą (Gipfelkonśtanz), a po•
wierzchnie powstałą z połączenia tych szczytów, p o-
w i e r z c h n i ą s z c z y t o w ą (GHpfelflur).

Powierzchnia ta ma odpowiadać (rekonstruować)
dawny stary — przed powstaniem dolin rzecznych —
kształt terenu.

Zważywszy dalej, jak to wynika z plastycznego
kształtowania się skał, że przebieg procesu fałdowania
skorupy ziemskiej odbywał się w pewnej głębokości,
a woda opadowa z powierzchni szczytowej spływała po
trajektorji ortogonalnej do warstwie poziomych, rzeźbiąc
już w powierzchni szczytowej początki swoich przyszłych
łożysk, dochodzimy do jaskrawego wniosku określającego
kierunki dzisiejszych dolin rzecznych.

Oczywiście, że przy tym procesie górna warstwa
skał została drogą erozji wilgotnej zniesioną, tworząc —
u stóp powierzchni szczytowej i na granicy płaszczyzn
sąsiadujących z wypukłym kształtem terenu — odsypiska
aluwjalne.

Nie ulega też wątpliwości, że przy sprzyjających
warunkach geologicznych rzeźba biegów dolin rzecznych
dostosowywała się do odporności i stopnia zwietrzenia
napotknnego elementu geologicznego, n. p. przy bardzo
twardym i odpornym jądrze Jęków (antyklin) i miękkim
względnie łatwo wietrzejącym jądrze siodeł (sinklin).

Przykłady takich dolin rzecznych widoczne są na
mapie geologicznej (rys. 2), mianowicie górne biegi rzek
Brzazy, Mizunki, Świcy i dolny bieg rzeki Mszany, które
w miękkim i łatwo wietrzejącym materjale łupków meni-
litowych i rogowców wyrzeźbiły koryto niemal równo-
legle do biegu elementów warstw geologicznych.

Twardość i stopień zdolności wietrzenia skał wpływa
także na szerokość dolin rzecznych..

Przy biegu rzek zbliżonym do prostopadłego lub
ukośnego do skib karpackich, dolina rzeczna przybiera
rozmaite szerokości, zależnie od odporności materjału geo-
logicznego, w którym rzeka rzeźbi łożysko. I tak — naj-
węższe miejsca (gardziele) dolin znaleziono, w badanym
obszarze, w formacji eoceńskiej, w której erozja wody
miała ciężką pracę utorowania sobie drogi przez twarde
zwarte piaskowce eoceńskie, a najszersze miejsca dolin
spotykano przy przekroczeniu przez rzekę łupków meni-
litowych i zwietrzałych rogowców formacji oligoceńskiej.
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Wskutek tej różnorodnej twardości i odporności ero-
zyjnej formacyj karpackich, doliny rzek karpackich, przed-
stawiają pod względem szerokości wciąż zmieniający się
obraz, mianowicie z szerokich przechodzą w bardzo wąskie
poprostu w jary i gardziele, aby następnie znów powięk-
szyć swą szerokość, odsłaniając szczególnie na przełomach
i w gardzielach tajemnicę budowy skorupy ziemskiej,

Ta właściwość dolin rzecznych w Karpatach jest
ważnym czynnikiem dla projektu ogólnego tak przegród
dolin wogóle jak i zbiorników retencyjnych, oraz użyt-

Ryo. 3.

kowych wskazuje bowiem odrazu te miejsca, w których
zachodzi możliwość założenia wspomnianych budowli i wy-
klucza z góry miejsca nie nadające się do tego celu.

Rpo. 4.

Ryc. 3 ilustruje typową rzeźbę wąskiego łożyska
w twardym piaskowcu eoceńskim. Rycina ta przedstawia
łożysko rzeki Czeczwy w miejscowości Łuhy, którego ska-
liste brzegi wykorzystano jako przyczółki mostu drogowego.

G) S t r a t y g r afj a. Pod względem stratygraficznym
materjał, z którego wyrzeźbione są łańcuchy gór kar-
packich należy w budowie skorupy ziemskiej do materja-
lów młodych i najmłodszych. Występuje tu bowiem tylko
kreda i trzeciorzęd.

Dla przypomnienia podziału epok geologicznych we-
dług ich wieku niechaj służy następujące, krótkie • zesta-
wienie : Najstarsza epoka 1. a z o i c z n a (archaiczna, czas,

w którym życie nie istniało) nie odgranicza się wyraźnie
od następnej 2. a r c h e o z o i c z n e j t. zn. od czasu po-
czątków najstarszego życia organicznego. Geologowie
przyjmują tę granicę dość dowolnie. Epokę następną 3.
p a l e o z o i c z n ą charakteryzuje rozwój kręgowców, roślin
wysokopiennych aż do rozwoju roślin kwiatowych. Czwarta
z rzędu epoka 4. m e z o z o i c z n a , której najmłodsze
warstwy kredowe biorą już swoim materjałem udział
w budowie badanego obszaru, scharakteryzowane jest wy-
stępowaniem saków, ptaków i roślin skrytozalążkowych.
Wreszcie ostatnia epoka 6. n e o z o i c z n a , w której na-
stąpił rozwój świata zwierzęcego i roślinnego, pokryta
jest warstwami najmłodszemi, czwartorzędem t. j warst-
wami dyluwialnemi i aluwialnemi.

Pierwsze trzy najstarsze epoki nie biorą udziału
w budowie badanego obszaru są przeto mniej interesu-
jące w niniejszej pracy, natomiast zajmiemy się epokami
mezozoiczną i neozoiczna.

Najstarsza formacja epoki mezozoicznej utworzona
jest z triasu, w środku znajdują się warstwy jurasowe,
pokryte naj młodszemi k r e d o w e m i . Epoka neozoiczna
składa się, licząc według wieku, z formacji eoceńgkiej,..-
oligoceńskiej, mioceńskiej i plioceńskiej.__

Pierwsze dwie najstarsze formacje epoki mezozsoioz-
nej, t. j . formację triasową i jurajską również nie znale-
zioną w materjale geologicznym składającym się na bu-
dowę Karpat pozostaje przeto do omówienia formacja
kredowa, i epoka neozoiczna.

Według Tołwińskiego w regjonie Doliny-Nadwor-
nej, a więc w badanym obszarze formacja kredowa po-
siada następujące piętra: a) warstwy inoceramowe, b)
warstwy płytowe i ej piaskowiec jamneński; formacja
eoceńska a) warstwy hieroglifowe, piaskowiec wygodzki,
zlepieńce, wapień pasieczański i c) warstwy popielskie;
formacja oligoceńska a) rogówce, b) łupki menilitowe
z piaskowcem kliwskim w spągu, ć) warstwy krośnieńskie
rozwinięte ku S i warstwy polanickie, rozwinięte ku N)
wreszcie formacja mioceńska, warstwy solonośne, obok
których można znaleźć w regjonie wschodnim warstwy
dobrotowskie i stebnickie, margle różowe i warstwy ceri-
tiowe. Formacji plioceńskiej badany obszar nie posiada.

Byo. 5.

Charakterystykę poszczególnych elementów straty-
graficznych znajdzie czytelnik w „Biuletynie Nr. 10 P. I. Gr.".

. Podobieństwo facjalne wymienionych piaskowców osa-
dowych jest znaczne, W niektórych przypadkach można
je tylko rozróżnić według charakterystycznych cech formacji
n. p. skalcytowany piaskowiec formacji kredowej lub
według charakterystycznego odłamu piaskowców znajdu-
jących się w warstwach hieroglifowych (formacja eoceń-
ska) i t. p.

Piaskowce te występują przeważnie w warstwach
o miąższości 0,2 do 2,0 m i grubsze (ryc. 4 formacja kre-
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dowa, warstwy inooeramowe poprzegradzane łupkami czar-
nemi, przekrój projektowanej zapory Nr. Y. na potoku
Brzazie), poprzegradzane w formacji kredowej, zielonemi,
czerwonemi i czamemi łupkami, piaskowcami wapnistemi,
marglami fukoidowemi i krzemionkowemi, wreszcie łup-
kami spaskimi o miąższości dochodzącomi do miąższości
piaskowców. Formacja eoceńska podobnie jak warstwy
polanickie formacji oligoceńskiej nie wykazują, już lito-
logicznego charakteru w tym stopniu jak formacja kre-
dowa.

Ryo. 6,

Na obszarze badanym spotykano w eocenie prze-
ważnie gruboławicowe i bryłowe twarde piaskowce tylko
tu i ówdzie przegrodzone szaro-zielonemi łupkami pias-
czystemi, a w warstwach polanickich łupkami mikowemi.
Miąższość tych wtrąceń jest jednak w stosunku do grubo-
ławicowych piaskowców nieznaczną. (Ryc. 5, formacja
eoceńska w przekroju projektowanej zapory Nr. IV. na

Ryc. 7.

Mizuńce wyżej Mizunia Nowego, gruboławicowy piasko-
wiec eoceński tworzący progi w łożysku rzeki, poprzegra-
dzany cienkimi warstwami zielonych łupków, wypłuka-
nych przez wodę). Obok tych gruboławicowyoh piaskow-
ców występują, jak wspomniano w formacjach eoceńskiej
i oligoceńskiej (warstwy polanickie i krośnieńskie) skały
bryłowe bardzo pożądane przy budowie wysokich prze-
gród dolin. (Ryo. 6 i 7, formacja eoceńska, skała bryłowa

w przekroju projektowanej przegrody Nr. VII. w Podlutem
na Łomnicy).

Litologiczny charakter budowy geologicznej Karpat
występuje najwięcej w formacji oligoceńskiej, mianowicie
w warstwie łupków menilitowyoh przegradzanych pias-
kowcami różnego typu. Ten element stratygraficzny ze
względu na swój litologiczny charakter nie nadaje się
wogóle do fundamentowania tak ciężkich budowli, jakimi
są przegrody dolin. (Ryc. 8 i 9 przedstawia charaktery-
styczne występowanie łupków menilitowych poprzegra-
dzanych warstwami piaskowca o takiej samej miąższości;
na ryc. 8 w dolinie Łomnicy poniżej ujścia potoku Da-
rowa, a na ryc. 9 w dolinie dolnej Mszany).

Ryo. 8.

Ważnym czynnikiem przy budowie przegród jest
obok litologicznego charakteru poszczególnych formacji
także bieg i upad warstw skalnych, oraz ich prawie po-
wszechne wypiętrzenie. Szczegóły te podano poniżej przy
geologicznych opisach przekrojów dolin, w których pro-
jektowano przegrody.

Ryo. 9.

D) Zbadane s t r a t y g r a f i c z n e i petrogra-
ficzne cechy przekrojów pro jektowanych
przegród.

a) Dorzecze Swicy:
1. Przegroda Nr. I. w km 83,600 rzeki Świcy, for-

macja kredowa. Po obu brzegach i w dnie łożyska rzecz-



nego znajdują się odkrywki twardego piaskowca jamneń-
skiego bez wkładek łupkowych (ryc. 10).

Bieg 324 NW, upad warstw 19° ku południowi, gru-
bość warstw dochodzi 3,20 m. Geologiczne warunki bu-
dowy przegrody bardzo dobre.

2. Przegroda Nr. II, w km 70,300 rzeki Świcy około
1600 m wyżej miejscowości Żakla, formacja eocenu. Ezeka
płynie wyrobionym głębokim korytem, którego skaliste
brzegi występują ponad poziom normalnej wody od 6 do
10 m. W korycie i na brzegach odkrywki piaskowca wy-
godzkiego i zlepieńców- Pomierzony bieg warstw wynosi
315 NW, a ich upad 6° N. Wkładek łupkowych niema.
W odległości 1000 m wyżej tego przekroju geologiczne
warunki łożyska rzeki i jej brzegów nie zmienione.

3. Przegroda Nr. III w km 21,500 rzeki Mizunki
lewego dopływu rzeki Świcy, formacja kredowa. W od-
krywce na prawym brzegu i w łożysku rzeki występują
warstwy płytowe z nieznacznemi wtrąceniami zielonych
łupków.

Bieg tych warstw jest w przekroju projektowenej
przegrody równoległy do biegu rzeki i odpowiada ogól-
nemu biegowi karpackiemu, wynosi bowiem 322 NW.
Upad warstw 39° S, a ich grubość dochodzi do 2 tn.

Dwa km niżej tego przekroju t. j . w km rzeki 19,400
znajduje się przekrój, który również bardzo dobrze się
nadaje do zamknięcia przegrodą.

Bieg warstw w tym przekroju jest prawie prosto-
padły do biegu rzeki i wynosi 342 NW, a ich upad 40" S.
Formacja i skała ta sama jak poprzednio.

4. Przegroda Nr. IV w km 11,900 rzeki Mizunki
wyżej miejscowości Mizunia Nowego. Przegrodę tę zapro-
jektowano'na granicy zmiany facji w kolanie rzeki Mi-
zunki, lecz już leżącą w formacji eoceńskiej. Wtem miej-
scu Mizunka opuszcza dość szeroką dolinę i tworzy do
km 12,8 wąską gardziel, która pod względem geologicz-
nym i topograficznym nadaje się do zamknięcia przegrodą.

Odkrywki znajdują się na brzegach w korycie rzeki
i na stokach doliny. W przekroju projektowanej zapory
występuje twardy piaskowiec wygodzki w warstwach
przeszło 2m grubych. Bieg tych warstw jest pod kątem
15° nachylony do biegu rzeki i odpowiada normalnemu
biegowi karpackiemu, wynosi bowiem 342 NW, zaś upad
wynosi 12° S (ryc. 5).

BAJO. 10. .

Na lewym brzegu rzeki 700 do 800 przed obranym
przekrojem występuje formacja kredowa, mianowicie
Warstwy inoceramowe z czerwonemi i zielonemi łupkami
(ryc. 11) tworząc wyraźną granicę zmiany facji.

5. Przegroda Nr. V w km 5,600 potoku Brzaza pra-
wego dopływu rzeki Sukieli. W przekroju projektowanej
przegrody, który leży w formacji kredowej około 200 do

367

300 m od granicy zmiany facji, występują potężne war-
stwy piaskowca płytowego (ryc. 4) poprzegradzane czar-
nemi łupkami o miąższości mniejszej od piaskowca, któ-
rego grubość dochodzi do 2,20 m. Piaskowiec ten wystę-
pujący w odkrywkach na stokach doliny jest dość miękki,
prawdopodobnie wietrzejący i do budowy się ni© nadaje,
natomiast tworzy dobry materjał do fundamentowania.
Pomierzony bieg warstw wynosi 310 NW a upad 14° S.
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6. Przegroda Nr. VI w km 98,800 rzeki Łomnicy
1800 m poniżej ujścia potoku Darowa. Przekrój ten leży
w eocenie, a występuje tu twardy piaskowiec wygodzki,
gdzie niegdzie piaskowce kwarcytowe we warstwach do-
chodzących do 1,80 m grubości (ryc. 12). Wkładek łupko-
wych nie znaleziono. Bieg warstw pomierzony na lewym
stoku doliny wynosi 307 NW a upad około 75° S.

« <^, i _,

Byo. 12.

tego
wreszcie

Oprócz tego zbadano dolinę Łomnicy wyżej
przekroju, oraz wyżej ujścia potoku Darowa,
dolinę Darowa.

Około 250 m powyżej ujścia Darowa występuje w do-
linie Łomnicy na jej lewym brzegu piaskowiec kliwski
(ryc. 13) z cienkimi warstwami łupków menilitowych,
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a około 500 m poniżej ujścia Darowa typowy przekłada-
niec łupków menilitowych z piaskowcami (ryc. 8) o gru-
bości warstw 0,2 do 0,6 m.

W dolinie potoku Darowa około 200 do 250 m wy-
żej ujścia występuje ten sam piaskowiec kliwski, jaki
znaleziono w dolinie Łomnicy.

"Warstwy piaskowca są, tu poprzegradzane łupkami
menilitowemi, a ich bieg prawie prostopadły do łożyska
rzeki wynosi 315 NW, zaś upad 75° S.

Zmianę upadu warstw w tej badanej części znale-
ziono tylko w dolinie Łomnicy około 150 m niżej ujścia
Darowa — upad warstw wynosi tu 45° S.

Byo. 13.

7. Przegroda Nr. "VII. w km 87,200 rzeki Łomnicy
około 500 m powyżej osady Podlute. Przekrój przegrody
znajduje się w formacji eoceńskiej. Występuje tu twardy
piaskowiec wygodzki w warstwach grubych do 3,0 m
(ryc. 6 i 7). Pomierzony bieg warstw wynosi 310 NW
a ich upad 23° S.

Miejsce idealne dla budowy tak pod względem pod-
łoża jak mafcerjału budowlanego, wreszcie konfiguracji
terenu, gdyż po gardzieli wyrzeźbionej przez rzekę Łom-
nicę w eocenie następuje nagłe rozszerzenie się doliny
w górę rzeki.

Oprócz tego przekroju zbadano jeszcze dolinę rzeki
Łomnicy i w innych miejscach, nadających się do zam-
knięcia przegrodami, mianowicie w km 90,600 powyżej
osady Osmołoda, oraz w km 79,4 pod osadą Augelów.
W obydwóch tych przekrojach występują twarde pias-
kowce formacji eoceńskiej w warstwach od 1,0 do 3,0 m
grubych, których bieg odpowiada normalnemu biegowi
karpackiemu od 342 do 310 NW, a upad tych warstw
wynosi od 48° S do 81 °S, co jest dla budowy przegrody
mniej pożądanym momentem. W Augelowie występują
teź pomiędzy grubemi warstwami piaskowców cienkie
warstwy zielonych łupków na powierzchni przeważnie
wypłókanych przez wodę spływającą po stokach (ryc. 14).
Następnie zbadano pod względem geologicznym dolinę
dolnej Mszany, która się zupełnie nie nadaje do budowy
zapory ze względu na jej niewytrzymałe podłoże.

"Występują tu bowiem łupki menilitowe na przemian
z piaskowcem kliwskim w warstwach o różnej grubości
(ryc. 15), przyczem bieg warstw jest prawie równoległy
do biegu rzeki, (co na mapie geologicznej rys. 2, na
pierwszy rzut oka widać), a ich upad w kierunku po-
łudniowym ze względu na sam zbiornik także nie jest

pożądanym, ponieważ szczelność jego stałaby pod zna-
kiem zapytania.

i •- • I K

Byo. 14.

8. Przegroda Nr. IX. w km 42,700 rzeki Ozeczwy,
poniżej ujścia potoku Męczywka pod Lipowicą, osada
Czereszenka. W przekroju projektowanej przegrody wy-
stępuje twardy piaskowiec eoceński (prawdopodobnie wy-
godzki) i zlepieńce (ryc. 16). Rzeka płynie tu głębokim
wyrobionym korytem, którego dno o szerokości około
12—15m ujęte jest w skaliste brzegi wznoszące się prosto-
padle około 10 m ponad zwyczajny stan wody. Bieg
warstw ogólno - karpacki t. j . 319 NW, a ich upad 25° S.

9. Przegroda Nr. X. w km 7,100 rzeki Ilenki lewego
dopływu Ozeczwy. W przekroju projektowanej przegrody
występuje twardy piaskowiec wygodzki i zlepieńce
w warstwach o biegu 320 NW i upadzie 62° N.

Byo. .1.5. i

Ezeka płynie bardzo głębokim jarem (ryc. 17), któ-
rego brzegi wznoszą się ponad stan zwyczajny wody do
25 w wysoko, a"stoki tych brzegów wykazują nachylenie
od 45°-60°.

W km 4,500 tej rzeki znajduje się drugie miejsce
nadające się pod względem rzeźby terenu do zamknięcia
zaporą. W tym przekroju występują silnie rozwinięte
warstwy polanickie z piaskowcem o barwie szaro-źółtej,
oraz piaskowcami mikowemi.

10. Dolinę rzeki Mołody wyżej osady Mszana w km
7,900 rzeki, w którym zaprojektowano zaporę Nr. VIII.
nie zdołano dokładnie zbadać.

Przekrój ten leży jednak w formacji kredowej
a wnioskując z danych stratygraficznych i petrograficz-
nych przytoczonych powyżej, można przyjąć, że przekrój



ten nie wykaże szczególnych niespodzianek pod względem
geologicznym.

Zbadano natomiast dokładnie dolny bieg rzeki Mo-
łody, t. zn. od jej ujścia do Łomnicy do km szóstego, t.
zn. do ujścia Mszany do Mołody.

Pierwsze 3 km biegu rzeki od ujścia w górę prze-
cina formację eoceńską z twardym piaskowcem wygodz-
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kim, a częściowo warstwy hieroglifowe o biegu 312 NW
i upadzie 31° S, a następnie 3 km rzeki biegnie w for-
macji oligoceńskiej, w kterej występują łupki menilitowe
z piaskowcem kliwskim. Bieg tych warstw wynosi 310 N W,
a upad 38° S. Dane te wskazują, na niezmienioną, sy-
tuację geologiczną.

(C. d. n.).

Inż. Dr. Włodzimierz Burzyriski.

W sprawie wyboezenia.
Pod nagłówkiem powyższym ukazał się w Nr. 13

i 14 Czasopisma Technicznego bieżącego rocznika artykuł
p. K. F. Vetulani'ego. Niestety z powodu nieobecności
we Lwowie dopiero teraz mogę zamieścić kilka uwag
prostujących n i e s ł u s z n y pogląd Autora tej notatki
w o d n i e s i e n i u do w a r u n k ó w p o w s t a w a n i a wy-
b o e z e n i a posprężystego.

Kalkulacje teoretyczne w tej dziedzinie wyboezenia
opieramy na trzech istotnych założeniach. Przedewszystkiem
przyjmujemy i to zazwyczaj milcząco, że na charaktery-
stycznym wykresie a=F(s), odnoszącym się do jedno-
osiowego równomiernego ściskania, można oprzeć budowę
wzorów, przy poszukiwaniu których z natury rzeczy mu-
simy c h o c i a ż b y chwilowo z a ł o ż y ć ściskanie
n i e r ó w n o m i e r n e . Jest to operacja stosowana tak
często przy całym szeregu innych zagadnień wytrzymałoś-
ciowych, że dyskusji na ten temat niema celu rozwijać.
Założeniem drugiem jest przyjęcie n i e z m i e n n o ś c i
p ł a s k i e g o p r z e k r o j u . Hipoteza ta doświadczalnie
stwierdzona w dużej ilości wypadków bezwątpienia ma
rację bytu — przynajmniej tak długo, jak długo można
pominąć wpływ naprężeń poprzecznych na deformację
przekroju; pewne zastrzeżenia możnaby postawić dla
przekroi zupełnie nieregularnych. Oba powyższe za-
ł o ż e n i a z o s t a ł y p r z y j ę t e p r z e z dwie g r u p y
a u t o r ó w , zajmujących się teoretycznem ujęciem kwestji
wyboezenia posprężystego. Do pierwszej zaliczyć można:
Engesser'a, Karasińskiego, Krohn'a i obecnie p. Vetu-
lani'ego; do drugiej tegoż samego Engesser'a, v. Kar-
man'a, Broszkę i wreszcie autora niniejszych uwag, jeśli
się weźmie pod uwagę poprawkę odnośnego wzoru ogło-
szoną w bieżącym roczniku Czasopisma Technicznego.

Oba obozy dzieli założenie trzecie — ostatnie. G-dy
bowiem pierwsi autorzy twierdzą, że w chwli powsta-
w a n i a w y b o e z e n i a n a p r ę ż e n i a w s z y s t k i c h
bez w y j ą t k u p u n k t ó w d o w o l n e g o p r z e k r o j u
p r ę t a ś c i s k a n e g o rosną — d r u d z y przy jmują,
że tak się stanie dla pewnej tylko części przekroju;
w p o z o s t a ł e j n a p r ę ż e n i a zmale ją 1 ) . Jeśli zwa-
żymy, że prawo odciążenia w obszarach posprężystych
jest zupełnie różne od prawa obciążenia, to w tej chwili
widzimy, że wzory obu grup będą zasadniczo różnie zbu-
dowane, jakkolwiek r ó ż n i c e l i czebne mogą w pe-
wnych k o n k r e t n y c h wypadkach być bardzo małe,
co znów utrudnia rozstrzygnięcie poprawności wzoru ze
strony miarodajnej t. j . doświadczenia. Znacznie gorzej
przedstawia się sprawa z stwierdzeniem poprawności bez-
pośrednio samego założenia. Jeśli ktokolwiek w i d z i a ł
e x p e r y m e n t tego r o d z a j u choćby n a w e t pre-
°yzyjfty (n. p. w wykonaniu v. Karman'a czy jeszcze
lepiej Memmler'a) to z w ą t p i o d r a z u o takiej moźli-

') Nawiasem mówiąc z powodu zdarzających się nieprawidło-
wości czysto rachunkowych, posiadamy wzorów końcowych więcej
niż dwa. Tak n. p. formuły Karasińskiego i Broszki mimo różnych
założeń mają identyczną budowę, pozatem nie zaliczającą się do
żadnej z obu grup. Podobnie w wywodzie prof. Politechniki gdań-
skiej Krohn'a tkwi poważny lapsus matematyczny, który go do-
prowadził do wzoru odmiennego od spodziewanego w grupie
pierwszej.

„Czasopismo Techniczne" Nr. 20.

w ości. Pozostała tedy tylko możność „stwierdzenia" ma-
tematycznego.

Użycie cudzysłowu w ostatniem zdaniu ma swoje
wyraźne powody. Założenia trzeciego o algebraicznej
(t. j . z uwzględnieniem znaku) zmianie wielkości naprę-
żeń czy to w formie zalecanej przez grupę pierwszą czy
drugą nie można wystylizować wprawdzie w sposób bez-
pośredni tak wyraźny jak n. p. założenia o niezmienności
płaskiego przekroju. Znak poszukiwanej zmiany naprężeń
uzyskuje się tu dopiero jako wynik końcowych przeliczeń.
Jednakże na ów wynik wpływamy już z góry dość silnie.
Przyjmując bowiem a priori w grupie pierwszej stały
moduł D dla wszystkich punktów przekroju, hamujemy
najwyraźniej ewentualnie możliwy ubytek naprężeń w pe-
wnej części przekroju w porównaniu ze stanem, jakiby
wynikł w grupie drugiej, gdzie D obowiązuje tylko po stro-
nie naprężeń większych, bo po stronie naprężeń mniej-
szych, przyjmuje się tam moduł ooi? z n a c z n i e więk-
szy od D. Jeśli przeto w grupie, do której należy p.
Vetulani znajdziemy po wykonaniu rachunków końco-
wych potwierdzenie odnośnego założenia, to nas to nie
może całkowicie zadowolić, albowiem w pewnej mierze
można się było tego z góry spodziewać. Krótko mówiąc
rezultat pozytywny prawie nie może tu być dowodem
poprawności założenia. Odwrotnie jednak — wynik nega-
tywny jest stwierdzeniem niepoprawności w pełnem tego
słowa znaczeniu ; dowodzi on bowiem wyraźnej sprzecz-
ności między założeniem a rezultatem.

1. G-dyby przeto rozumowanie zawarte w ust. IX.
omawianej pracy było nawet poprawne z punktu widze-
nia matematycznego, to nie byłoby ono takiem ze sta-
nowiska uwag wyżej zamieszczonych. Jednakże dowód
ów i ze swej strony formalnej budzi wątpliwości.

2. Przedewszystkiem nasuwa się następująca uwaga:
Jeśli przy wyprowadzaniu związku (88) pominięto w po-
równaniu do przyrostu d2P wszelkie jego potęgi wyższe
od pierwszej, to ta sama słuszrlóśó matematyczna wy-
magała również pominięcia w porównaniu do yd2 P wszel-
kich potęg tego pierwiastka wyższych od pierwszej, a więc
między innemi wyrażenia dP w wzorze (914) skoro we-
d ł u g s t y l i z a c j i (90) zapewne dP j e s t wie lkośc ią
tego samego rzędu, co d2P. Po owem jednak słusz-
nem pominięciu staje, się zmiana dom włókien em wy-
raźnie według (911) ujemną, co wręcz dowodzi sprzecz-
ności założenia i rezultatu.

3. Pozatem — jeśli rzędy wielkości d2P i dP są te
same (a t a k powinno być) to wykładnik f, obliczony
ze skrótu (90) jest l iczbą b a r d z o dużą (a w każdym
razie dużo większą, od jedności) w tym samym .sto-
pniu, w jakim y^s-P jest liczbą dowolnie małą. Wtedy
zaś nie można spełnić wymaganej dla dowodu nierów-
ności £ < £ 0 , bo okreś lone równością (95) £0, wyno-

0-2
szące ś rednio OJ , j e s t l iczbą dużo mnie j-

\E A
szą od j e d n o s t k i — za wyjątkiem oczywiście miejsc
wykresu a~F(e), w których E lub raczej D=-r~ jest bar-
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dzo małe i to przy założeniu bardzo drobnych w technice
nie spotykanych przekroi A. W konsekwencji przeto dc-
wód zawodzi. Rozumowanie krytykowane dałoby się utrzy-
mać tylko przy założeniu, że dP rzędem swym odpo-
wiada nie wielkości dt P, lecz ^d.2 P; inaczej mówiąc mu-
siałoby być d P wielkie w porównaniu do d2 P. Wtedy
jednak — jak wynika z (90) — byłoby i dt P wielkie
w porównaniu do rf2 P.

4. Lecz i w tym wypadku nie mamy „stwierdzenia"
poprawności założenia o przyroście naprężeń po stronie
em. Przyjąwszy bowiem dowolnie małe dodatnie d2 P
w stadjum pokrytycznem minP+d^P, musielibyśmy
w stadjum przedkrytycznem minP—diP przyjąć w po-
równaniu do d2 P bardzo duże dt P, by dopiero skonsta-
tować przyrost naprężeń od stanu przed- do stanu po-
krytycznego. To cofnięcie się wstecz musiałoby być tak
silne w porównaniu do znikomego kroku wprzód, że na-
leżałoby już nie do historji wyboczenia, lecz uprzedniego
jednoosiowego ściskania. Oczywiście niema potrzeby do-
dawać, że tego rodzaju dowód niema żadnego znaczenia,
sprawa bowiem jest całkiem jasna.

5. "Wreszcie wypada stwierdzić, że ze stanowiska
najbardziej uprzewilejowanego do rozstrzygania kwestyj
dotyczących wyboczenia, t. j . z punktu widzenia kry-
terjów równowagi, warunki powstawania wyboczenia po-
czynają się nie w stadjum minP—dxP, lecz z chwilą,
gdy siła cisnącą osiąga wartość krytyczną minP. Wy-
starczało zatem przeprowadzić dotyczące rozważania
w interwale od min P do minP+AP i zbadać chwilę
p=Pmin przy założeniu granicy 4P->0. W tym zaś wy-
padku — jak nas poucza równanie (93) — jest zmiana
naprężeń w chwili powstawania wyboczenia dla włókien
em absolutnie ujemna.

Z powyższych powodów dowód przeprowadzony
w ust. IX. przeczy poprawności założenia, uczynionego
na wstępie ust. V. Skoro zaś prawo odciążenia nie odpo-
wiada relacji (60)2), przeto w konsekwencji wzory od (60)
wprzód musi się odrzucić jako nie odpowiadające prawdzie
teoretycznej.

Lwów, 2. września 1930 r.

Odpowiedź na uwagi Dr. Inż. W. Burzyńskiego:
„W sprawie wyboczenia".

1. Założenia przyjęte przezemnie i podane w zupeł-
ności w pracy mojej „W sprawie wyboczenia" nie pokry-
wają się ściśle ze „założeniami" słownie opisanemi przez
Autora uwag.

a) Jak wiadomo teorję ściskania nierównomiernego
oprzeć można na różnych założeniach traktując odmien-
nie pręt żelazny (jednorodny) lub też pręt, którego prze-
krój w połowie jest ze żelaza, a w połowie z innego ma-
terjału (niejednorodny). Wymienienie przeto „ściskania nie-
równomiernego" jako „założenia" nie posiada określo-
nego sensu.

|3) Niezmienność przekroju może być określona albo
w zależności od położenia przekroju wzdłuż osi pręta,
albo też w zależności od wartości siły ściskającej. „Zało-
żenie" „niezmienności płaskiego przekroju" nie posiada
więc również dostatecznie określonego sensu. — Wyraźnie
zaznaczyłem, że rozważania moje dotyczyły prętów o prze-
kroju poprzecznym jednakowym wzdłuż całej długości.
Natomiast;— jak to uzasadniłem w ust. VII(75) . . . (87),

%1) Nie ulega natomiast najmniejszej wątpliwości, że warunek
(60) może mieć zupełnie poprawne zastosowanie przy t. zw. wybo-
czeniu excentrycznetn. Warto dodać, że prof. Politechniki zurych-
skiej BoS postąpił biegunowo przeciwnie; założył mianowicie dla
tego ostatniego wypadku, warunki możliwa tylko przy wyboczeniu
osiowem. Błąd, jaki z tego i innycŁ dodatkowych przeoczeń wy-
nikł przekracza nawet i 40% prawdziwej wartości maksymalnego
udźwigu pręta.

oraz uwaga końcowa, a również ponadto w ust. VIII. —
pominięcie odkształcenia poprzecznego elementów prze-
kroju doprowadza do błędnych (za dużych) wartości siły
wyboczającej w omawianym tam obszarze posprężystym.

y) Można wykazać, że obie odmiany „założenia trze-
ciego", a mianowicie:

3-l „W chwili powstawania wyboczenia naprężenia
wszystkich bez wyjątku punktów dowolnego przekroju
pręta ściskanego rosną,";

32 „że tak"; (3'1) „się stanie dla pewnej tylko części
przekroju, w pozostałej naprężenia zmaleją" ;

są w równiej mierze niedorzeczne. Nawiasem zazna-
czam, że nie przypominam sobie, aby ktokolwiek z cyto-
wanych — przez Autora uwag — podobne założenia
przyjął.

Natężenia bowiem podczas ściskania (w kaźdem po-
szczególnem włóknie) zależą od wartości siły ściskającej
P. Aby móc powiedzieć, czy natężenia w danym inter-
wale zmienności siły P w określonem włóknie wzrosły
czy zmalały należy porównać ich wartości odpowiada-
jące obranym wartościom siły P.

Na początku ustępu V. mojej pracy zapostulowano
istnienie takich wartości siły, (między któremi zawarta
jest siła wyboczająca), „że skutkiem wzrostu siły od
min P—ci, P aż do minP-\~d2 P pomimo z n i k o m e g o
wygięcia wszystkie włókna pręta ulegną o s t a t e c z n i e
dalszemu — choć niejednakowemu — skróceniu, a natę-
żenia wzrosną".

. W ust. IX. udowodniono z całym rygorem, że (ist-
nieje | 0 dodatnie, to jest że) można tak dobrać d1 P i d2 P
dodatnie, aby — przy dowolnie małem dP=df P-\-d2P —
postulat wypowiedziąy na początku ust. V. był spełniony.
Ponadto udowodniono równocześnie, że w okolicy war-
tości siły: min P zawsze można obrać takie pary war-
tości tej siły, że daw będzie ostatecznie większe od zera

W
(przy 0 < £ < f 0 ) , względnie, że da^ będzie ostatecznie
mniejsze od zera (przy £ > £ 0 > O ) . Stąd zaś wypływa
niedorzeczność obu „trzecich założeń" podanych przez
Autora uwag.

2. Logicznej strony rozumowania — Autora uwag —
opartego na tak sformułowanych założeniach wolę na ra-
zie szczegółowo nie poruszać, zwłaszcza mając uzasadnioną
nadzieję, że sprawa wyboczenia omówiona będzie wkrótce
przez innych Autorów. Jedno podniosę — odnośne uza-
sadnienie znajdzie Czytelnik w ust. L i w końcowych
ogólnych uwagach ust. IX. mojej pracy — a mianowicie,
że żądaniu Autora uwag: „wzory od (60) wprzód musi
się odrzucić jako nie odpowiadające prawdzie teoretycz-
nej" trudno będzie uczynić zadość, skoro odnośne uzasa-
dnienie opiera się właśnie na — matematycznie błędnie
interpretowanych — końcowych wzorach moich (91-1)
wzgl. (93), zdaje się po raz pierwszy wyprowadzonych
przezemnie.

3. Miło mi jest zwrócić uwagę P. T. Czytelników,
że na ostatnim Międzynar. Kongresie Mechaniki stos.
w Sztokholmie, który się odbył w tych dniach (24—29.
VIII.) prof. M. Broszko miał referat o wyboczeniu;
z oficjalnego streszczenia1) przytaczam dosłownie (pod-
kreślenia moje): „Man glaubt zur Zeit den an prismati-
schen Staben beobachtbaren nicht elastischen Knickvor-
gang durch die von Engesser in Angriff genommene und
von v. Karman weiter ausgefiihrte Knickungstheorie voll
und einwandfrei zu beherrschen. Diese weitverbreitete
tiberzeugung von der Zuverlassigkeit und der Richtigkeit
dieser Theorie ist aber unbegriindet. Denn es lasst sich
zeigen dass die der E n g e s s e r - v. K a r m a n - s c h e n
T h e o r i e zugrundeliegende, erstmals von Jasiński aus-

') III. Internationella Kongressen for Teknisk Mekanik.
Stockholm 1980. Druk: Uppsala 1930. Almqvist & "Wiksells. A.— B.
30322.



gesprochene Annahme iiber die Spannungsverteilung im
Querschnitt eines zusammengedriickten und ausserst
schwach ausgebogenen Stabes mit den E r g e b n i s s e n
e s a k t e r Druck-Zug-Versuche unyereinbar ist.
Des weiteren l&sst sich zeigen dass zwischen den aus
der Engesser- v. Karman ' schen Theorie gezo-
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genen Schliissen und den. Ergebni s sen zuver lass i-
ger Knick versuehe ein un i iberbruckbar er
Widerspruch besteht".

Dnia 12. września 1930.
K. F. Yetulani (Kraków).

Inż. Mag. Z. Rudolf (Warszawa)

Zadania Międzyministerjalnej Komisji do spraw ochrony rzek przed zanieczyszczeniem1)
Przez powołanie do życia Międzyministerjalnej Ko-

misji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pragnie w po-
rozumieniu z zainteresowanemi Ministerstwami przystą-
pić do programowej pracy w kierunku ochrony rzek przed
zanieczyszczeniem.

Zagadnienie ochrony rzek przed zanieczyszczeniem
jest prawie we wszystkich państwach aktualne, W Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Półn. federalne i stanowe
władze sanitarne poświęcają, tej sprawie wiele uwagi,
a badania prowadzone w różnych częściach kraju, świad-
czą, o dużej wartości zebranych danych i o wysokim po-
ziomie naukowym zatrudnionego personelu. Z innych kra-
jów wyróżniają, się Anglja i Niemcy. "W połowie ubie-
głego stulecia, gdy przemysł począł gwałtownie rozrastać
si§i a gęstość ludności w sąsiedztwie rzek wzrastała,
czystość rzek prawie powszechnie ulegała stopniowemu
obniżeniu. Zwiększony dopływ ścieków miejskich i prze-
mysłowych (nieraz trujących) niepodlegających żadnemu
oczyszczeniu, doprowadził powszechnie do tego, że wiele
rzek i ich dopływów, których wody obfitowały w ryby,
są dzisiaj prawie że ich pozbawione; w rzekach tych za-
nikły i inne organizmy zwierzęce i roślinne, któremi ży-
wią się ryby.

W Anglji wprawdzie już w roku 1898 powołano
Królewską Komisję do spraw usuwania nieczystości, która
w ciągu wielu lat wyjaśniała bardzo liczne zagadnienia,
zwłaszcza z zanieczyszczeniem rzek i ich dopływów, nie-
tylko z punktu widzenia utrzymania życia ryb, ale także
z punktu widzenia zaopatrzenia ludności w wodę, inte-
resów rolnictwa i zdrowia publicznego. Naogół ta za-
szczytnie znana Komisja przez wskazanie różnych norm
warunkowych nakreśliła linję, po której miały pójść dal-
sze badania. Ostatnia wojna europejska przerwała prace
Komisji, co odbiło się fatalnie na stanie rzek angielskich.
Dopiero w grudniu 1921 r. powołano w Anglji Komitet
Specjalny do spraw zanieczyszczania rzek. Z a d a n i e m
K o m i t e t u b y ł o z a c h o w a ć c z y s t o ś ć r z e k ,
k t ó r e są w o l n e od z a n i e c z y s z c z e n i a , d ą ż ą c
j e d n o c z e ś n i e s t a l e do t e g o , a b y p o d n i e ś ć
s t a n c z y s t o ś c i w s z y s t k i c h r z e k , już zanie-
c z y s z c z o n y c h . Jest to także główny cel, do którego
winna dążyć nasza Komisja Międzyministerjalna.

W Polsce, praktycznie rzecz biorąc, ochroną rzek
od zanieczyszczenia mało się dotychczas zajmowano;
c z y n i o n o to w p o s z c z e g ó l n y c h t y l k o przypad-
k a c h , g d y s k a r g i p o s z k o d o w a n e j l u d n o ś c i
z w r a c a ł y u w a g ę na n i e n o r m a l n e w a r u n k i .
Przy takiem traktowaniu sprawy zwraca się uwagę tam,
gdzie są zażalenia, ale gdzie niekoniecznie jest stan naj-
gorszy, natomiast bardzo często nie widzi się najgorszych
nadużyć pod względem zanieczyszczenia wód, tylko dla-
tego, że żadne zażalenie jeszcze nie wpłynęło, a gdzie
zdrowie publiczne może w stopniu b. wysokim być nara-
żone. Prawie wszystkie nasze rzeki i rzeczki są zanie-
czyszczone, niektóre w sposób — wprost okropny; zanie-
czyszczenie to jest szkodliwe zarówno dla ludzi jak

') Referat wygłoszony na pierwszem posiedzeniu Między-
ministerjalnej Komisji do spraw ochrony rzek przed zanieczyszcze-
niem w dniu 80. VII. 1930 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych.

i zwierząt, szkodliwe dla ryb i roślinności wodnej, wresz-
cie niepożądane ze względu na korzystania z wód do cej

lów kąpielowych, rozrywkowych i sportowych. Brak od-
powiednich funduszów w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych nie dawał nam dotąd możności podjęcia-dawno po-
wziętego planu ogólnego ochrony czystości rzek. Obecnie
pewne fundusze na ten cel są już w rozporządzeniu Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, które pragnie w poro-
zumieniu z zainteresowanemi Ministerstwami rozpocząć
prace programowe, zmierzające do tego, aby, gdz ie
t y l k o można u k r ó c i ć n a d u ż y c i e i z a b e z p i e -
czyć przed szkodl iwem z a n i e c z y s z c z e n i e m
te wody n a t u r a l n e , k tórym g r o z i to niebez-
p i e c z e ń s t w o . Zadanie to nie jest łatwe, wymaga
wszechstronnego i fachowego traktowania; lekarze sani-
tarni, inżynierowie sanitarni, hydrobiolodzy i ichtjolodzy
mają tu pole do działania. Prawnie jednak sprawa ta
została dość wcześnie podjęta, bo już ustawa wodna
z dnia 19. IX. 1922 (Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936) daje
w artykułach 22, 23, 25 i 26 zasadnicze w tej mierze
postanowienia. Ustawa wodna, jako ustawa ramowa na-
stręcza w wykonaniu wiele trudności. Trudności te zma-
lały dzięki nowemu rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości
i wód opadowych (Dz. Ust. Nr. 32, poz. 311). Rozpo-
rządzenie to wprowadza między innemi warunek, że
budowa k a n a l i z a c j i p o c i ą g a za sobą b u d o w ę
t a k ż e u r z ą d z e ń do o c z y s z c z a n i a ścieków,, co
ze względu na obecny stan zanieczyszczenia naturalnych
zbiorników wody jest bardzo ważne. Przepisy wykonaw-
cze dadzą możność racjonalnie ująć ochronę rzek przed
zanieczyszczeniem. Mają one szczegółowo wskazać urzą-
dzenia kanalizacyjne, jak i sposób korzystania z nich,
oraz warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki, nada-
jące się do bezpośredniego wpuszczania do zbiorników wód
powierzchniowych. Na razie Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych w porozumieniu z Ministerstwem Robót Publicznych
wydało dla orjentacji tymczasowe normy, którym winny od-
powiadać ścieki i wody zanieczyszczone, nadające się do
bezpośredniego wpuszczania do naturalnych zbiorników
wodnych. Postanowienia Komisji Międzyministerjalnej
winny by służyć odnośnym władzom państwowym jako
podstawa do zarządzeń administracyjnych w dziedzinie
utrzymania rzek w czystości. Zanim jednak będą wydane
szczegółowe przepisy i będzie zapewnione należyte ich
wykonanie, zachodzi potrzeba dokładnego zbadania, j a k i
j e s t obecny s t a n n a s z y c h r z e k i co n a l e ż y
prz e d ewszy s tk iem u c z y n i ć , a ż e b y g ł ó w n e
ź r ó d ł a z a n i e c z y s z c z e n i a u n i e s z k o d l i w i ć . Do-
tychczasowe badania miały charakter dorywczy i nie
były ze sobą powiązane. Różnią się pomiędzy sobą nie-
tylko samym programem, ale także sposobem ujęcia za-
gadnienia i metodyką. Porównanie wyników jest prze-
ważnie niemożliwe, co skłania do zajęcia stanowiska, że
całokształt sprawy badań winien spoczywać w jednych
rękach kierowniczych. Powstała w tym celu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych specjalna Komisja Między -
ministerjalna ma się zająć tylko zagadnieniem ochrony
rzek przed zanieczyszczeniem. Wymieniona Komisja nie
będzie stwarzać zupełnie nowej organizacji wykonawczej,
winna ona w miarę potrzeby wejść w styczność ze wszyst-
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kimi czynnikami w tej dziedzinie zainteresowanymi, a więc
ze stacjami doświadczalnemi, z uniwersytetami, z Państwo-
wym Zakładem Hygjeny i jego filjami, z Państwowemi
Zakładami Badania Żywności, oraz poszczególnymi przed-
stawicielami nauki w odpowiednich działach, tworząc ko-
mitety miejscowe, mające bliższy kontakt z miejscowemi
warunkami i potrzebami, z biegiem czasu wciąż wzrasta-
jące liczbowo. Tą drogą tylko otrzymać będzie można
pracę skoordynowaną na terenie całego Państwa. Komitety
miejscowe otrzymywałyby szczegółowe instrukcje z góry,
w granicach jednak, niehamujących właściwego wyko-
rzystania miejscowych warunków dla prowadzenia ścisłych
badań. Akcję taką podjęło już Województwo Krakowskie
wspólnie z sąsiedniemi Województwami. Utworzona w Kra-
kowie Między wojewódzka Komisja może być uważana za
komitet miejscowy. Dlatego Ministerstwo prosiło Pana
Wojewodę w Krakowie o przedstawienie sprawozdania
o tej akcji na pierwszem posiedzeniu Komisji Między-
ministerjalnej, by stąd czerpać doświadczenie dla akcji
na innych obszarach administracyjnych. Eównieź pod
względem finansowym winna być zdaniem Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych podjęta za pośrednictwem Między-
ministerjalnej Komisji jak najszerzej rozumiana współ-
praca Ministerstwa Rolnictwa, jako bezpośrednio zainte-
resowanego w hodowli ryb, Ministerstwa Robót Publicz-
nych, jako wykonawcy ustawy wodnej, Ministerstwa Prze-
mysłu i Handlu, mającego nadzór nad zakładami prze-
mysłowemi, oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze
względu na zanieczyszczenie rzek państw sąsiednich, któ-
rych wody łączą się z wodami rzek polskich. Zabezpieczy
to przed nieprodukcyjnymi wydatkami, oraz uzgodnio-
nymi i wątpliwej wartości ogólnej wynikami oddzielnego
działania poszczególnych Ministerstw. Po przedyskutowa-
niu programu badań rzek polskich, nad tą sprawą musimy
się zatrzymać dłużej.

Do w s p ó ł p r a c y K o m i s j a w i n n a p o c i ą g n ą ć
t a k ż e s a m o r z ą d y , o r a z sfery p r z e m y s ł o w e

i r o l n i c z e , które dzięki ścisłej propagandzie celowości
przedsięwziętych badań, mogą przyczynić się we własnym
interesie w znacznym stopniu do załatwienia i przyśpie-
szenia postawionych przez centralną komisję zadań.

Nakreślenie programu pracy badawczej wymaga
szczegółowego rozpatrzenia. W każdym razie jednak ba-
dania te nie mogą ograniczyć się tylko do pobierania
prób wody do całkowitego rozbioru (hydrobiologicznego,
bakterjologicznego i chemicznego) muszą one uwzględniać
przeglądy sanitarne całych zlewni, badania w poszczegól-
nych przypadkach ścieków miejskich i przemysłowych,
oraz badanie wpływu zanieczyszczeń na życie ryb. Ba-
danie martwych ryb będzie nieraz konieczne, aby ustalić,
jaka choroba panuje wśród nich i jakie czynniki w zło-
żonym wypływie ściekowym są dla nich trujące. Badania
w polu będą musiały być stale wspomagane przez bada-
nia laboratoryjne. Badania rzek polskich mieć będą nie-
wątpliwie znaczenie naukowe, ale w danym razie chodzi
o cel praktyczny, o wyniki, na których władze admini-
stracji ogólnej mogłyby opierać swoje zarządzenia w kie-
runku utrzymania względnej czystości rzek. Dlatego prace
na terenie muszą być wszechstronnie obmyślane.

Nie jest rzeczą wykluczoną, że okaże się wskaza-
nem podzielić rzeki na pewne klasy pod względem stanu
czystości i że zależnie od tej klasyfikacji będą stawiane
warunki co do stopnia wymaganego oczyszczania ścieków
domowych i przemysłowych. Sprawy ekonomiczne muszą
być także stale brane pod uwagę, z jednej strony
uwzględniać trzeba koszty budowy, utrzymania i eksploa-
tacji zakładów oczyszczania ścieków, z drugiej zaś ko-
rzyści, jakie ludność w poszczególnych przypadkach może
osiągnąć z tytułu ochrony zdrowia publicznego, ochrony
ryb i użytkowania wód dla celów rozrywkowych.

Tyle o zadaniach Międzyministerjalnej Komisji. Nie
poruszam tu żadnych szczegółów, gdyż one same wypłyną
podozas naszej współpracy w Komisji.

Inż. Henryk Unucka (Węgierska Górka).

Spostrzeżenia o przemyśle metalowym Stanów Zjednoczonych.
Odczyt, którego treść podajemy w skróceniu, wygłoszony został dnia 7 maja b. r. w Towarzystwie Politecłmicznem we Lwowie.

Na wstąpię muszę wspomnieć, źe odczyt,
który wygłosiłem, opiera się na indywidual-
nych spostrzeżeniach w czasie mej podróży
w Stanach. Zjednoczonych. Spostrzeżenia te są
indywidualne, bo niezabarwione studjami lite-
ratury, opisującej stosunki w Ameryce. Jeżeli
więc cośkolwiek nie będzie zupełnie ścisłem
to proszę przyjąć to cum grano salis.

W wyobraźni inżynierów europejskich, a wszczegól-
ności polskich, przemysł amerykański przedstawia się
we formie doskonałej. Nadchodzące wieści i wiadomości
prasowe z poza oceanu o gigantycznych budowach i przed-
sięwzięciach, opierających .się prawie zawsze i wszędzie na
przemyśle, wytwarzają czasem zbyt różowe i optymistyczne
pojęcia i zapatrywania na zdolność i zmysł techniczny
Amerykanów. Zdawałoby się, że wszystko, każde przedsię-
biorstwo i każda fabryka jest kopalnią złota, przynoszącą
przy pewnej dozie .sprytu i wytrwałości, lecz bez żadnego
ryzyka, wielkie zyski. Tymczasem sprawa tak różowo się
nie przedstawia, bo warunki — przynajmniej obecnie —
są ciężkie wskutek przesycenia rynku wewnętrznego, a tem-
samem wielkiej konkurencji i z powodu coraz to więcej
z niewoli gospodarczej wyzwalającej się Europy, która
w wielu wypadkach z innego punktu widzenia zapatrując
się, chętniej widzi i nabywa wyroby europejskie. Olbrzymie
przestrzenie Stanów Zjednoczonych, niepokrajanych gra-
nicami celnemi, zapewniające źródła czy dostawę wszyst-

kich prawie rodzajów bogactw kopalnianych, stanowią sze-
roki teren zbytu wewnętrznego, będącego bądź co bądź pod-
stawą każdego przemysłu narodowego. Zabezpieczone gra-
nice, a z tem idące usunięcie zbyt wielkich wydatków na
wojsko, spowodowały i powodują w dalszym ciągu skiero-
wanie kapitałów i dochodów fiskalnych na drogi więcej
produktywne i ekonomiczne. Wszystko to razem z stosun-
kami społecznemi — o których wspomnę później — stanowi
naturalne warunki dla pomyślnięjszego i coraz szybszego
postępu cywilizacji, która bezwzględnie stoi wysoko w miej-
scowościach gęsto zaludnionych. To niekoniecznie idzie
w parze z odpowiednim poziomem kultury, która z naszego
punktu widzenia bezsprzecznie góruje w Europie, jeśli
weźmiemy pod. uwagę życie kulturalne warstw społeczeń-
stwa lub jednostek.

Na początku wspomniałem, że w szczególności w wy-
obraźni inżynierów polskich, przemysł amerykański przed-
stawia się w formie doskonałej. Nic dziwnego, skoro tak
mało inżynierów polskich wyjeżdża do Ameryki celem zwie-
dzenia fabryk. W czasie podróży po Ameryce i w trakcie
zwiedzenia fabryk, słyszałem nieraz, że widziano już inży-
nierów angielskich, francuskich, niemieckich, czeskich
i wielu innych narodowości europejskich, inżynierów zwie-
dzających fabryki, ale co do inżynierów polskich, to nigdy
jeszcze takich nie spotykano. Jest to błędem w Polsce, że
nie docenia się albo i utrudnia wyjazdy naukowe zagranicę,
wyjazdy, mające za cel zwiedzanie fabryk i środowisk prze-
mysłu. Ma to i tę złą stronę, że zagranica słabo orjentnje się
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co do przemysłu polskiego i często ma nieprawdopodobnie
słabe pojęcie o istnieniu względnie możliwości istnienia ja-
kiejkolwiek gałęzi przemysłowej. Kiedy oświadczyłem, że
moje ubranie jest zrobione w Polsce, wywołałem pewne
zdziwienie u niektórych Amerykanów, którzy nie, przy-
puszczali, że wytwarzanie materji jest w Polsce wogóle
możliwe. Oprócz reklamy dla Państwa zyskuje się i to, że
osobiście korzysta się wiele. Fabryki i wytwórnie wszelkiego
rodzaju nasuwają masę wrażeń i nowych pomysłów, do
których zrealizowania przystąpiłoby się zapewnię z innego
punktu widzenia. Dam na to prosty przykład. We fabryce
The International Harvester Gompany w Milwaukee opro-
wadzający inżyner zaprowadził mię do oddziału montowni
traktorów. Montaż traktorÓAv odbywał się systemem łań-
cuszkowym, to znaczy, do korpusu traktoru, ułożonego na
powoli posuwających się płytach, prostopadle do tych ostat-
nich, doprowadzano poszczególne części, które natychmiast
montowano. Gotowe zmontowane traktory przesuwały się
przez osobną komorę, gdzie je • malowano. Tak ukończone
zesuwały się automatycznie z konwojeru i zaczepione o bez-
końcowy łańcuch, na kołach własnych przesuwały się dalej
do suszarni, za którą stał magazyn. Ponieważ przestrzeń
pomiędzy lakiernią i magazynem była mała, umieszczona
na odcinku tej odległości suszarnia nie wystarczałaby, przy
zachowaniu tej samej szybkości posuwu łańcucha, na do-
stateczne wysuszenie świeżej farby, W tym celu zmniejszono
posuw traktorów przez przeprowadzenie traktorów w dwu
szeregach przez suszarnię. Z jednego szeregu stworzono dwa
szeregi przez wstawienie do jednej szyny rozjazdu z prostej
blachy w kształcie wydłużonego serca. Jedno przednie koło
traktoru, posuwając się w szynie o profilu U, natrafiało
na odchyloną na lewo blachę i wskutek oporu skręcało

Rys. 1

się w kierunku na prawo, poczem wskutek ścieśnienia przej-
ścia pomiędzy ścianką szyny i blachy, tą ostatnią odchylało
na prawo. Zatem przednie koło następnego traktoru, zna-
lazłszy drogę na prawo zamkniętą, szło na lewo, zostawiając
następnemu kołu drogę na prawo otwartą. Tylne koła trak-
torów z powodu większej szerokości posuwały się po gór-
nych krawędziach szyn, zatem nie miały wpływu na usta-
wienie tego prostego rozjazdu. Rysunek objaśnia szematycz-
nie działanie tego rozjazdu (rys. 1). Dodam, że oprowadza-
jący mię inżynier nie zwrócił mi na to celowo uwagi, tylko,
wprowadziwszy mię do tego oddziału, polecił mi obserwować
gotowe, zwolna posuwające się traktory. Miałem wrażenie,
że niewidzialna ręka skierowuje traktory raz w tą raz w ową
stronę, bo żadnych urządzeń nie było widać, ani też żaden
szelest nie zdradzał ukrytych ewentualnie mechanizmów.

Ten zwykły kawałek blachy był tym mechanizmem, tak
prostym i tak pewnym. Na myśl mi przyszło, ile rozwiązań
szukanoby na to w Europie, ile to skomplikowanych apa-
ratów przy zastosowaniu sprężyn lub elektromagnetycznych
przyrządów. Niejednokrotnie szuka się u nas skompliko-
wanej struktury aparatu w nadzieji, że aparat będzie dzia-
łał tem pewniej i tem sprawniej. Nie brak w Ameryce przy-
kładów bardzo interesujących, bo czasem z odmiennych za-
łożeń i rozważań wychodzących rozwiązań różnych pro-
blemów. Amerykanie na ogół nie lubią skomplikowanych
konstrukcyj, mechanizmów i aparatów. Starają się wszystko
uprościć i w tym celu poświęcają nieraz dużo czasu i pie-
niędzy, aby konstrukcyjnie opracować daną rzecz. Uważają
bardzo słusznie, że na papierze łatwo zmienić. U nas nieraz
nie zwraca się na to dostatecznej uwagi, wskutek czego
zdarza się, że trzeba zmienić lub przerabiać gotową rzecz,
a czasem nawet zupełnie ją zarzucić. Dam jeszcze jeden
przykład. W jednej odlewni wrzucanie wsadów do kopu-
laków odbywało się w bardzo prosty i pewny sposób. Na
szynach wyciągu pochyłego posuwał się wózek, którego
przednie koła miały mniejszą szerokość niż tylne. W miejscu,
gdzie wózek miał wrzucić swą zawartość do pieca, równo-
legle do szyn wyciągu ustawiono na zewnątrz drugie szyny.
Po tych ostatnich posuwały się tylne koła wózka, podczas
gdy przednie koła, zostając na węższym torze, wskutek
odpowiedniej zmiany tegoż co do kierunku, obniżały przód
wózka, wywołując tem nachylenie, potrzebne do zesunięcia
się ładunku do otworu pieca. Szkic objaśnia to urządzenie
(rys. 2).

Rys. 2.

Przechodzę do stosunków robotniczych. Przedewszyst-
kiem na ogół praca nie jest rozumiana jako niewola, na-
rzucona przez konieczność życia, lecz jest uważana jako
podstawa produkcji, a temsamem dobrobytu społeczeństwa.
Brak zbyt daleko idących praw czy uprawnień robotników,
prosty pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą stosunek służ-
bowy, polegający na chętnej i nieprzymuszonej pracy, sto-
sunki na wskroś demokratyczne, nie uznające żadnych kast,
usuwają niebezpieczeństwo daleko posuniętych walk kla-
sowych, rujnujących zapał do pracy i tejże zdrowe pod-
stawy. Stosunek pracodawcy do pracobiorcy jest na wskroś
demokratyczny. Umożliwia to bliższe zetknięcie się przeło-
żonego z podwładnym, czego wynikiem jest wzajemne po-
znanie się, a w razie pewnych zalet pracownika, jego awans.
Tłómaczy to fakt, dlaczego w Ameryce tak często zdarza się,
że karjera wielu dyrektorów i innych ocsobistości, stojących
na wysokich stanowiskach, mogła rozpocząć się od najniż-
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szych stanowisk i funkcyj. Zarazem jest to dowodem, że
każda praca jest uznawana i ceniona. Okaże się, że wyższe
stanowisko nie odpowiada danemu pracownikowi, względnie,
że zawiódł on nadzieje w nim pokładane, wtedy zostaje zde-
gradowany. Nie jest to znowu taką hańbą, jakby to było
w naszych warunkach. Raz otrzymałem list polecający do
jednej odlewni stali. List adresowany był do jednego pana,
który w stalowni pracował w charakterze majstra. W biurze
oddałem list, który natychmiast skierowano do niego. Po
upływie pewnego czasu przedstawił się ten pan, ubrany jako
robotnik, poczem. zaprowadził mię do stalowni i, przedsta-
wiwszy mię kierownikowi, odszedł. Przechodząc przez od-
dział, gdzie robiono rdzenie, zauważyłem tego pana, pracu-
jącego jak zwykły robotnik. Zdziwiony tem otrzymałem od-
powiedź, że ten pan już nie jest majstrem. Zmiana stano-
wiska na gorsze nie pociąga za sobą koniecznie opuszczenia
firmy przez danego pracownika, co w naszych warunkach
miałoby zawsze miejsce, bo sprawa taka jest inaczej rozu-
miana i traktowana nietylko przez pracodawcę ale i przez
wszystkich pracowników, rozumiejących, że zmiana perso-
nelu fabrycznego jako takiego nie przynosi wielkich ko-
rzyści firmie. Zawsze lepiej zatrzymać wypracowanego i do
danej firmy przyzwyczajonego pracownika — o ile on się
na coś przydać może, — niż szukać na jego miejsce innego.
Czasem w interesie pracownika leży, aby zostać nadal w da-
nej firmie, w której jest zainteresowany. Mianowicie są
w niektórych firmach zwyczaje, że pracownik składa we fir-
mie miesięcznie czy kwartalnie pewną sumę, której górna
granica jest określona. Po upływie kilku lat, najczęściej
5-ciu otrzymuje on znacznie większą sumę, stosownie do
zysków, jakie firma zdobyła dzięki spekulacji na giełdzie.
W razie, jeśli spekulacje się nie udały, pracownik ma w każ-
dym razie zagwarantowany procent, Z chwilą, gdyby pra-
cownik opuścił firmę przed upływem 5-ciu lat, otrzymuje
wkładki łącznie z procentem z powrotem bez względu na'
to, czy jego pieniądze w międzyczasie przyniosły straty czy
korzyść przez transakcje giełdowe, przeprowadzone stara-
niem firmy. "W ten sposób przykuwa się pracowników do
danej firmy, stwarza zainteresowanie produkcją i podkład
do chętnej i samowolnej pracy. Ten system jest również do-
wodem wielkiego zaufania, który jest dalszym, lecz nie mniej
ważnym czynnikiem w rozwoju każdego przedsiębiorstwa.
Zaufanie to może istnieć, skoro jak już wyżej wspomniałem,
zetknięcie się, a więc i poznanie się dyrektorów i kierowni-
ków z podwładnymi jest niekrępOAvane żadnemi różnicami
pochodzenia, klasy i warstwy społeczeństwa. Wzajemne sto-
sunki pracobiorcy do pracodawcy zależą zatem w wysokim
stopniu od wartości osobistej dyrektora czy kierownika, od
jego taktyki w postępowaniu i od jego sprawiedliwości w wy-

j dawaniu sądów.

Odmienne niż w Europie podłoże, na którem opierają
się stosunki robotnicze, stwarza możliwość odmiennego
traktowania pracowników. W jednej znanej odlewni dzięki
zyskom wypłacono raz jako gratyfikację wszystkim pra-
cownikom sumę, równą dwukrotnemu zarobkowi w danym
miesiącu. Gratyfikacja była zatem dowodem uznania pracy
i współpracy wszystkich, dzięki czemu osiągnięto takie
zyski. Mojem zdaniem gratyfikacja taka zapewnia moralną
przewagą pracodawcy nad pracownikami, bo im wykazuje
i udowadnia, że pracodawca może im dać więcej niżby to
zrobić mogły organizacje czysto robotnicze. U nas przy
obecnem nastawieniu robotników do pracodawców i w obec-
nych warunkach, byłaby podobna ewentualna gratyfikacja
powodem do strajków i walk klasowych, uzasadnionych rze-
komymi i fantastycznymi zyskami pracodawców. Stosunki
pracowników do pracodawców, opierające się więcej na
wspólnych interesach gospodarczych niż na ustawach i prze-
pisach, u nas tak często krępujących racjonalną gospodarkę
przemysłową, mogą zapewnić większą swobodę ruchu
i ekspansji danego przedsiębiorstwa.

Zrealizowanie zamiaru „lansowania" jakiegoś nowego
modelu maszyny, naprzykład samochodu, wywołuje go-

rączkową pracę w biurach konstrukcyjnych. Przyjmuje się
nowych konstruktorów i rysowników, płaci się im czasem
dużo pieniędzy za pracę dziesięcio a czasem czternasto-
godzinną, aby tylko rysunki konstrukcyjne na czas ukoń-
czyć. Na rysunki i projekty wyznacza się zgóry czas, w któ-
rym praca musi być wykończona. Niedotrzymanie terminu
lub złe wykończenie może pociągnąć za sobą natychmia-
stowe zwolnienie z pracy, naturalnie bez żadnych odszko-
dowań. Za spóźnienie kilkuminutowe do biura płaci się
kary, zaś Aviększe spóźnienie może również spowodować
zwolnienie natychmiastowe, o ile fabryka w tej chwili mniej
ludzi potrzebuje, lub gdy dany pracownik nie posiada wy-
bitnych wartości. Z chwilą kiedy rysunki dla nowego mo-
delu są gotowe, zwalnia się część pracowników, a na po-
cieszenie więcej zdolnym oświadcza się, że prawdopodobnie
za kilka miesięcy fabryka przystąpi do opracowania nowego
modelu, w którym to czasie mogą być na nowo przyjęci.
Wspomnieć muszę, że wszelkie pomysły udoskonalenia cze-
gokolwiek i wszelkie wynalazki znajdują natychmiastowe
poparcie ze strony dyrekcji, która daną sprawę bada i sto-
sownie do doniosłości odpowiednio wynagradza. Tacy mają
zwykle stałą posadę zapewnioną.

Podobnie dzieje się z robotnikami, którzy nigdy nie są
pewni, czy jutro będą mieć jeszcze zatrudnienie. Zwolnienie
przyjmowane jest z największym spokojem. Pracownik
umysłowy czy robotnik siada na auto, objeżdża kilka fa-
bryk i często już po upływie jednego dnia ma nowe zajęcie.
Jeśli nie dostaje zajęcia w swym fachu, to angażuje się do
robót zwykłych, jak czyszczenie, zamiatanie i t. d. Z ro-
dzaju pracy nikt się nie wstydzi, bo każda spotyka się
z uznaniem i oceną.

Przyjmowanie do pracy robotników i pracowników
umysłowych jest tak proste, jak zwalnianie. Zapisuje się
imię i nazwisko oraz adres, poczem podaje się rodzaj pracy
i czas pracy. Skomplikowane przydzielanie pracowników
do poszczególnych kategoryj Kasy chorych, Ubezpieczeń od
wypadków, zabezpieczeń na starość, funduszów pensyjnych
i t. d. zupełnie, albo w większej części odpada. Biura przyj-
mowania robotników tworzą zwykle osobny dział, nieza-
leżny od drugich. Biuro takie ma w ewidencji wszystkich
robotników, a dzięki temu, że szef takiego biura ma niewiele
zajęcia, zna on dobrze robotników, ich płace, rodzaj pracy
i wydajność. Zna on doskonale wszystkie sprawy robotnicze,
co prawda znacznie mniej skomplikowane niż u nas, więc
przez współpracę z innemi biurami może zapobiec wszelkim
niedomaganiom, wynikającym z nieodpowiedniego ustalenia
stawek płatniczych i akordów.

Co do płac czy zarobków, uskutecznianych zwykle ty-
godniowo, to są one na stosunki europejskie bardzo wysokie.
Są robotnicy, którzy zarabiają dziennie po 11 dolarów.
Ford ustalił jako najniższy zarobek dzienny 5 $, a w ostat-
nim czasie stawkę tę podniósł do 8$. Płace wystarczają
zupełnie na wygodne życie, skoro się zważy stosunkowo
tanie i we wszystko urządzone mieszkania, oraz tanią sto-
sunkowo w sklepach spożywczych żywność. Oszczędności
i to bardzo znaczne są możliwe. Kończąc o stosunkach so-
cjalnych, które są bardzo dogodne dla rozwoju dobrobytu
i cywilizacji, obejmującej wszystkie warstwy społeczeństwa
dodam jeszcze, że stosunki te są mojem zdaniem o wiele
mniej skomplikowane i że daleko im do stosunków kultural-
nej Europy. Brak świadczeń, względnie inna forma świad-
czeń różnych, dobrze nam znanych instytucyj, wywołuje
u każdego konieczność troski o własną przyszłość, a tem-
samem nakłania do oszczędności, uregulowania eknomicznej
strony życia, a co z tem idzie wyrobienia zmysłu kupieckiego
i pewnej dozy samodzielnnej przedsiębiorczości. Ameryka-
nin nigdy nie liczy na pomoc drugich, ale też nigdy nie
wstydzi się jakiejkolwiek pracy, Amerykanie jako inżynie-
rowie nie są na ogół genjuszami, ich twórczość opiera się
przeważnie na masie inżynierów konstruktorów i inżynie-
rów laboratoryjnych pochodzenia europejskiego. Potęga ich
przemysłowa polega więcej na ich zmyśle organizacyjnym
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i na ich dogodnych stosunkach robotniczych, które nie sta-
wiając zapory swobodnej ekspanzji wytwórczości i pro-
dukcji, umożliwiają szybki postęp cywilizacji i dobrobytu
wszystkich warstw społeczeństwa. Postęp musi tam być
szybki, skoro wśród pracowników panuje naogół większe
niż u nas poczucie obowiązku, poszanowanie wiedzy i pracy
drugich oraz świadomość, że skoro pracują nie dla przedsię-
biorstwa, a raczej z przedsiębiorstwem, przez zwiększenie
wydajności, a więc obniżenie kosztów produkcji wzbogaca
się nietylko pracodawców, ale przedewszystkiem całe spo-
łeczeństwo, a temsamem i siebie.

W Ameryce czas każdego jest kosztowny, a więc nie
pozwala się, żeby ktokolwiek go tracił. Nigdy nie zdarzyło
mi się, żebym musiał długo czekać na kogo. Wszystko jedno,
czy chciałem widzieć się z dyrektorem, czy ze zwykłym
urzędnikiem, czekałem tylko kilka, rzadko kilkanaście
minut, mimo, że każdy jest bardzo zajęty. Jest to okoliczność,
którą w Europie rzadko się spotyka. Niestety u nas w wielu
wypadkach trzeba czekać godzinami całemi, żeby zostać
przyjętym. Zmuszać kogoś do czekania jest marnotrawstwem
czasu i zbrodnią tem większą, kiedy się zważy, że .czas po-
dobnie jak i życie jest absolutnie od nas niezależną war-
tością, której. w żaden sposób nabyć nie można.

Wielkie znaczenie, większe niż w Europie, mają wy-
powiadane słowa. Fakt ten jest dalszym dowodem wza-
jemnego zaufania. Czasem wystarczają one za całe listy.
Miałem sposobność zauważyć to we fabryce Forda. Dla po-
równania chcąc wiedzieć ile i co mogę zwiedzić będąc opro-
wadzanym razem z innymi zwiedzającymi, a co mogę wi-
dzieć będąc oprowadzanym sam dzięki polecającym listom,
zgłosiłem się najpierw do specjalnego biura, przeznaczonego
tylko dla zwiedzających. Po upływie kilkunastu minut wy-
szedłem z całą grupą, prowadzoną przez przewodnika
i zwiedzałem w dosyć szybkim tempie-kilka działów, dla oka
najbardziej efektownych. Były to oddziały wyrobu szkła,
warsztaty mechaniczne, gdzie wyrabiano masowo poszcze-
gólne części i montażownia, gdzie podwozia samochodów,
ułożone na taśmach wolno się posuwających, kompletowano
sukcesywnie dalszemi częściami, aż samochód gotowy
0 własnej sile opuścił konwejor, dając sygnał trąbką, że
jest gotów do drogi. W tych działach, dostępnych każdemu
zwiedzającemu, porobione są specjalne ganki, przechodzące
czasem nad maszynami pracującemi lub pod urządzeniami
transportowemi. Po zwiedzeniu dość pobieżnem, odprowa-
dzono nas do bramy, poczem przewodnik oświadczył, że
zwiedzanie jest skończone. Przystąpiłem wtedy do niego
mówiąc, że chętnie chciałbym zwiedzić odlewnię. Usłysza-
łem odpowiedź, że jest to niemożliwe. Wtedy powiedziałem,
że mam polecenie do gen. dyrektora p. S. Wystarczyło to,
że otrzymałem natychmiast specjalnego przewodnika. Poka-
zanie post factum listu nie zmieniło wcale sytuacji. Mogłem
widzieć się z p. S. jednak wiedząc, że on pracuje kilkanaście
godzin dziennie, zrezygnowałem z tego, nie chcąc narzucać
się po to tylko, aby prosić o przewodnika. Mając specjalnego
przewodnika,' zwiedziłem znacznie dokładniej to, co mnie
interesowało, skoro bardzo chętnie udzielano mi wyjaśnień
1 chętnie spełniano moje w tym kierunku życzenia. Dodam,
że znana amerykańska uprzejmość, pozbawiona przesadnych
gestów, więcej może wpływa ze strony zmysłu kupieckiego,
niż życia towarzyskiego. Miałem czasem to wrażenie, że
liczą się z tem, że czy prędzej czy później każdy może
przydać się na coś. Uprzejmość ta jest jednakże szczera,
niema — mam to wrażenie — zamaskowanego fałszu.

Chcący zwiedzać fabryki nie natrafia naogół na
wielkie trudności. Naturalnie mający listy polecające ma
zawsze wszędzie .otwartą drogę. Ci, którzy tego nie mają,
łatwo mogą uzyskać adresy i pozwolenia dzięki Izbom Han-
dlowym, których działy zagraniczne bardzo chętnie przy-
chodzą z pomocą i udzielają wszelkich wyjaśnień. Najlepiej
zwrócić się o pomoc do prasy, która ma wszędzie wielki
wpływ. W miastach zatem, gdzie istnieją redakcje gazet
polskich, zwrócenie się do redaktorów o pośrednictwo

w Izbie Handlowej celem uzyskania pozwolenia zwiedzania
fabryk, może zawsze być uwieńczone wynikiem dodatnim.
Izby Handlowe znajdują się w każclem większem mieście.
Dobrzeby było, żeby i tu w Polsce Izby Handlowe nawiązały
i w tym kierunku kontakt z poszczególnemi większemi fa-
brykami, aby móc dać interesowanym wszelkie wyjaśnienia
co do możliwości zwiedzania poszczególnych wytwórni.

Fabryki w Ameryce produkują czasem wyroby celowo
nie pierwszej jakości. Dotyczy to przedewszystkiem wyrobów
tekstylnych. Wytrwała materja na ubranie nie zmusza do
częstszego kupowania nowych ubrań. Więc też zgóry nie
produkuje się towarów pierwszej jakości w tym celu, aby
ludzie byli zmuszeni częściej nowymi je zastępować. Sły-
szałem, że czasem dyrektorowie teatrów wydają rozkaz
swym portjerom i urzędnikom, aby zmienili czapki i mun-
dury. To ma oprócz reklamy i to na celu, aby fabryki miały
zajęcie. U nas z powodu niskiego poziomu cywilizacji, a więc
wielkiego zapotrzebowania i nienasyconego rynku wewnętrz-
nego, takie rozumowanie, w sprawie jakości wyrobów, by-
łoby przynajmniej obecnie, błędne.

Fabryki są w wysokim stopniu zmechanizowane,
możliwość olbrzymiego zbytu z jednej strony, wysokie za-
robki i tanie kapitały z drugiej strony, są powodem ogro-
mnych inwestycyj w formie maszyn i urządzeń transpor-
towych, które w takich warunkach znacznie szybciej się
amortyzują. Możliwość zwiększenia produkcji na tej samej
powierzchni zabudowanej, zmniejszenie kosztów własnych
i zmniejszenie ilości robotników, znajduje natychmiastowe
zrealizowanie bez najmniejszych czasem komplikacyj
w ciągłym ruchu fabryki. Zakłady Forda w River Rouge
w Detroit są przykładem pełnego wyzyskania powierzchni,
przestrzeni i praw fizyki. Problemy mechaniki, czasu, ki-
nematyki, szybkości i siły znalazły tu idealne, bo na wskroś
celowe rozwiązanie. Urządzenia trasportowe podziemne, na
powierzchni ziemi i nad ziemią, posuwając się jednostajnym
ruchem, robią wrażenie części składowych mechanizmu
olbrzymiej maszyny, której najmniejsza wada może unie-
ruchomić cały aparat. Olbrzymie laboraforja, zbudowane
ogromnym nakładem kapitałów, umożliwiają praktyczne
wykorzystanie właściwości metali i wszelkich materiałów.
Mimo daleko posuniętego wykorzystania właściwości prze-
strzeni, zastosowano urządzenia ochronne, zabezpieczające
ludzi od wypadków. Czystość, wentylacja i celowe oświetle-
nie są dalszymi czynnikami wzmożenia produkcji. Zdawa-
łoby się, że brak miejsca, względnie chęć wyzyskania miejsca
nie pozwala na instalacje ochronne czy też sanitarne. Tym-
czasem Amerykanin i to uwzględnia, bo zdaje sobie sprawę,
że zwiększa tem produkcję.

Co do przemysłu ciężkiego, to muszę zaznaczyć, że je-
dynie odlewnie, produkujące masowo, urządzone są naogół
lepiej niż w Europie. Huty żelazne, stalownie i odlewnie dla
Wielkich i ciężkich odlewów są zupełnie analogiczne do
naszych europejskich. Nic w tem dziwnego, bo ciQżar roz-
palonego i płynnego żeliwa i stali wymaga a priori urzą-
dzenia transportu, podczas gdy lekkie odlewy specjalnych
urządzeń transportowych nie potrzebują. W odlewniach,
produkujących masowo, stosuje się przeważnie trzy systemy
urządzeń transportowych, które krótko i ogólnie opiszę.
Urządzenia te znane są pod nazwą konwejor ów albo trans-
porterów. Dodam, że tego rodzaju urządzenia transportowe
znajdują analogiczne zastosowanie we wszystkich gałęziach
przemysłu, naturalnie z pewnemi modyfikacjami. Opierając
się na tem co widziałem, przeprowadziłbym następującą
klasyfikację:

1. Transportery grawitacyjne.
2. Transportery pół - mechaniczne.
3. Transportery zmechanizowane.
Transportery grawitacyjne nie mają żadnych urzą-

dzeń napędowych. Ułożone na drewnianych podstawkach
skrzynki formierskie posuwają się na wałkach, poruszane
nieznaczną, dzięki spadkowi, siłą rąk ludzkich. Tego rodzaju
urządzenia zastępują noszenie skrzyń formierskich go-
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towych i układanie na ziemi, jak to zwykle widzi się w na-
szych odlewniach. Skrzynki po odlaniu i ostygnięciu pchane
dalej na koniec transportera, %a porządkiem zostają opróż-
niane z zawartości, poczem wracają w przeciwnym kie-
runku, lecz na sąsiednim i w przeciwnym kierunku nachy-
lonym, transporterze do maszyn formierskich, aby służyć
do ponownego formowania. Rys. 3-ci przedstawia szema-

tycznie ten rodzaj urządzenia. Skrzynie
gotowe układa się na długości a—bs na-
stępuje odlewanie, poczem odlewy sty-
gną. Następnie skrzynie przechodzą po-
nad sito c, przez które piasek przepada.
Odlew usuwa się na bak i transportuje,
dalej do czyszczarni. Pusta skrzynia for-
mierska wraca w kierunku od d do e,
gdzie zostaje użytą ponownie.

Transportery pół mechaniczne za-
stosowują częściowo wałkowe urządzenia,

== |j= w tym wypadku zwykle bez żadnych spa-
f H § Ćtów, ponieważ w jednem lub w kilku

miejscach zastosowane mechanizmy na-
pędowe umożliwiają, automatyczny lecz
sporadyczny posuw skrzyń formierskich.
Szemat takiego urządzenia widzimy na
rysunku 4-tym. Formierze, pracujący
przy maszynach m, składają gotowe do
odlewania skrzynki na wałkach na prze-
strzeni a—b, poczem z lekka posuwają
skrzynki w kierunku strzałki. Na prze-
strzeni 6—c poruszamy silnikiem elek-
trycznym bezkońcowy łańcuch, opatrzo-
ny zaczepami, wystającymi ponad wałki,
posuwa automatycznie skrzynki na prze-
strzeń c—d. W ten sposób posuwające
się skrzynie popychają się nawzajem
w żądanym kierunku, naturalnie jeśli
w danej chwili jaka skrzynia znajduje
się na przestrzeni b—c, względnie c—d.

Mys. 3. Odlewanie może się odbyć na przestrzeni
c—d albo e—/, stygnięcie odlewów na

przestrzeni e—/. Po analogicznej jak w pierwszym operacji
nad sitem g, skrzynie wracają do maszyn formierskich.

Trzeci system, zupełnie zmechanizowany, zmusza do
systematycznej produkcji, zależnej od szybkości posuwu.
Łańcuch bez końca posuwa się bez przerwy naokoło, po-
ruszając płyty, przyczepione do poszczególnych ogniw. Na
płytach tych położone skrzynie formierskie posuwają się
bez przerwy, nawet podczas odlewania, poczem po ostygnię-
ciu na przestrzeni przed b, podniesione nad sitem b wyzby-
wają się swej zawartości i puste wracają do maszyn
(rys. 5).

Szematycznie przedstawiłem te trzy rodzaje transpor-
terów, nie omawiając złych i dobrych stron tychże ani nie
omawiając wielu szczegółów, które wchodzą w dziedzinę
odlewniczej techniki, a które — muszę zaznaczyć — są bar-
dzo indywidualne, zależnie nietylko od wielkości, rodzaju,
formy produkowanych odlewów, ale także od warunków
miejscowych, wypływających na ustawienie i zastosowanie
transportera.

Nie wiem czy kompletna mechanizacja jest dobro-
dziejstwem dla zbyt indywidualnych jednostek, nie mogą-
cych się pogodzić z mechaniczną a temsamem po upływie
pewnego czasu bezmyślną pracą. Wielu twierdzi, że zbyt
zmechanizowane zakłady Forda są zgubne dla pracowni-
ków w jego warsztatach, skoro zbyt skoncentrowana i wytę-
żona praca w bardzo ciasnym zakresie, bo ograniczonym
do kilku prostych ruchów wiecznie, beznadziejnie się powta-
rzających, doprowadzić może do obłędu albo zaniku życia
psychicznego pracownika. Wątpię czy zupełne zmechani-
zowanie może zagwarantować pierwszorzędne wyroby
a w szczególności maszyny. Każda maszyna ma swe utajone
życie, które jest tern więcej indywidualne im więcej twórcza

ręka ludzka ją dotykała. Dowodem tego jest choćby i to, że
naprzykład samochody zmontowane seryjnie i masowo nie

0.

ex.
Rys. 4.

mogą dorównać — przynajmniej teraz jeszcze — samocho-
dom, wykonanym nieseryjnie. Co do tego słyszy się rozbieżne

b :::!

Byo. 5.
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zdania, tak jak rozbieżne są u ludzi pojęcia cyAvilizacji i kul-
tury, których styczne granice tak trudno określić.

Europa związana starą i dawną kulturą myśli, że
na jej podstawie stworzy cywilizację. Ameryka nie mając
ani dawnej tradycji ani kultury starej, nie krępuje się ni-
czem a idąc po drodze najmniejszego oporu, zdołała stwo-
rzyć wysoki poziom cywilizacji a z kultury starych krajów

adoptuje tylko to, co jej jest wygodne. Obecnie fale, które
szły z Europy i niosły różne wpływy na nowy kontynent
stały się powrotnerai i przynoszą wpływy nowego świata
na starą ziemię. Jaki będzie wynik, wskutek kryzysu finan-
sowego Ameryki rozpoczynającej się rozgrywki gospodar-
czej między starym a nowym kontynentem, to przyszłość
pokaże.

Inż. Wł. Rychlewski i O. Ippoldt.

Uproszczone obliczenie belek ciągłych o nierównych rozpiętościach.
Równania Clapeyrona, przy założeniu, że momenty

bezwładności przekrojów w poszczególnych przęsłach
mają się do siebie jak rozpiętości tych przęseł, przybie-
rają kształt następujący:

X + 4 X + X + • Q B i ' ^
h

X3

4X 3

= 0

= 0

n-% + 4 Xn-\ r • 0
In—1 In

A i B są oddziaływania przęseł uważanych jako
belki wolnopodparte, a obciążonych powierzchnią momen-
tów belki wolnopodpartej.

Np. dla obciążenia jednostajnego ciągłego powierz-
chnia momentów

3" 8

6 A 6 8
T—r

12'

Bys. 1.

Dla otrzymania linji wpływowej największych mo-
mentów podporowych, obciąża się kolejno pojedyncze
przęsła obciążeniem = 1 , otrzymane wartości momentów

Rys. 2.

podporowych X mnoży się przez faktycznie występujące
obciążenia i otrzymane wyniki odpowiednio sumuje.

Metodę tę przedstawimy na przykładzie belki 4-przę-
słowej, o rozpiętościach lit l2, lz i Ą,, a obciążeniach jedno-
stajnie rozłożonych sr1 + p 1 = g 1 , & + # 2 = ?2, gs+P:i= Q3,

1) Obciążone przęsło l^.
Równania Olapeyrona przybierają kształt:

X,

i 1 --O
"2

= 0
= 0

stąd:
2) Obciążone przęsło

224X3 = —

3) Obciążone przęsło Za:
-z. =o

- - 12 k3, 224 X3 = -
4) Obciążone przęsło lk:

4 X, + X, =0
X i A v _i Y n

i -+- t A.i -t- Ao — • \J

1

5) Momenty podporowe:

Bys. 4.
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Wprowadzono szematy obciążenia a) b) o) d) i odpo-
wiednio do tego znakowanie momentów podporowych;
np. Xzc jest momentem na 2-ej podporze szematu ej.

Wartości podporowe momentów wynoszą dla poszcze-
gólnych szamatów:

a) 224Xl f t = -lBp1Z12, 224Z2(, = + 4 ^ ,
224X3(I = - M 2

b) 224X16 = — lip,*, 1 ! 224X2J = —12p,J,»,
224X 3 J 2

ej 2 2 4 X ł o =

Celem równoczesnego uwzględnienia we wzorach
obciążeń stałych i przypadkowych wprowadzono oznaczenie:

a , = •
P\ ' "" Pl ' " P» ' " Pk

6) Dla największego momentu na podporze 1. obciążono
ciężarem g+p wedł. szematu aj+bj+d)

n 9 » u

FĄ

I
9+Ą

1 3
Rys. 5.

4

= - ^ I Ara« (1 + a,)+X2 i (1 -I- o a 4 ) l

7) Dla największego momentu na podporze 2. obciążono
ciężarem g+p wedł. szematu bj-j-o)

9 i) i*

. 6'.

~

8) Dla największego momentu na podporze 3. obciążono
ciężarem g+p wedł. szematu ą)+cj+d)

r) 9 Ą)« »

-i z
i?j/s. 7.

3

~

9) Dla największych momentów przęsłowych Jlf̂
i ilf3, a najmniejszych M2 i ifcf4 obciążono
ciężarem g+p wedł. szem. o^+ c)

9 „ B 6;+d>

I
e?

pną
2,
. 5.

10) Dla największych momentów przęsłowych Jlf2
j i j h M i i f b i ż

j ę y
i if4, a najmniejszych
ciężarem g+p wedł. szem.

» g » »

y 2

obciążono

. 9.

ggj X l a Oj. o4)

- ^ [jfg.O! + Xu (1+ « (1 +
11) Oddziaływania ogólnie w w-tera przęśle:

A ~A n | -Xn—XM_i X«_i—XM

In 'n

o4) i

12) Oddziaływania dla obciążeń ad poz. 9) (wypisano
tylko oddziaływania lewe, potrzebne do obliczenia mo-
mentów przęsłowych.)

s es
k hr

3

) q ^ 4.

3ac — ej ~r

13) Oddziaływania dla obciążeń ad poz. 10):

~a

3
Rys. U.
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• X ,

14) Największe i najmniejsze momenty przęsłowe
dla obciążeń ad poz. 9) w przęśle Z,:

Auę _ Qlx
2

w przęśle l%:

w przęśle l3:

X = Zew

w przęśle lK:

Aja

ffs
! J"J •

9k
15) Największe i najmniejsze momenty przęsłowe
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Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Budowa drogi betonowej „Via Caselina" opisuje Inż.
H. v. Deyn w Nr. 5 Die Betonstrasse.

W okresie powojennym nabrała we Włoszech rozbudowa
drogowa wprost olbrzymiego rozmachu. Oprócz dróg samocho-
dowych w północnych Włoszech oraz dróg automobilowych
obok Neapolu, o których komunikowano w Nr. 10/30 „Czas.
Tech.", rozpoczęto budowę drogi „Via Caselina" łączącej
Rzym z Neapolem, długości 275 km wykonując w pierwszym
perjodzie odcinek Rzym - Colonna 25 km długi. W odróżnieniu
do dotychczasowych typów obrano nawierzchnię betonową. Po-
nieważ robota ta wykonaną została w sposób wzorowy, należy
się z nią, bodaj w pobieżnym szkicu zapoznać.

W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na jeden
moment charakterystyczny. Ażeby jakikolwiek nowoczesny typ
nawierzchni mógł być wykonany wzorowo, koniecznem jest po-
siadanie odpowiedniej aparatury maszynowej, laboratorjów oraz
najrozmaitszych urządzeń ubocznych, których sprawienie opłaci
się może li tylko przy odpowiednio wielkiej robocie. Dlategoteź
Włosi zerwali z systemem krótkich odcinków próbnych, przy
których nie ma możności zamortyzowania potrzebnych wkładów,
a wskutek tego nie ma również pewności, iź dla danej na-
wierzchni użyto tych metod i narzędzi, które są wyrazem naj-
wyższego postępu w odnośnej dziedzinie.

Z uwagi na silny ruch mieszany przyjęto nawierzchnię
dwuwarstwową, przyczem w dolnej warstwie użyto cementu
zwykłego, natomiast w górnej cementu wysokowartościowego.
Materjałem kamiennym będącym tu do dyspozycji był tylko
bazalt, którego łomy znajduje się po drodze. Nie jest to ma-
terjał dla nawierzchni betonowej idealny, rozstrzygały tu je-
dnakże względy ekonomiczne. Stosunek mieszaniny pojedynczych
ziarn kruszywa dobrano na podstawie prób w sposób zbliżający
się najbardziej do idealnej krzywej Fullera.

W czasie budowy wykonywano w osobno na ten cel za-
łożonem laboratorjum codzienne próby wytrzymałości. Prze-
dmiotem wielkich trosk była sprawa dostarczenia do budowy
odpowiedniej wody. Użyto do tego celu wody źródlanej dopro-

w przęśle ls:

w przęśle Z4:

. - ^ S , i^ = ^ + .

2 kł

16) Największe oddziaływania dla obciążeń
ad poz. 9):

ad poz. 6):

L

ad poz. 7):

ad poz. 8):

2 +
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17) Największe naciski podporowe:

wadzanej pod ciśnieniem 7—8 atm. rurami na odległość
7 —10 hm. Woda uchwycona została zaporą i przeprowadzona
rurami o średnicy 3 '/2 cala, przyczem na przestrzeni założono
szereg zbiorników wyrównawczych celem regulowania ciśnienia.
Woda ta służyła nietylko do zarabiania betonu, lecz również
do utrzymywania przez pewien czas gotowej nawierzchni
w stanie wilgotnym. Kierownictwo wyposażone było w cały
szereg urządzeń pomocniczych umożliwiających wzorowe wy-
konanie a więc przyrządy do pomiaru wilgotności powietrza,
termometry minimalne i maksymalne, barometry, stopery do
kontrolowania przebiegu pracy i tp. Drobiazgowo prowadzony
dziennik budowy, w którym pojedyncze tafle nawierzchni otrzy-
mały bieżącą numerację, umożliwiał utrwalenie wszystkich dat
i dozwalał na ustalenie przyczyn ewentualnie później wystę-
pujących niedomagań.

Specjalną uwagę poświęcono podłożu, którego stałość
jest pierwszym warunkiem trwałości nawierzchni betonowej.
Po wykonaniu robót ziemnych ułożono warstwę tłucznia 10 cmigr
oraz przy wałowano wałami motorowemi 12-5 t i 17-5 t. Celem
uniknięcia związania się makadamu z przyszłą nawierzchnią,
wysypano na zawałowanym makadamie, warstewkę piasku
1—2 cm gr. z przy wałowaniem jej ciężkim wałkiem ręcznym.
Odpowiednio głębokie rowy zabezpieczały należyte odwodnienie.
Szerokość nawierzchni wynosi 5'60 m, grubość warstwy dolnej
20 e#», górnej 5 cm. W prostych spadek obustronny, w krzy-
wiznach jednostronny 4°/0. Ponieważ w niektórych partjacb.
droga posiada spadki podłużne dochodzące do 8%, przeto ko-
niecznem było nadanie powierzchni pewnej szorstkości, przez
przeciągnięcie jej szczotkami z piasawy.

Z dwóch inwestowanych dla celów tej budowy kamienio-
łomów, doprowadzono początkowo bazalt traktorami Fordsona,
które jednak okazały się mało przydatne tak, iź dalsze prze-
wozy uskuteczniane były zwyczajnemi wozami cięźarowemi.
Postęp dzienny roboty wynosił 150 mb.

Do dolnej warstwy użyto ziarn kamienia mas. 4 cm, do
górnej natomiast ziarna miały średnicę 0—20 mm. Wydatek
cementu w dolnej warstwie 300 kg (normalny cement Bergamo),
w górnej 500 kg (cement wysokowartościowy) na 1 tns kruszywa.

Użyty beton o plastyczności wilgotnej ziemi, układany
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był na podłożu nawilgacanem. W czasie roboty wszystkie po-
trzebne maszyny, celem ochrony przed słońcem, były przykryte
dachami, nadto przez natryski utrzymywano na miejscu budowy
odpowiednią wilgotność powietrza. Do mieszania betonu użyto
mieszarki amerykańskiej Rex Paver o pojemności 1 m3. Z po-
czątku materjału kamiennego nie przemywano, okazujące się
jednak w pierwszych polach rysy zmusiły przedsiębiorstwo do
oczyszczania materjału.

Przeprowadzane próby -wykazywały wytrzymałość kost-
kową na ciśnienie po 7 dniach 700 kgjrn^, po 28 dniach po-
wyżej 800 kg Im2. Partje gotowe nakrywane były dachami,
które natryskiwane były przez pierwsze 24 godzin nieprzer-
wanie wodą,. Następnie przysypywano wilgotną ziemią, usu-
waną po upływie dni 10.

Sama nawierzchnia wykonywaną była maszynowo, wy-
kończarką Dinglera, przyczem jako rezerwę użyto mechaniczną
ubijaczką w formie brusa o wadze 375 kg. Celem nadania na-
wierzchni możliwej gęstości użyto również specjalnych wibra-
torów systemu francuskiego (Vibrovile) w ilości 4 sztuk. Poje-
dyncze tafle miały długość 8 i 10 w stosowaną naprzemian,
celem uniknięcia pewnej rytmiczności uderzeń przy przejeździe
samochodu.

Szwy dylatacyjne o szerokości 15 mm urządzone pionowo,
wypełniono mieszaniną asfaltu z cementem.

Nie pptrzeba dodawać, iż z uwagi na dwuwarstwowość
nawierzchni, robota około wykonania górnej części następywała
natychmiast po ukończeniu dolnej. Jak -widzimy z powyższego
opisu, robota była prowadzoną, wzorowo, a oddanie do wyko-
nania równocześnie jednej firmie znacznej partji (25 km) umo-
żliwiło zastosowanie najnowszych urządzeń i zabezpieczyło w ten
sposób dobroć roboty.

— Automobilizm i jego opodatkowanie w Stanach Zjed.
Am. Płnc. W związku z obradami niemieckiego parlamentu
odnoszącemi się do nowelizacji podatku automobilowego, okazała
się potrzeba wysłania stosownej delegacji do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Płnc. celem zapoznania się z wprowadzonemi
tam zasadami poboru tego podatku. W delegacji tej reprezen-
towane były szerokie koła zainteresowane powyższą sprawą
a więc przemysł i handel samochodowy, przemysł gumowy,
związki i organizacje zajmujące się sprzedażą materjałów pę-
dnych, wreszcie instytucje, którym rozwój rozbudowy drogowej
leży na sercu. Również reprezentowane w niej były, wprawdzie
nie oficjalnie, interesowano Ministerstwa a więc Skarbu, Ko-
munikacji i Gospodarstwa Państwowego, W trakcie obrad nad
zadaniami delegacji, rozszerzono jej zakres działania również
na całokształt sprawy rozbudowy drogowej oraz na stosunki
wzajemne pomiędzy ruchem kolejowym a samochodowym.

Delegacja ta, pod przewodnictwem Generalnego Dyrektora
berlińskiego Towarzystwa omnibusowego p. Kaufmanna praco-
wała na miejscu przez okres 6 tygodni przy wydatnej współ-
pracy miejscowych czynników, a rezultaty ogłosiła w memorjale
pt. : Gospodarka samochodowa, podatek od samochodów i drogi
w St. Zj. Am. Płnc. (Kraftverkehrswirtschaft, Kraftfahrzeug-
steuer und Landstrassen in U. S. A.).

Przeprowadzane badania utrudniał w wysokiej mierze ten
moment, że tak budowa i zarząd dróg, jakoteź opodatkowanie
samochodów, nie są skoncentrowane w Unji, lecz należą do
zakresu działania pojedynczych Stanów, których jak wiadomo
jest 48.

Opodatkowanie 1 I benzyny waha się w pojedynczych
Stanach w granicach 2 do 6 fenigów, przeciętnie 3*5 f.
W r. 1928 każdy samochód był obciążony podatkiem gazoli-
nowym w wysokości 1 5 $ ; nienależy jednak zapominać, że
oprócz tego spoczywają na samochodzie rozmaite w poszcze-
gólnych Stanach świadczenia, dające w sumie również około 15$
rocznie. Podatek od materjałów pędnych przyniesie w r. b
kwotę około 450 miljonów dolarów,

Ciekawą dla stosunków amerykańskich jest rzeczą, w jaki
sposób uregulowano zwolnienie od podatku tych materjałów
pędnych, które są zużytkowane nie dla celów samochodowych.

W tej mierze wystarcza zaprzysiężone zeznanie odnośnego
użytkownika; kontrola jest tu ograniczoną tylko do sporady-
cznych wypadków. Dość powiedzieć, iź np. w Stanie Pennsyl-
wania, w którym wydano w roku 200.000 zwolnień od podatku,
całość złączonej z tem manipulacji oraz kontrolę przeprowadza
zaledwie 5 urzędników. W ostatnich czasach skonstatowano
jednak dość znaczne nadużycia pod tym względem.

Co do wysokości względnej opodatkowania, to stosunki
w pojedynczych Stanach są bardzo różne. Np. w lutym 1929
ustalono w rozmaitych miejscowościach Unji 77 cen za gazo-
linę, które wahały się w granicach 12 do 27-5.f. za 1 litr;
przeciętnie można przyjąć za litr gazoliny średniej jakości 21 f.
tak, iż przy przeciętnym podatku 3-5 f. wysokość opodatkowania
wynosi 18-6°/0 ceny detajlicznej.

Jakkolwiek, jak już wyżej powiedziano, budowa i utrzy-
manie dróg należy do zakresu działania pojedynczych Stanów,
to jednak Unja potrafiła zastrzedz sobie stosowny wpływ, i to
wpływ często decydujący w odniesieniu do kierunku i techni-
cznego wyposażenia budowanych dróg. Możliwem to było przez
udzielanie odpowiednich zasiłków na budowy. Budżet drogowy
wszystkich Stanów dochodził w r. 1927 do kwoty 1*5 miljarda $,
z czego 18'6°/0 pokryte zostało w drodze pożyczki. Jest to
wydatek wprost olbrzymi, nawet przy ogólnej długości dróg
około 3 miljonów mil i to tem więcej, iź z całej długości dróg
amerykańskich 75°/0 całkowitego ruchu wypada na długość
około 300.000 mil.

Co do wzajemnego stosunku koleji do samochodu, daje
się w ostatnich czasach zauważyć tendencję do zgodnej współ-
pracy, z korzyścią dla obu stron. E. B.

Drogi żelazne.
— Drogi żelazne Egiptu i Sudanu. Wedle zestawienia dra

E. R o e s n e r a koleje Egiptu liczyły 31 marca 1928 4600 km,
z tego 3206 km (69-7%) linji państwowych, a 1394 km (30'3°/0)
prywatnych.

Na 100 km1 kraju uprawnego przypada zatem przy jego
powierzchni 33.360 km1 13 km, a na 10.000 ludności (14,168.760
mieszkańców) 3-3 km dróg żelaznych.

Prócz tego w Kairze, Aleksandrji i Port Said istnieje
157 km tramwaji własności prywatnej.

Koleje państwowe: Na tabor składają się 687 parowo-
zów, wagony osobowe luksusowe 91, 1 klasy 259, 2 kl. 221,
3 kl. 608, z różnemi klasami 74 i 17.107 wagonów towaro-
rych. W r. 1927/28 przychody wynosiły 7,118.242 Ł. eg.,
rozchody 4,672.132 Ł. eg., co daje zwyżkę 2,446.133 Ł.< eg.

Koleje prywatne są: 1. Egyptian Delta Light Raylwais,
Limited 979 km; 121 parowozów, 348 wagonów osobowych
i 1391 towarowych. Przychody wyniosły na niej 305.202 Ł. eg.,
wydatki 252.437, zwyżka 52.755 Ł. eg.

2. La Societe anonime des chemins de fer de la Base-
Egypte 257 km, 16 parowozów, 82 wagonów osobowych i pocz-
towych i 350 towarowych. Przychody wyniosły 81.537 Ł. eg.,
wydatki 67.397, zwyżka 14.140 Ł. eg.

3. Fayvum Light Railwais Company 158 km, 17 paro-
wozów, 52 wagonów osobowych i 248 towarowych. Przychody
dały w r. 1927/28 28.021 Ł. eg., wydatki wyniosły 24.240
Ł. eg., zwyżka 3781,

W S u d a n i e wedle streszczenia D i e c k m a n n a spra-
wozdanie generalnej Dyrekcji Sudańskich kolei i żeglugi na
Nilu za rok 1928 długość sieci kolejowej 31 grudnia wynosiła
3016-5 km. Oprócz tego jest ukończonych 103-7 km nowych
linji, ale jeszcze nie oddanych do użytku publicznego.

Stan taboru obejmuje 155 parowozów, 300 wagonów oso-
bowych i 1819 wagonów towarowych. Przychody z końcem
roku 1928 wynosiły 1,751.876 Ł. eg., wydatki 1,011.729,
zwyżka 740.147 Ł. eg, (Arcliw fur Eisenbahntoesen zeszyt za
maj i czerwiec r. 1930).

Tak koleje Egiptu jak i Sudanu zawdzięczają swoją do-
chodowość turystyce.

— Koleje Łotewskie. Długość sieci państwowych kolei
łotewskich wynosiła z końcem roku 1928: 2719-4 Jem, w tem
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normalnotorowych tylko 448'1 hm, natomiast szerokotorowych
o prześwicie 1*524 m 1522"4 km, o torze wąskim i prześwicie
Im: 48-8 Jem, o prześwicie 0-75 m: 293-1 km, i O60 m:
504-7 hm, — Na 100 km2 powierzchni przypada na Łotwie
4-2 hm sieci (w Polsce 4"4), a na 10.000 mieszkańców 14-7 hm
(w Polsce 5"8). "W ciągu 10-ciu lat istnienia państwa zbudo-
wano 336*6 hm nowych, linji. — Oprócz kolei państwowych po-
siada Łotwa 175*8 km linji prywatnych wąskotorowych.

Zarząd kolei łotewskich posiada obecnio 327 parowozów,
z czego szerokotorowych 189, normalnotorowych 48, wąskoto-
rowych 90,

Park wagonów osobowych wynosi 744, w tem szeroko-
torowych 541, normalnotorowych 111. Park wagonów towaro-
wych liczy 5811 jednostek.

W przewozie towarów dominującą z-olę odgrywają płody
rolne i drzewo. W przesyłkach pospiesznych pierwsze miejsce
zajmuje masło, za niem idzie mięso, ryby, owoce i jagody.
Dochody zwykłe przerastają wydatki eksploatacyjne, jednako-
woż konieczność dokonywania poważnych inwestycji na kole-
jach tak zniszczonych przez wojnę jak łotewskie, nietylko
pochłaniają nadwyżkę, lecz i żądają dopłaty ze strony skarbu.

W r. 1927/28 koleje łotewskie liczyły 15.044 pracowni-
ków, co daje 5*86 na 1 hm.

'&?±z±zr!Sr--~?£'?%
Prze A y A. Przekrój J*>,y

Rys. 1.

Stawki taryfowe tak co do przewozu osób jak i towarów
są na Łotwie bardzo niskie ze względu na zubożenie kraju
w czasie wojny i konieczność odbudowy rolnictwa i przemysłu.
Najbardziej ożywioną wymianę towarów utrzymuje Łotwa z Ro-
sją sowiecką.

Słabą stroną kolei łotewskich jest różnorodność szero-
kości torów. (Archw fur Eisenbahntoesen i Inżynier kolejowy
4/1930).

— Nowy pomysł podkładów kolejowych podaje inż. Ma-
nujłow w „Żeleznodorożnoje dieło" (zeszyt 4 z 1924 r.) z as-
bestowo-cementowych bloków, nadający się przedewszystkiem
dla południowej Rosji, gdzie brak drzewa, a luźne są podkłady
asbestu. Beton asbestowy pozwala się nawiercać jak drzewo,
co umożliwia łatwe przymocowanie szyn do podpór.

Manujłow proponuje w miejsce wielokrotnie omawianych
podkładów poprzecznych i żelazno-betonowych, które podchodzą
pod obie szyny, a jak dowiodła praktyka zazwyczaj pękają
w osi toru, użycie dwóch bloków, połączonych kątówką.

Bloki te mają byd łączone ze sobą w kierunku poprzecz-
nym, dopiero po ułożeniu w torze. Ażeby przytem uderzenia
boczne kół mogły być bardziej równomiernie rozłożone na oba

• toki szyn, autor zaleca rozporki łączyć nie z blokami, lecz
przymocowywać je bezpośrednio do stopek szyn.

Przy podłużnie ułożonych blokach jeden przy drugim,
mielibyśmy duże ciągle podłużne bryły, zamiast brył poprzecz-
nych, a podbijanie podkładów odbywałoby się od osi i ze-
wnętrznej strony toru ze znacznie większą swobodą ruchów,
aniżeli przy gęsto ułożonych podkładach poprzecznych.

Byłby to niejako powrót do podkładów podłużnych. (Prze-
gląd zagranicznego piśmien. kolej. nr. 3 z r. 1930).

— Podkład zelazno-betonowy typu Vegneux składa się
z dwóch kloców żelazno-botouowych po 72 cm długich, a 24—34 cm
szerokich i 20 cm wysokich, związanych ze sobą żelaznym dźwi-
garem. Ciężar całego podkładu wynosi 150% dla kolei pod-
rzędnych, a 175 kg dla kolei pierwszorzędnych, gdy ciężar
dotąd używanych podkładów żelazno- betonowych o ciągłym
przekroju wynosił 275 hg.

Rysunek takiego podkładu i bardziej szczegółowy opis
mieści się w Organ f. d. F. d. E. (zeszyt 14 z 15. VII. 1929).

— Podkłady ieiazno-betonowe na Węgrzech. Na Węgrzech
z powodu braku drzewa użytecznego baczną uwagę zwraca się
na podkłady żelazno-betonowe. Dotychczas ułożono tam już
w torach do 160.000 podkładów żelazno-betonowych, a fa-
bryka tych podkładów dla kolei państwowych jest urządzona
na wytwórcześć roczną 30.000 sztuk.

Inż. Geza M e n d l w Organ fUr
dir Fortschritte des Eisenbahnwesens (zeszyt
18 i 19 z r, 1929) omawia sprawę tych
podkładów na Węgrzech, gdzie dalej
idące próby z podkładami żelazno - beto-
nowemi rozpoczęto od typów włoskich
z r. 1905 i 1906, tworząc wreszcie
własny typ z r. 1916. Autor opisuje
próby, przedsiębrane z temi podkładami,
a przywiązuje wielką wagę w odporno-
ści na tworzenie się rysów, do jakości
użytego cementu, względnie betonu.

Zwracam uwagę na ten artykuł
tych inżynierów, którzy chcieliby u nas
przedsiębrać próby z podkładami żelbe-
towemi, gdyż podkład węgierski dałby
najlepszy punkt wyjścia dla pomysłów
polskich.

Podkład włoski jest opisany w VII.
tomie podręcznika budowli żelazno-be-
tonowych przez dra inż. B a s t i a n a .
Rysunek w załączeniu. Jest to niejako
prototyp podkładu źelazno-betonowego,
którego konstrukcję oparto nat teorji.

Dodać należy, źe inź. R u z i C k a za-
powiedział wznowienienie prób z podkładami żelazno - betono-
wemi na Węgrzech przy stosowaniu zmiennego przekroju.
(Organ f. d. F. d. E. 1929, tom 84, str. 383).

Ink. A. W. Kruger.

Budownictwo betonowe.
— O parciu poziomem świeżego betonu pisze P. Bohm

W Bet. u. Eta. (1929 str. 329). Przy użyciu betonu lanego
trzeba się liczyć z parciem bocznem betonu na deskowanie.
Dla obliczenia trzeba znać kąt tarcia między betonem a ścianą,
i stok naturalny betonu. Dla świeżego betonu jest s<g5 = 0-27,
<jp=15°. Po osiądnięciu się. stałych części i odpłynięciu zby-
tecznej wody sicpraO'466, <jp=25°. Beton stężały nie wywiera
całkiem parcia. Ponieważ beton tężejąc wywiera coraz mniejsze
parcie, więc przy obliczeniu parcia należy też uwzględniać
oraz napełnienia. Dr. M. Thtdlie.

Mosty.
— Most kolejowy i drogowy na Renie w DUsseldorf-Neuss

ma według Schw. Bauztg. (1929 III., str. 115) rozpiętość główną
206 m. Dźwigar główny jest wspornikowy, dwie boczne roz-
piętości są po 108 m. W przęśle głównem nie ma tęźników
poziomych górnych, a pionowe są tylko na filarach.

Dr. M. Thullie.
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RECENZJE I KRYTYKI.
„Roboły wodne i meljoracyjne w południowej Mało-

polsce", część II, str. 702, rycin 129 i 20 kart przeglądo-
wy ch, napisał inż. A. K ę d z i o r ; nakład Min. Rob. Publ. przy
zasiłku Akad. Umiejętności. Cena 29 zł,

Znany i wysoko ceniony w szerokich kołach, naszego spo-
łeczeństwa, pionier spraw melioracyjnych w Polsce, dotrzymu-
jąc danej obietnicy w I części swej cennej pracy, ukończył
i ogłosił drukiem II część, w której zajmuje się wyłącznie opi-
sem meljoracyj, mających na celu popieranie rolnictwa, a prze-
prowadzonych w myśl podstawowego planu b. Wydziału Kra-
jowego ustalonego w 1894 r,

Część ta obejmuje opis publicznych przedsiębiorstw meljo-
racyjnych wykonanych przez Krajowe Biuro Meljoracyjne w ni-
zinie Nadwiślańskiej, na niżu Sarmackim, oraz w dorzeczach
Bugu, Styru i Dniestru, przyczem dla lepszego zrozumienia
tekstu uzupełniono ją 20 kartami przeglądowemi (1 : 100000)
i licznemi sytuacjami i rycinami pomieszczonemi w tekście.

Autor podał w opisie poszczególnych przedsiębiorstw
meljoracyjnycli nietylko szczegółowe ważniejsze daty hydro-
techniczne wyjęte z odnośnych projektów, ale także i koszto-
rysy, oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze, które są pod-
stawa, prawną powyższych przedsiębiorstw. W ten sposób
uprzystępnił autor szerokim kołom materjał niesłychanie cenny,
a dotychczas mało znany. Z materjału tego mogą i powinni
korzystać w jak najszerszej mierze przedewszystkiem inżynie-
rowie pracujący w tym dziale budownictwa wodnego, a na-
stępnie władze administracyjne, stwarzające podstawy prawne
dla tych prac o pierwszorzędnem znaczeniu dla gospodarczego
rozwoju Państwa. Dzieło to powinno wejść bezwarunkowo nie-
tylko w skład każdej podręcznej bibljoteki technicznej, ale także
i stać się vademecum wszystkich pracowników na polu meljo-
raeyj w Polsce.

Z prawdziwą niecierpliwością oczekujemy zatem dalszego
ciągu tej cennej pracy, podjętej w nie małym trudzie przez
p. Kędziora i nieomieszkamy całość szczegółowo rozpatrzyć
i poddać krytycznej ocenie. Prof. Łopuszański.

Dr. Alfred Sznerr: „Podręcznik spawania i cięcia me-
tali przy pomocy płomienia acetyleno-tlenowego". Tom I.
Materjały i urządzenia. Warszawa 1929. 334 str.

Istnieje w Polsce kilka podręczników z działu spawania
i to bardzo dobrych, jak np. praca inż. Tułacza; mają one
jednakowoż znaczenie raczej krótkich, zwięzłych wydawnictw.
Natomiast nowo omawiana książka A. Sznerra ująć ma w 3
tomach całokształt spawania i cięcie metali, z wniknięciem
w szczegóły i z uwzględnieniem najnowszych wynalazków
i udoskonaleń z tej dziedziny.

Tom I. obejmuje materjały i urządzenia do spawania.
Po wstępie omawiającym różne sposoby łączenia metali, prze-
chodzi autor do omówienia gazów używanych przy spawaniu
(tlen, wodór, gaz świetlny, gaz Blau' a, acetylen), ujmując je
oczywiście ze stanowiska technika; opisuje zatem fabrykację
ich, potrzebne aparaty, sposób przychodzenia w handlu, obcho-
dzenie się z nimi itd. W II. części opisane są aparaty i przy-
rządy do spawania a więc wytwornice do acetylenu, przewody,
wentyle redukcyjne, palniki, następnie dodawane metale i proszki.
Autor nie pomija żadnego szczegółu, mającego znaczenie, oma-
wia też wybór odpowiedniej instalacji acetylenowej, nie wcho-
dząc jednak w samą technikę spawania, co ma stanowić treść
części drugiej.

Cała treść podana jasno, przystępnie, a przecież wyczer-
pująco. Niema zbytecznych słów, jak to zresztą powinno byc
zawsze w podręczniku, zwłaszcza technicznym. Znaczna ilość
ilustracyj (152) objaśnia doskonale treść podręcznika.

Jest to dzieło bardzo cenne i wartościowe, a wobec roz-
woju spawania również ogromnie aktualne. To też pragnąc
tylko należy, aby jak najprędzej pojawiły się. części następne

St. Bryła.

BIBLJOORAFJA.
Wykaz dzieł nabytych przez Bibljotekę Politechniki w II.

kwartale r. 1929. (0. a. n.).
V. Teehnologja mechaniczna, Imdoioa maszyn i elehtrotećhniha.

Comite consultatif internabionale des Communications Tóle-
ihoniąues 4 grandę distance. Paris 1928. St. 464. — Klaiber E. u.
.ippart W. Die elektrische Ausriistung des Kraftfahrzeuges. Ziindung.
Berlin 1928. St. 237. — Schnell H. Der indizierte Wirkungsgrad der
G-asmaschine. Berlin 1929. — Hecker E. Der Einfluss des Warme-
uberganges auf den indizierten Wirkungsgrad des Gasmaschine.
Berlin 1929. — Tafel G. Die Hebezeugo. Berlin 1928. 2 tomy. — Klein L.
Vortrage ttber Hebezeuge. Hannover 1929. St. 2S9. — Peiseler G.
Richtige Akkorde.. Berlin 1929. St. 157. — Bosch M. Vorlesungen
iiber Maschinenelemente. Festigkeitslehre. Wellen u. Lager. Berlin
1929. — Creager W. and Justin J. Hydro-Electric Handbook. St. 897.
Sokoinicki G. Elektryfikacja Polski. Przemyśl 1929. St. 17. — Gott-
schalk M. Fordemittel zum Bekohlen und Besanden von Lokomoti-
ven. Berlin 1928. St. 172. — Eck B. Turbo-Geblase und Turbo-Kom-
pressoren. Berlin 1929. St. 294. — Pockrandt W. Mechanische Techno-
logie fur Maschinentechniker. Berlin 1929. St. 292. — SchrSder P.
Die Entladung von G-etreideflussehiffen durch Becherwerke und
3auganlagen in teohnisoher und •wirtscb.aftlicher Beziehung. Witten-
berg 1928. St. 66. Tb. 3. — Humnickl A. Części maszyn. Warszawa
1929. St. 312. Tb. 8. — Jones T. and Jones T. G. Machinę Drawing.
Engine and Pump Details. London 1920. Tb. 44. — Chrzanowski W.
Nowoczesne turbiny parowe. Warszawa 1929. St. 68. — Obrąpalski
J. Maszyny wyciągowe elektryczne. Katowice 1929. St. 137. — Foppl
0., Strombeck H. U. Eberman L. Schnellaufende DłeselmascMnen. 4
Aufl. Berlin 1929. St. 237. — Dziesięciolecie hutnictwa żelaznego
w Polsce niepodległej. Warszawa 1929. St. 51. Tb. 15. — Bncker K.
Kontgenographische Werkstoff-Prufung. Braunschweig 1929. St. 100.
Borkent B. Fouten van stroomtransformatoren. Delft 1928. St. 69.
Loffler S. W wieku pary wysokoprężnej. Katowice 1929. St. 25. —
Llnden A. Eenige Beschouwingen over den modernen ketelbouw.
Delft 1927. Sfc. 23. — Mitteilungen der Maschinenprufungstation der
Hochsohule filr Bodenkultur in Wien. Wien. — Hochspannungsleitun-
gen mit Eosenthal-Isolatoren der Kegelkopf- und Motor-Bauart.
Selb 1929. - Gruell W. Samochód. Łódź 1929. St. BO. — Lambl J.
i Szymanow8kł S. Katechizm służby ruchu w pytaniach i odpowie-
dziach. Poznań 1928. St. 127. — Manczarski S. Teorja i pomiary
alternatorów wielkiej częstotliwości. Warszawa 1929. St. 26. —
Fiirgang M. Samoczynny szybkodzi.alaja.cy hamulec Knorra. Kraków
1929. St. 85. — Czeczott A. Ważniejsze wyniki badania parowozów.
Warszawa 1929. St. 30. — Grądzki I. Szybkościomierze parowozowe.
Wilno 1928. St. 46. Tb. 3. — Kossowski J. Akrobacje powietrzne.
Warszawa 1929. St. 41. — Hensel G. Elektrotechnika w zadaniach.
Prąd zmienny. Cz. I. Warszawa 1929. 2. wyd. St. 176. — Jasiiiski W.
Podręcznik do nauki telegrafowania na aparatach Morzowskieh,
stukawce i brzęczyku. Warszawa 1929. St. 197. — Lampki. Jak ie . . .
stosować w odbiornikach. Warszawa 1928. St. 32. — Glauert H. Die
Grundlagen der Tragfltigel- und Luftschraubentheorie. Berlin 1929.
St. 202. — Jackowski K. Izolacyjne materjały elektrotechniczne. War-
szawa 1928. St. 16. - Allen'8. Superintendants Hand Book. Phila-
delphia 1929. St. 454. (0. d, n.).

NEKROLOGJA.
Śp. Marjan Dolnicki. Przed kilku dniami liczny zastęp

przyjaciół i kolegów odprowadził w Warszawie na miejsce
wiecznego spoczynku ś. p. inź. Marjana Dolnickiego, zmarłego
tragicznie jako ofiara swego zawodu. Podczas dozorowania bu-
dowy spadła nań z wysokości czterech piąter belka i zabiła
go na miejscu. Ś. p. Marjan Dolnicki urodził się we Lwowie
w r. 1882, tamże skończył Politechnikę, a następnie w latach
1909 —1912 był asystentem prof. Thulliego, poczem wstąpił
do Wydziału Krajowego we Lwowie. Wzięty do wojska pod-
czas wojny światowej dostał się do niewoli rosyjskiej, z któ-
rej powrócił dopiero w r. 1921. Powróciwszy został inspekto-
rem budowlanym m. Warszawy, a pracy swej oddał się z peł-
nym zapałem i poświęceniem. Niezależnie od swojej pracy za-
wodowej, w której zasłynął ze swycb zdolności i sumienności,
pracował także jako inżynier, biorąc czynny udział w budowie
fabryki „Parowóz" i wielu innych budowli. Mimo tych. zajęć,
znalazł czas, aby pracować również naukowo. Był współpra-
cownikiem „Podręcznika Inżynierskiego", do którego opracował
działy: Budownictwo, Rekonstrukcje budowli i inne. Pracował
także w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, a także był
czynnym współpracownikiem Czasopisma Technicznego i innych
pism zawodowych, umieszczał również artykuły o budownictwie
w kilku pismach codziennych. W r. 1929 był delegatem m.
Warszawy w Komitecie P. W. K. w Poznaniu i w ogromnym
stopniu przyczynił się do uświetnienia wystawy.



Tracimy w zmarłym wybitną jednostkę, pierwszorzędnego
fachowca, dobrego kolegę i dzielnego człowieka. Zmarły po-
zostawił młodą żonę i dwoje małych dzieci.

Kongresy ł Zjazdy.
Wystawa melioracyjna w Czechosłowacji. Ministerstwo

Rolnictwa Eepubliki Czeskosłowackiej w porozumieniu z wła-
dzami publicznej służby rolniczo-technicznej, oraz odnośnemi
organizacjami meljoracyjnemi, wodnemi i inźynieryjnemi przy-
stąpiło do prac przygotowawczych, nad urządzeniem Wystawy
Meljoracyjnej w Czechosłowacji w 1931 r. Wystawa urządzona
będzie w ramach corocznej wystawy rolniczej, organizowanej
przez Jedność Rolniczą, mianowicie z okazji Międzynarodowego
Kongresu Rolniczego w końcu maja i na początku czerwca
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1931 r. w Pradze. W akcji tej wezmą udział władze pu-
bliczne, szkoły, zakłady i korporacje, zajmujące się melioracją
gleby, oraz instytuty, mające z nią jakąkolwiek łączność. Wy-
stawa podzieloną będzie na następujące grupy: I. Minister-
stwa, instytuty i wyższe szkoły techniczne, II. Czechy, III.
Morawa i Śląsk, IV. Słowacja, V. Ruś Podkarpacka, VI. Do-
świadczalność, szkolnictwo i literatura, VII. Organizacje meljo-
racyjne, wodne i inżynieryjne oraz przedsiębiorstwa, VIII. Ma-
terjały budowlane i konstrukcje, maszyny, pomoce i przyrządy.
Wystawa będzie celowo uzupełniona przez konferencje, posie-
dzenia i fachowe wycieczki. Wystawę urządza Jedność Rolni-
cza i Centrala Związków Meljoracyjnych za poparciem Mini-
sterstwa Rolnictwa. Ze zgłoszeniami i po informacje należy
się zwracać do „ZemSdelska Jednota", Praha II, NaMorenci27.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa

Politechnicznego z dnia 26. marca 1030 r.
Prezes Inź. Stanisław R y b i c k i otwiera o godz. 18'SO

Walne Zgromadzenie i stwierdza, że poprzednie, zwołane na
godz. 17-tą nie mogło się odbyć z powodu braku kompletu.

Po powitaniu członków w ilości 32 zaprasza przewodni-
czący na skrutatorów Inż. Kuczyńskiego, Prof. Rrzyczkow-
skiego i Inź. Bessagę, zaś na sekretarzy Inź. Antoniego To-
maszewskiego i Jerzego Meiera.

Na wstępie poświęcił prezes Rybicki kilka słów pamięci
zmarłym w roku ubiegłym członkom (śp. W. Beksiński, J.
Chowaniec, W. Chudzikiewicz, K. Haczewski, I. Hochman, F.
Jelonek, J. Malinowski, Z. Motylewski, i J . Sare). Zgromadze-
nie wysłuchało słów Prezesa stojąc i uczciło pamięć zmarłych
przez chwilę milczenia.

Ponieważ protokół ostatniego Walnego Zgromadzenia zo-
stał ogłoszony w Nr. 18 Czasopisma Technicznego z dnia 25. IX.
1929, zaś sprawozdanie z czynności Wydziału w Nr. 5 Czasop.
Techn. z dn. 10. III. 1930 r. przyjęto protokół i sprawozda-
nie do wiadomości bez odczytywania. W dalszym ciągu prze-
mawia P. Prezes Rybicki:

„Zamykając 52 rok istnienia naszego Towarzystwa sta-
jemy dziś przed Wami, Szanowni Koledzy, żeby Warn zdać
sprawę z działalności Towarzystwa w ubiegłym roku. Do Was
należy sąd, czy praca Towarzystwa była owocną, czy nasz do-
robek tegoroczny stoi w należytym stosunku do żądań, jakie
członkowie Towarzystwa mogą stawiać do jego Zarządu. Linją
wytyczną naszej działalności było kroczenie śladami naszych
poprzedników, pielęgnowanie pięknych półwiekowych tradycyj
naszego Towarzystwa, które jako zespół ideowy wzięło sobie
za zadanie, wykazać, jak ważną rolę powinien odgrywać pol-
ski inżynier w swojem społeczeństwie. Zakreśliliśmy szeroko
jego prawa i obowiązki, jako przywódcy życia technicznego
i gospodarczego kraju. Dobro publiczne było naszem naczelnem
hasłem, a obok tego troska o stanowisko inżyniera i powagę
jego stanu. Jeżeli nie zdołaliśmy mimo najlepszych chęci, dźwi-
gnąć Towarzystwo na wyżyny, na jakich pragnęlibyśmy je
wszyscy widzieć, to jednak mamy odwagę powiedzieć, że nie
uroniliśmy nic z powagi i znaczenia, jakie ono sobie w ciągu
BO lat zdobyło. Nie udało nam się rozwinąć działalności sto-
sownie do naszych, może zbyt śmiałych zamierzeń, ale przy-
czyny tego, naszem zdaniem, skromnego bilansu, leżą, w oko-
licznościach od nas niezależnych. Towarzystwo Politechniczne
liczy wprawdzie około 1000 członków, do ich grona należą za-
stępy najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktycznych
zawodów inżynierskich, lecz mimo tego koło członków pracu-
jących dla Towarzystwa jest bardzo ograniczone. Inicjatywa
do podjęcia jakiejś akcji przez Towarzystwo, zajęcia się jakimś
problemem technicznym lub gospodarczym i pomoc członków
Towarzystwa w tym kierunku jest bardzo rzadką, i nawet
zainteresowanie się pracą Towarzystwa ze strony ogółu człon-
ków jest niewielkie. Dowodem tego jest np. słaba frekwencja

na odzwierciadlających życie Towarzystwa zebraniach tygodnio-
wych, skromna współpraca nawet części członków Wydziału,
którzy ją ograniczają do uczestniczenia w nielicznych posie-
dzeniach Wydziału. Wytworzyła się sytuacja, jak gdyby To-
warzystwo i jego członkowie były dwa światy odrębne, jakby
Towarzystwo było rzeczą abstrakcyjną, a przeważająca część
członków przyglądała się tylko krytycznem okiem działalności
tego Towarzystwa. A przecież stosunek powinien być odmienny,
działalność Towarzystwa powinna się przedstawiać jako ogólny,
ostateczny wynik pracy i usiłowań wszystkich członków dla
dobra Towarzystwa, jego znaczenia i powagi. Za mało mózgów
było zaprzągniętych do pracy w Towarzystwie, a może te
mózgi były i za słabe, aby sprostać zadaniom, które Towa-
rzystwo ma do spełnienia.

Drugą okolicznością, która ujemnie wpływa na rozwój
Towarzystwa i na krąg jego wpływów, jest chłodny stosunek
czynników rządowych do naszego Towarzystwa, jak wogóle
do zrzeszeń technicznych. Czynniki te nie liczą się bynajmniej
z kapitałem nauki, inteligencji i doświadczenia, ześrodkowa-
nym w naszem Towarzystwie i nie widzą zupełnie korzyści,
jakieby sprawy państwowe mogły odnieść, gdyby Władze
chciały zasięgać opinji takiego zrzeszenia. Winę tego stanu
rzeczy ponoszą w części same zrzeszenia, które się dotychczas
nie zdobyły na uzgodniony projekt urzędowej organizacji, we
formie Izby Inżynierskiej. Wynikiem tego stanu rzeczy jest,
że Rząd zaprasza np. do Rady Wojewódzkiej dla spraw wod-
nych przedstawicieli Izby Rękodzielniczej i żąda od Izby Prze-
mysłowo-Handlowej opinji o ustawie dla budowli kolejowych
i innych.

Towarzystwo nasze, nie czekając daremnie zaproszenie
Władz rządowych, z własnej inicjatywy zajęło się rozpatrywa-
niem najważniejszych aktualnych zagadnień technicznych i za-
jęło wobec nich' stanowisko. Mam tu na myśli kwestję mieszka-
niową, sprawy elektryfikacji kraju (oferta Harrimana) a po-
niekąd także komercjalizacji kolei państwowych. Materjały,
któreśmy w tych sprawach przedłożyli Rządowi, lub ogłosili,
przyczynią się niewątpliwie do wyświetlenia niejednej strony
tych zarówno pod względem technicznym, jak i pod względem
gospodarczym ważnych zagadnień.

Z szeregu spraw, któremi się zajmowało nasze Towa-
rzystwo muszę wspomnieć, o obszernej, bardzo sumiennie opra-
cowanej opinji dla Ministerstwa Sprawiedliwości o ustawie wy-
właszczeniowej, w której opracowaniu wzięli czynny udział
i wykonali lwią część pracy przedstawiciele Polskiego Towa-
rzystwa Prawniczego, Pan Prezes Generalnej Prokuratorji Dr.
Hamerski i Referent Urzędu Wojewódzkiego Mr. Danielec.
Przedłożyliśmy Ministerstwu Robót Publicznych opinję o pro-
jekcie ustawy dla koncesjonowania publicznego ruchu autobu-
sowego i opinję o projekcie przepisów dla opracowywania pro-
jektów dla budowli wodnych. Dwa pierwsze wymienione pro-
jekty ustaw otrzymaliśmy postronnie i choć nieproszeni, przed-
łożyliśmy odnośnym Ministerstwom nasze opinję.

Program odczytów wygłoszonych na naszych tygodnio-
wych zebraniach był bogaty i wykazuje po części referaty nad-
zwyczaj cenne, zarówno dla. nauk technicznych, jakoteź i dla
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praktycznego zawodu inżynierskiego. Nasze Oddziały na pro-
wincji, zarówno jak i nasze Sekcje fachowe pracują, i wyka-
zują dużo żywotności, Tarnowski Oddział wzmógł się liczebnie
bardzo znacznie, zaliczywszy do swego grona poważny zastęp
inżynierów Państwowej Fabryki Sztucznych Nawozów w Mości-
cach, dokąd zamierzamy w czasie bieżącego roku urządzić wy-
cieczkę członków Towarzystwa.

W ubiegłym roku współpracowaliśmy ze Związkiem Pol-
skich Zrzeszeń Technicznych i Polską Sekcją Międzynarodowej
Federacji Prasy Technicznej. Związek zwołał był w ubiegłym
roku z okazji Wystawy Krajowej do Poznania Ogólny Zjazd
Polskich Techników Zrzeszonych i Kongres Federacji Inżynie-
rów Słowiańskich. Związek jest poważną organizaoją, bo sku-
pia wszystkie istniejące w Polsce zrzeszenia techniczne i Sto-
warzyszenie Polskich Inżynierów w Ameryce.

Jego kreacjami są Federacja Inżynierów Słowiańskich, do
której należą Związki Narodowe Inżynierów Czechosłowackich,
Jugosiawiańskich, Bułgarskich i Emigrantów Rosyjskich, razem
około 16.000 inżynierów, i Polska Sekcja Międzynarodowej Fe-
deracji Prasy Technicznej. W Federacji Inżynierów Słowiań-
skich, my polscy inżynierowie mamy dominujące stanowisko,
nadajemy kierunek pracy i w bieżącym roku mamy nawet for-
malne przewodnictwo. Po Kongresach Federacji, które jak so-
bie Szanowni Koledzy przypomną odbyły się kolejno w War-
szawie, Zagrzebiu, Sofji i Poznaniu, odbędzie się w czerwcu
b. r. zwołany przez nasz Związek Kongres w Pradze. Tema-
tem naszych obrad jest opracowanie technicznego słownika ję-
zyków słowiańskich, jednolita normalizacja, stworzenie wspól-
nych instytutów badawczych, solidarna współpraca na terenie
międzynarodowym, dążenie do ujednostajnienia ustawodawstwa
technicznego, wymiana publikacyj technicznych i sił nauko-
wych i t. p. Polska Sekcja Międzynarodowej Federacji Prasy
Technicznej osiągnęła poważne zdobycze, jak mandat wicepre-
zesa Stałego Komitetu dla Polaka, język polski, jako język
urzędowy Federacji, równouprawniony z francuskim, angielskim,
niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Wreszcie założenie t. zw.
federacyjnych bibljotek w Warszawie i we Lwowie, które
otrzymują bezpłatnie około 2.000 czasopism technicznych ca-
łego świata. Te zdobycze zawdzięczamy poparciu delegatów
Związków Narodowych, należących do Federacji Inżynierów
Słowiańskich. Jak takie poparcie jest nam potrzebne, dowodzą
następujące doświadczenia, zdobyte na zebraniach międzynaro-
dowych. W jesieni roku ubiegłego rozważano w Paryżu na po-
siedzeniu „Comite Gerant de 1'Union des chemins de fer"
sprawę wydania nowej oficjalnej mapy kolejowej Europy. Li-
tewski delegat zażądał, aby na tej mapie Wilno było ozna-
czone jako stacja kolei litewskich. Gdy Niemcy i Francuzi
zgłosili swoje „desinteressement" udało się obalić wniosek li-
tewski tylko przy pomocy głosów przedstawicieli Słowian, .Ru-
munów, Włochów i Hiszpanów. W podobny sposób udało się
uzyskać dla Polaka mandat wiceprezesa Komitetu Międzynaro-
dowej Prasy Technicznej.

W dalszym ciągu Prezes Rybicki zawiadamia zebranie,
że tego roku Zjazd delegatów Zrzeszeń Technicznych odbędzie
się we Lwowie, który się zajmie między innymi ustaleniem
rezolucji w sprawie mieszkaniowej, oraz sprawą złoży węgla
brunatnego (koks, gaz, sztuczna benzyna) na Wschodzie. Składa
też serdeczne podziękowanie za pomoc i współpracę P, Wice-
prezesowi Blumowi, długoletniemu skarbnikowi Bronarskiemu,
P. sekretarzowi Kozłowskiemu, P. administratorowi domuProf.
Krzyczkowskiemu, redaktorom Czasopisma Technicznego Eoniewi-
czowi i Prof. Bratro, wreszcie personalowi biurowemu. Prezes
przypomina też, że w roku bieżącym upływa 30 lat zasłużonej
pracy kursora Towarzystwa P. Kulika i wyraża ma imieniem
Wydziału Towarzystwa serdeczne podziękowanie.

Imieniem Komisji rewizyjnej odczytuje Inż. M. Kuczyń-
ski wniosek o udzielenie ustępującemu Wydziałowi absolutorjum
z podziękowaniem za pracę i starania około rozwoju Towa-
rzystwa. Prezes Gąsiorowski wyraża Prezesowi Rybickiemu

gorące podziękowanie za owocną pracę dla Towarzystwa, oraz
dziękuje mu w imieniu Izby Inżynierskiej za stałe popieranie
idei stworzenia Izb Inżynierskich w Polsce. Prezes Rybicki
w odpowiedzi zaznacza, źe Polskie Towarzystwo Politechniczne
i Izba Inżynierska są ściśle ideowo złączone. Wniosek o udzie-
lenie absolutorjum wraz z podziękowaniem przyjęto jednogłośnie.

W dalszym ciągu Prof. Bratro składa sprawozdanie Re-
dakcji Czasopisma Technicznego. Wspomina, źe literatura tech-
niczna obca jest przepełniona monografjami z prac wykonanych,
które są bardzo cenne tak dla współczesnych jak i dla historji,
u nas mimo ciągłych apelów do członków Towarzystwa, mimo
że się robi dużo, zwłaszcza w budownictwie inżynierskim, nic
się o tem nie pisze. Prof. Bratro apeluje jeszcze raz o popar-
cie jedynego pisma ogólno - technicznego.

Na wniosek Wydziału postanowiono przez aklamację na-
dać godność członka honorowego Prof. Dr. Maksymilianowi
Thulliemu, który od lat 53 (a zatem od założenia Towarzystwa)
stale współpracuje czynnie, prócz tego działa na gruncie spo-
łecznym i cieszy się wielkiem poważaniem i sympatją.

Na wniosek Wydziału postanowiono zmienić §§ 33 i 43
Statutu Towarzystwa w tym duchu, by do Sekcji Towarzystwa
mogli należeć członkowie nadzwyczajni Sekcji, którzy nie są
członkami P. T. P.

Skarbnik Inż. Bronarski stawia imieniem Wydziału wnio-
sek o uchwalenie podwyższenia wkładki członkowskiej na prze-
ciąg 6 miesięcy o 50 gr., przeznaczonych na zasilenie funduszu
stypendyjnego Imienia Prezesa Rybickiego. Wniosek przyjęto
jednogłośnie z tem, źe podwyżka ta obowiązuje od dnia 1.
kwietnia b. r.

Do nowego Wydziału wybrano na podstawie wniosków
komisji matki:

W y d z i a ł G ł ó w n y :
Pozostają w Wydziale: Prezes Inź. Stanisław Rybicki,

członkowie: Prof. Inż. Emil Bratro, Inź. Edward Bronarski,
Prof. Inż. Kazimierz Zipser, Inż. Stanisław Kozłowski, Inż.
Tytus Laskiewicz, Inź. Mieczysław Bessaga, Prof. Inź. Gustaw
Mildner, Inż, Emil Piwoński, Inż. Bogdan Łazoryk.

Nowi członkowie: Wiceprezesi: Inż. Fryderyk Blum,
Prof. Dr. Wilhelm Borowicz; członkowie: Dr. Witold Aulich,
Inż. Alfred Broniewski, Inź. Tadeusz Jarosz, Inż. Zygmunt
Kalityński, Prof. Inź. Dyonizy Krzyczkowski, Inż. Jerzy
Nechay, Prof. Dr. Kasper Weigel.

K o m i s j a r e w i z y j n a :
Inź. Kazimierz Gąsiorowski, Inź. Konstanty Biernacki,

Inź. Marjan Kuczyński, Inż. Ernest Nechay, Dr. Władysław
Wrażej.

Sąd k o n k u r s o w y im. Barona Gostkowskiego:
Prof. Inź. E. T. Geisler, Prof. Inź. Witold Minkiewicz,

Prof. Dr. Maksymiljan Matakiewicz. Zastępcy: Prof. Inź. Zyg-
mut Ciechanowski, Prof. Inż. Dyonizy Krzyczkowski, Prof.
Inź. Kazimierz Zipser.

S ą d p o l u b o w n y (18 członków):
Inź. Stanisław Aleksandrowicz, Inź. Konstanty Biernacki,

Prof. Inż. Ignacy Drexler, Inż. Teofil Dujanowicz, Inż. Kazi-
mierz Engiel, Inź. Kazimierz Gąsiorowski, Prof. Inż. Edwin
Hauswald, Proc. Inź. Edmund Krzen, Inź, Paweł Krzyworączka,
Inź. Marjan Kuczyński, Inź, Konrad Michał Lisowski, Inź.
Michał Łuźecki, Inź. Marcin Maślanka, Prof. Inż. WTitold Min-
kiewicz, Inż. Paweł Prachtel-Morawiański, Inż. Bronisław Win-
nicki, Prof. Dr. Maksymiljan Thullie, Inź. Kazimierz Winiarz.

Sąd h o n o r o w y (15 członków):
Inź, Konstanty Biernacki, Prof. Dr. Placyd Dziwiński,

Inż. Kazimierz Engel, Prof. Tadeus Fiedler, Inż. Ludwik Friiauff,
Inż. Kazimierz Gąsjprowski, Inż. Edward Hilbricht, Prof. Zyg-
munt Klemensiewićz, Inż. Gustaw Mildner, Inż. Paweł Prachtel-
Morawiański, Prof. Dr. Karol Wątorek, Prof. Adolf Weiss,
Inź. Jan_ Witkiewicz, Prof. Dr. Roman Witkiewicz, Inż. Ka-
zimierz Żardecki.

Na tem zamknięto Walne Zebranie.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. • Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Rocznik XLVIII.
T R E Ś Ć : Inż. Dr. AL P a r e ń s k i : Zbiorniki powodziowe i użytkowe w dorzeczach. Świoy i Łomnicy. (Ciąg dalszy). — Dr. T. K l u z :

O budowie dróg powietrznych. (Ciąg dalszy). ~ Inż. K. S t a d t m i l l l e r : Program pracy przy ustalaniu słowiańskiego
słownictwa technicznego. — Inż. Dr. Wł. B u r z y ń s k i : W sprawia wyboczenia. — Inż. Dr. A. Chmiele wi ac: Najwięk-
szy na świecie most żelbetowy. — Inź. G. D a n i ł o w : Eama prostokątna pionowo obciążona. — Wiadomości z literatury
technicznej. — Eecenzje i krytyki. — Kongresy i Zjazdy. — Zebrania i odczyty w Towarzystwie. — Sprawy Towarzystwa.

Inż. Dr. Aleksander Pareriski.

Zbiorniki powodziowe i użytkowe w dorzeczach Świcy i Łomnicy.
(Ciąg dalszy).

E) Wnioski w y p ł y w a j ą c e ze z b a d a n y c h
g e o l o g i c z n y c h .

Nasunięcia poszczególnych skib karpackich na siebie
spowodowały wypiętrzenie warstw, które zależnie od wiel-
kości i kierunku upadu warstw stają się dla budowy
przegród czynnikiem ujemnym lub dodatnim. Ujemnym
dla samego podparcia przegrody ponieważ przegroda pod
działaniem swego własnego ciężaru mogłaby się po pła-
szczyźnie warstwy zesunąć. Dodatnim dla oparcia przy-
czółków przegród szczególnie łukowych, działających pod
naporem wody, napełnionego zbiornika, jako sklepienie,
zależnie od kierunku upadu, który musi być przeciwny
kierunkowi parcia przyczółków, t. j . kierunkowi biegu
rzeki. Wielkość upadu warstw w poszczególnych przekro-
jach, w których zaprojektowano przegrody w przeważnyoh
przypadkach nie jest znaczną, wynosi bowiem dla prze-
krojów 1-19 S, I I - 6 N , III-39S, IY-12S, V~14S,
VII—23 S, IX—25 8, z wyjątkiem przekrojów VI i X,
w których wielkość tego upadu wynosi dla VI—76 S,
a dla X-62 N.

Także kierunki upadów są dla całości budowli, t. zn.
dla fundamentowania i oparcia przyczółków przegród do-
datnie, t. zn. zwrócone ku południowi czyli w przeciwnym
kierunku biegów rzek, z wyjątkiem przekroju II i X,
które wykazują niekorzystny, t. j . północny kierunek
upadu warstw. W przekroju II-gim odgrywa ten pół-
nocny kierunek nie wielką rolę ze względu na mały upad
warstw 6 stopniowy, natomiast w przekroju X jest on
czynnikiem ujemnym.

Ryo. 16

Południowy kierunek upadu warstw ma także ważne
znaczenie dla szczelności zbiornika, mianowicie dodatnie,
ponieważ jest wprost przeciwnym biegowi wody w ło-
żysku rzeki.

Następnym czynnikiem stratygraficznym, mającym
wpływ na budowę zapor i zbiorników jest bieg warstw.
Bieg ten jest we wszystkich przekrojach projektowanych

przegród czynnikiem dodatnim dla budowli. Nie odchyla
się bowiem znacznie w badanym obszarze od normalnego
biegu skib karpackich, który wynosi 315°NW, wahając
się między 307 NW (w przekroju VI-tym), a 342 NW
(w przekroju IV-tym). Bieg ten jest przeważnie prosto-
padły lub mało ukośny (zbliżony do prostopadłego) do
biegu rzek (jak widoczne z rys. 2), a ponieważ upad
warstw jest stale prostopadły do ich biegu, przeto oparcie
i podparcie przegrody nie natrafi na większe trudności.
"W jednym przypadku, t. j . w przekroju III-cim bieg
warstw skalnych jest prawie równoległy do biegu rzeki,
co jest czynnikiem ujemnym dla budowy. Łatwo jednak
tę przeszkodę usunąć, przesuwając przegrodę poniżej pro-
jektowanego miejsca tembardziej, że rzeka Mizunka pły-
nie tu w najszerszeni miejscu formacji kredowej (patrz
rys. 2). Pozatem szczelność pod budowlą, można będzie
także — przy niekorzystnym biegu warstw skalnych —
uzyskać środkami sztucznemi, jak n. p. injekcją z płyn-
nego cementu pod wysokiem ciśnieniem do 40 atmosfer,
przy pomocy otworów wierconych. Szereg już w ten spo-
sób wykonanych przegród wskazuje na dodatnie wyniki
tego sztucznego środka wzmacniającego,

Ten sztuczny zabieg jest wzkazany i z tego względu,
że stosunek modułu elastyczności podłoża do modułu ela-
styczności przegrody — wykonanej bądźto z betonu

Ryo. 17.

z wkładkami źelaznemi lub bez," bądźto z t. zw. gigant-
betonu, t. zn. betonu o olbrzymich ziarnach tłucznia,
względnie odłamów skalnych, wreszcie z kamienia łama-
nego — zbliża do jedności, zapobiegając tem samem,
względnie zmniejszając do minimum rucny przegrody.

Należy tu zaznacyć, źe uwarstwowienie poziome skał
nie zawsze jest dla fundamentowania najkorzystniejsze,
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szczególnie niekorzystnym jest układ cienkoławicowych
skał o charakterze litologicznym, t. zn. przekładanym
innym rodzajem skał o mniejszej lub większej wytrzy-
małości, n. p. piaskowiec przekładany łupkami.

Najlepiej nadaje się do fundamentowania tak cięż-
kich budowli, jakienii są przegrody dolin, formacja eoceń-
ska, posiadająca przeważnie twardy piaskowiec (wygodzki),
występujący bądźto w skałach bryłowych, bądź też uła-
wicone następnie warstwy popielskie i hieroglifowe. Rów-
nież 2 powodu twardości tych skał rozmycie dolin rzecz-
nych jest w miejscach, w których rzeki tę formację prze-
kraczają, najmniejsze, a doliny najwęższe.

"Wskutek tych dodatnich cech obrano przeważną
część przekrojów, t. j . II, IV, YI, VII, IX i X dla pro-
jektów przegród, w formacji eoceńskiej.

Mniej dobrze do omawianego celu nadaje się for-
macja kredowa ze względu na jej litologiczny charakter.
"Wprawdzie i w tej formacji występują twarde piaskowce
(jamneńskie o miąższości do 100 m) lecz inne piętra tej
formacji jak warstwy płytowe (świętosławskie również
dość twarde) i warstwy inoceramowe przekładane są czer-
wonemi, czarnemi i zielonemi łupkami, marglami, krze-
mionkowemi, wreszcie fukoidowemi o mniejszej wytrzy-
małości.

"W formacji tej zaprojektowano cztery przegrody,
mianowicie Nr. I, III, V i VIII.

Formacja oligoceńska, ze względu na mało wytrzy-
małe i mało' szczelne podłoże, w którym występują prze-
ważnie łupki menilitowe — do fundamentowania ciężkich
budowli nie nadaje się dobrze.

"W piaskowcach bryłowych formacji kredowej i eo-
cenu można dopuścić natężenie pod fundamentami prze-
grody do 14 kgjcm^, w piaskowcach warstwowych (bez
wkładek skał miękkich), tych formacji, 8—12 kg/cm2 za-
leżnie od grubości, biegu i upadu tych warstw, wreszcie
w piaskowcach miękkich oraz twardych przy uwzględnie-
niu litologicznego charakteru budowy geologicznej, to na-
tężenie dopusezalne waha między 5 do 8 kgjcm2.

Warunki te można jednak znacznie polepszyć środ-
kami sztucznemi, o których mowa wyżej.

"Wysokość przegród jest w pewnym stopniu zależną
od naprężonia dopuszczalnego czyli od wytrzymałości
podłoża. Naprężenie dopuszczalne 5 do 8 kgjcm2 zdolne
jest podeprzeć przegrodę typów, o których wyżej mowa,
od 25 do 40 m wysoką, naprężenie 8—12 kg\em\ prze-
grodę od 40 do 60 m, wysoką, a naprężenie wyższe jak
12 kgjcm2, przegrodę wyższą jak 60 m.

Taki jest wynik ogólnych badań geologicznych na
obszarze dorzeczy rzek Świecy i Łomnicy, na którym za-
projektowano w ogólnych zarysach grupę współdziałają-
cych ze sobą zbiorników retencyjnych i użytkowych.

Wynik ten nie przesądza jednak wyników szczegó-
łowych- badań, geologicznych w odpowiednich przekrojach
dla projektów szczegółowych.

Te dość szczegółowe badania geologiczne przepro-
wadzono celem zorjentowania się w podłożu karpackim,
które pod względem geologicznym należy—jak te badania
wykazały — do podłoża nadającego się pod fundamenty
ciężkich budowli.

Tak w rzeczywistości przedstawia się — ze stano-
wiska naukowego — podłoże karpackie pod względem
wytrzymałości i szczelności gruntu.

III. Hydrologja.
A) S t o s u n k i o p a - d o w e .
Rzeka Świca wraz ze swemi znaczniejszemi dopły-

wami lewobrzeżnemi Sukiela, i Mizuńką a Łomnica z Mo-
łodą, i Ozeczwą, mają swoje źródła na głównym grzbiecie
karpackim, którego szczyty w tem odcinku sięgają od
1161 (Heczka) do 1815 (Siwula) nad poziom morza A.
Wysokość ta jest znaczną w stosunku do wysokości

szczytów sąsiedniego zachodniego odcinka grzbietu kar-
packiego, tworzącego południowy dział wodny dorzecza
rzeki Stryja wraz z Oporem. Szczyty sięgają, tu od 882
(Korna) do 1405 (Pikul) n. p. m. A. Różnica zatem między
południowemi działami wód, a zarazem i górnemi obsza-
rami dorzeczy — w których projektowane są przegrody
dolin — rzek Stryja z Oporem oraz Świcy i Łomnicy,
wynosi średnio około 300 m. Obie te rzeki są pod wie-
loma względami do siebie podobne tak, że możnaby je
nazwać siostrami.

Powierzchnia dorzecza rzeki Swicy wynosi 1490 km1

a rzeki Łomnicy 1522 km2, razem więc 3012 km2, to znaczy
tyle, ile Stryj z Oporem (2919 km'Ł). Z powierzchni tej
przypada tak w dorzeczu jednej jak i drugiej rzeki około
2/3 na obszar karpacki, a około x\% na obszar przedgórza
karpackiego i niziny. Charakter krajobrazowy tych obsza-
rów jest jednaki. Z obszaru karpackiego dorzeczy obu
rzek objęto połowę projektami zbiorników retencyjnych
i użytkowych, mianowicie: w dorzeczu Swicy 600,8 km2

a w dorzeczu Łomnicy 516,2 km2, razem więc 1117 km2

(rys. 1). Jest to 33,6°/0, a więc więcej jak \ całkowitej
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m

1009

792.19

7&7

Uorjecre 0/ioru 900-3/0

Miejscowość
0/iorzec

i
811

1109

930 17 Shhsko

Libuchorj sk,

Hrehelioni
ZO Skole
Zi TGmionka
22 Selonkonste

680
650
590
590
426
440
467
720

991
986

953
10301
935
990
970

Rys. 18.

Obszar ten obejmuje część źródliskową tych rzek
i ich najważniejszych dopływów, leżącą pod głównym
grzbietem karpackim oraz pas ich górnych biegów. Wy-
sokości, na których zaprojektowano zbiorniki, można uwa-
żać za znaczne, leżą one, w gąsie wysokościowym między
600 m (najniższy Iłemnia na Ilence) a 84.0 m n. p. m. A.
(Darów na Łomnicy).

Stacyj opadowych fw, dorzeczach rzek Świcy i Ło-
mnicy było i jest niewiele. Do roku 1914 było w dorzeczu
Świcy 10 a dorzeczu Łomnicy 5 stacyj. Stacje te — oczy-
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S t a c j a
o p a d o w a

T a b e l a

O p a d r o c z n y w mm
R o k

Suchy
1904

Norm.
1909

Mokry
1906

"Wys. opadu
zredukowana

1904 1909 1906

-p

• g
ft'A
£s

I.

Najw. o p a d m i e s i ę c z n y w mm*)
Suchy 1904 .

miesiąc
VIII IX X

Normalny 1909
miesiąc

V VI VII

Mokry 1906
miesiąc
VI VII

Opad dzienny
w mm

Maximuin
Opad Data

D o r z e c z e r z e k i Ś w i c y

L u d w i k ó w k a . . . .
W e ł d z i r z . . .
S e n e c z ó w . . . .
M i z u ń S o ł o t w i ń s k i .
C e r k o w n a . . .
K a i n a . . . . .
S o k o ł ó w
B r z a z a . . . .
B o l e c h ó w a) . . . .
B o l e c h ó w b) . . . .

1040
799

1049
1039

784
850

843
729

1095
824
939

826
807
565?
892
792

1487
1079
1363

1155
1163

1239
1045

690
534
741
528
498
534
420
597
447
447

1150
890

1235
880
830
890
700
995
745
745

1495
1157
1605
1144
1079
1157

910
1294

969
969

700
500
765
490
450
500
297
580
375
375

136
174
101
150
116
136
113
118
122

225
173
134
177
155
191

70
18G
132
141

150
97

211
156
110
107

119
89
96

108
156
106

122
140

68
162

95

153
144
123

107
111
106
112
125

179
89

121

117
109
32

119
81
62?

285
233
236

240
264
164
201
224

148
112
146

134
118
173
131
115

61,5
60,2
65,3

80,0
87,1
84,0
82,0
66,6

5/VI1906
6/VI1906

12/1X1906

10/VII1906
6/VI1906

14/VII1906
6/YI1906
6/YI1906

D o r z e c z e r z e k i Ł o m n i c y

P o d l u t e
J a s i e ń . . . . . .
S u c h o d ó ł . . . .
K a ł u s z . . . . . .
P e t r a n k a . . .

875?
856

643
636

931?

846

1070
1070
1025

666
591
609
426
450

1110
985

1015
710
750

1443
1271
1320

923
975

672
566
695
313
380

122
124
165
125
114

166
165
167
181
143

163
96

83
53

139

91
54

80

173
106

47

43
37

214
179
190

108
174
107

80,0
48,6
56,0

6/VI1906
6, VI1906
5/VI1906

*) Maxyma roczne danego miesiąca oznaczono tłustym drukiem.

wiście j a k wszystkie inne od sierpnia 1914 do ich reak-
tywowania podczas wojny i w okresie organizowania
Państwa Polskiego — nie były czynne. Dopiero w ostat-
nich latach założono tu. nowe stacje, bardziej celowo
rozłożone, mianowicie: 6 w dorzeczu Świcy (Wyszków,
Ludwikówka, Sołotwina mizuńska, Iłemnia, Słoboda mi-
zuńska i Sokołów, patrz. rys. 1), a 8 stacyj w dorzeczu
Łomnicy (Darów, Piskawa, Podlute, Jasień, Meczyszcze,
Łuhy, Petranka i Kałusz). Z tych 14 stacyj leży 10 w pa-
sie badanym, t. j . w pasie wznoszącym się nad poziom
morza od 600 m do najwyższego szczytu 1815 m. Roczna
wysokość opadów jest tu nieco większa od takiej wyso-
kości sąsiedniego zachodniego dorzecza Stryja z Oporem,
a rośnie w kierunku południowo - wschodnim wraz z po-
dnoszeniem się głównepo grzbietu karpackiego.

Stosunek wysokości warstwy opadowej w roku su-
chym, normalnym i mokrym wynosi — w badanym ob-
szarze — około 6 0 : 1 0 0 : 130. Jest to normalny stosunek
spotykany na obszarze niemal całego pasma karpackiego,
nie obejmuje on jednak wyjątkowych nad- i pod- nor-
malnych (katastrofalnych mokrych i suchych lat) okresów
opadowych. W takich przypadkach należałoby jeszcze
około 15—2O°/0 odjąć względnie dodać do cyfr podanych
powyżej.

Normalne stosunki opadowe w badanym obszarze
z roku suohego, normalnego i mokrego zestawione są
w tabeli I.

Na rys. 18 podano analityczne wyznaczenie średniej
rocznej wysokości opadu Hn w mm w dorzeczach rzek
Świcy i Łomnicy za okres jedenastoletni, t. j . od r. 1900
do 1911, zależnej od wysokości h w m nad p. m. Adry-
atyckiego, w porównaniu z taką wysokością z dorzecza
Oporu za okres 1896 do 1911.

Do wyznaczenia tej wysokości użyto równanie
prostej :

Hn=ah-\-b, 1)
w której Hn oznacza średnią roczną wysokość opadu
w mm, A=wysokość n. p. m., wreszcie a i b stałe.

Wprawdzie wysokość rocznej warstwy opadowej ro-
śnie z wysokością ponad poziom morza według prawideł
linji krzywej lecz w omawianym przypadku rachuje się
z dostateczną dokładnością,, zastępując tę krzywe w ba-
danym interwale t. j . od punktu Z (270 m i 700 mm
opadu) linją prostą.

Celem wyznaczenia punktów stałych St i # 2 względ-
nie Łx i Ł%, tej prostej wzięto pod rozwagę średnie
arytmetyczne rzędnych i odciętych 14 staoyj opadowych
(podanych na rys. 18) z wyjątkiem wartości odnoszących
się do stacji opadowej Mizuń sołotwiński, wykazującej
za wielkie wartości wysokości warstwy opadu — podzie-
liwszy otrzymane wartości na dwie grupy, mianowicie:
do pierwszej zaliczono stacje leżące poniżej, a do drugiej
powyżej 500 m n. p. m. Tym sposobem dla pierwszej
grupy otrzymano punkty stałe S1(Hn=788mm, h—36Bm)
i rŁj ( H n = 8 2 6 mm, A=402 ni), zależnie od tego, do której
grupy zaliczono stacje opadowe Wełdzirz i Kaina leżące na
wysokości równej 500 m; oraz punkty stałe S2 {H„=1015 mm,
h=Q10 m) i Ł2(Hn—104:7 mm, A=646 m). Te cztery pod-
stawowe punkty leżą na jednej prostej, której równanie

bardzo łatwo znaleśó przez podstawienie wartości na Hn i k.
Podobnie prof. Dr. Th. Eehbock x) znalazł równanie

0^666^
"iooT

takiej prostej dla rzeki Oporu, biorąc pod uwagę 16 stacyj
opadowych — z wykluczeniem Hrebenowa — z całego
dorzecza Oporu oraz interwał czasu od r. 1896 do r. 1911
a więc piętnastoletni, w którym się mieszczą obok lat
normalnych, lata wybitnie suche i mokre.

Z graficznego przedstawienia obydwóch prostych opa-
dowych dla rzek Świcy i Łomnicy w porównaniu z Opo-

J) Dr. Th. Rehbock: „Grutachten tlber den Entwurf eines Opór-
"Wasserkraftwerkes". KarlsruŁe, 1913.
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rem (rys. 18) wynika, że wysokość rocznej warstwy opa-
dowej dla Swicy i Łomnicy rośnie znacznie z wysokością
n. p. m. aniżeli dla dorzecza Oporu. Grdy dla Oporu w wy-
sokości 500 m n. p. m. wysokość warstwy opadowej wy-
nosi 863 mm, to Świca i Łomnica wykazują w tej wyso-
kości 924 mm czyli o 61 mm więcej. Różnica ta wzrasta
z wysokością nad poziom morza i wynosi dla 1000 m
już 187 mm, a dla 1500 m — 314 mm.

Są to wartości średnie — skrajne wartości wysokości
warstwy opadowej, otrzyma się przy zastosowaniu sto-
sunku (podanego powyżej) 60:100:130. Pozatem należy
zauważyć, że wartości te uzyskano drogą arytmetyczną,
drogą geometryczną (planimetrem) uzyskuje się wartości
około 12°/c większe,

Na uwagę zasługuje tu jeszcze natężenie deszczu.
Wprawdzie natężenie opadu jest zupełnie niezależne od
położenia geograficznego oraz od średniej rocznej i mie-
sięcznej wysokości opadu, lecz wielkość tego natężenia
odgrywa ważną rolę przy budowlach przeciwpowodzio-
wych. Przy natężeniu opadu rozróżniamy trzy elementy
zasadnicze, mianowicie: 1. wysokość maximum natężenia,
2. czas trwania i 3. zasięg natężenia.

Wielkości te są od siebie zależne. Związek między
maximum natężenia „i" w mm/min a powierzchnią za-
sięgu „J." w km2 da się ogólnie według Haeusera, Ho-
raka, Rożańskiego i Hellmanna wyrazić ogólnem rów-
naniem :

i=a—\j j8 . Amm . . . . . 3)

lub A = i t t ^ l k m 2 4 )

w czem a i |3 są, stałemi wyznaczalnemi na podstawie ma-
terjału statystycznego dla badanego obszaru.

Podobnie związek między natężeniem maxymalnem
a czasem określił Hellmann równaniem:

q= 5)

lub
/ b \= ( - \

minut 6)
Prof. Dr. Uóżański 2) wyznaczył stałe a i b dla b. za-

boru austrjackiego, mianowicie a=—0,365, b= +5,143.
Stałe a i /? nie zostały dla obszaru Polski dotychczas wy-
znaczone, natomiast Haeuser i Horak przyjmują dla Ba-
warji i Moraw, a więc krajów o krajobrazie pokrewnym
krajobrazowi karpackiemu: a=5,0 zaś /3=O,2.

Ze spostrzeżeń natężenia opadu w b. zaborze au-
stryjackim zasługuje na szczególną uwagę opad z 18 czerwca
1906 (rok wybitnie mokry), obserwowany w stacji Prze-
myślany (dorzecze Dniestru) podany w tabeli 2-giej 3).

Podstawiwszy te wartości we wzorach 5) względnie
6) otrzymamy stałe:

o = od -0,545 do - 2,662,
6 = od 4,455 do 15,069.

a) Dr. A. Różański; „Oznaczenie przepływu wielkiej wody
w potokach". Warszawa 1929.

3) Rocznik Cenfcr. Biura Hydrograficznego w 'Wiedniu 1906,
str. 83 (wydanie polskie).

Tabela II.

je
dn

eg
o}

pa
du o

8

5 mm
10 „
20 „
30 „
40 „
50 „
60 „
65 „

Data

18/VI 906

n
n
n

cz
ąt

ek
pa

du

o o

11 h 32'
11A 32'
11 h 30'
11 h 30'
11 h 27'
11 h 27'
117*22'
11 h 22'

.2

o £
U

"*^

1 min
3 B

6 n

9 „
12,5 „
16 „
21 n

28 „

e
'3 .$

5,0 mm
3,3 „
3,3 „
3,3 „
3,2 „
3,1 „
2,8 „
2,3 „

a

-0,545
—
—
—
—
,—.
—

-2,662

b

4,455
—
—
—
—
—
—

15,069

Dla projektów zbiorników retencyjnych trzeba przy-
jąć dolne krańce maksymalnego natężenia, które według
wzoru 5) dla 30 minutowego deszczu, dają maksymalne
natężenie :

4=—2,962+ 15,069

Natężenie to nie jest jeszcze miarodajnem, ponieważ
zależnem jest także od zasięgu.

W omawianym projekcie występują następujące wiel-
kości dorzeczy względnie zasięgi deszczów nawalnych,

a) jako zasięgi zbiorników pojedynczych: 1. 6Y
3 =

= 210,6 łan2 (III, przegroda Sołotwina Mizuńska), 2. J5g =
=212,6 km2 (VII, przegroda Podlute) i najmniejsza po-
wierzchnia 3. 155=40,5 km2 (V, przegroda Brzaza);

b) zasięgi złożone (w razie wybudowania tylko zbior-
ników dolnych): 53 + «'4=210,6+83,4=294,0&m2 (IV, prze-
groda Mizuń Nowy) i 2. £ 2 + ŁXĄ-L% =212,6 + 94,2+87,5=
= 394,3 km2 (VII przegroda Podlute bez przegród górnych,
VI Darów i VIII Mszana).

Dla zasięgów pojedynczych otrzymano według
wzoru 3):

dla III, 7 = 5 - 3 / 0 ^ x 210^6=1,52 mm

dla VII, i = 5 - 7 o , 2 x 212^6=1,51 mm

dla V, ż=5- 3 /0,2x 40^5=3,00™%,
dla zasięgów dolnych :

dla IV, 4=5—3y'0,2 x 294,0=1,11 mm

dla VII, i=5-V0,2 x 394,3=0,71 mm.
Wreszcie zasięg maksymalnego natężenia odpowia-

dającego 30 minutowemu deszczowi nawalnemu wynosi
według wzoru 4):

(5 2 19)8

A—-——-^-=110.9 km% okrągło 111 Jem\
Krzywa „i" według wzoru 3-go i krzywa „yl" we-

dług wzoru 4-go nie jest jednak ważną w granicach od
0 do 00, ponieważ już przy powierzchni 4=625 km1-* i=0
1 odwrotnie. Interwał ważności tej krzywej dla stosunków
opadowych w b. zaborze austryjaokim można przyjąć dla
i=(6,0 do 1,0) mm, zaś dla A= (0,001 do 320) km1.

Na podstawie tych zasad obliczono poniżej odpływ.
(0. d. n.).

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

f) S m o ł o w a n e n a w i e r z c h n i e pola wzlotów.
Podpbnie, jak w Europie znalazła niemal wyłącznie

zastosowanie nawierzchnia darmowa na polach wzlotów,

w Stanach Zjednoczonych przyjęły się znowu na-
wierzchnie smołowane (węglowodorowe), budowane prze-
dewszystkiem z myślą stworzenia jak najlepszych warun-



ków dla lądowania samolotów. Różnią się one zasadniczo
tem od. nawierzchni darniowej, że życie roślinne w nich
jest wyeliminowane. To sprowadza za sobą zupełnie inne
wymogi odnośnie odwodnienia i plantowania. Ponieważ
niema tu mowy w ścisłem tego słowa znaczeniu o glebie,
która w istocie swej wymaga przystosowania do pewnego
akumulowania i przechowywania wilgoci potrzebnej dla
życia roślin, więc dany teren może być pozbawionym zu-
pełnie wody, która jest dla nawierzchni smołowanej nie-
potrzebną. Odpływ wody opadowej odbywa się tu nie przy
pomocy drenów, lecz przez spływ po powierzchni terenu.
Ogólny układ spadków musi więc być tego rodzaju, by
to odprowadzenie powierzchowniowe wody opadowej było
możliwe.

Nawierzchnie smołowane są niezwykle różnorodne.
Ponieważ stosowane są od niedawna, więc nie było jeszcze
czasu na ustalenie najbardziej odpowiednich typów smo-
łowania. Prace w tym kierunku uważać raczej należy za
szereg mniej lub więcej udatnych prób. Poniżej podane
rodzaje wraz z odpowiedniemi datami, zastosowane na
poszczególnych lotniskach amerykańskich, dały według
zapodań amerykańskiej prasy technicznej bardzo dobre
wyniki.

Stosowane na lotniskach smołowanie nawierzchni
podzielić można n a : 1. smołowanie powierzchniowe i 2,
smołowanie wgłębne. Smołowanie powierzchniowe polega
na silnem skropieniu lub polaniu uprzednio przygotowa-
nego terenu emulsją bitumiczną, której głównym składni-
kiem jest asfalt, dla utworzenia cienkiej powierzchniowej
warstewki ochronnej. Smołowanie zaś wgłębne nawierzchni
powstaje przez zmieszanie tejże z powyższemi bitumi-
nami tak, że nawierzchnia po osiągnięciu pewnej spoistości
nie przepuszcza wody do podłoża.

Smołowanie powierzchniowe jest oczywiście znacznie
tańsze od smołowania wgłębnego. Najprostszy sposób
smołowania powierzchniowego polega na odpowiedniem
ułożeniu i zwłóczeniu ziemi, polaniu wyrównanej po-
wierzchni kompozycją asfaltową i następnem powtórnem
zwłóczeniu. Wprawdzie luźne, drobne grudki, znajdujące
się na powierzchni, są często porywane przez pęd po-
wietrza, wywołany obrotem śmigła, jednak nie powstają
już tumany kurzu i pyłu, które działając niszcząco na
silniki lotnicze są prawdziwą plagą na lotniskach o lot-
nej nawierzchni. Drugim efektem powierzchniowego trak-
towania jest to, że teren podlega w znacznie mniejszym
stopniu rozmiękczeniu podczas deszczów, niż w wypadku
niestosowania asfaltu. Mniejsze deszcze wogóle nie roz-
miękczają terenu.

Powyższe przygotowanie terenu okazuje się zwłaszcza
bardzo skutecznem na pasach przejściowych, wzdłuż twar-
dych dróg startowych, oraz na pasach pomiędzy dwiema
drogami startowemi o twardej nawierzchni. Woda nawet
przy większych deszczach spływa łatwo po nasmołowanej
powierzchni, tem samem teren przyległy do twardej na-
wierzchni nie zamaka i nie wpływa niszcząco na bruk
jezdni startowych. W celu utrzymania zalet działania
smołowania powierzchniowego należy ponawiać tę czyn-
ność, w odstępach mniej więcej rocznych. Odstępy te mogą
być znacznie dłuższe, jeżeli po kilka smołowaniach na-
stąpi pewnego rodzaju nasycenie powierzchni materjałem
bitumicznym.

Koszt takiego smołowania podaje literatura amery-
kańska na 0,50 do 1,50 zł na 1 m2 powierzchni. Niektórzy
autorzy uważają, że koszt ten jest w wielu wypadkach
mniejszym niż roczny koszt dla utrzymania zatrawienia
powierzchni darniowej (na stosunki europejskie mało
prawdopodobne).

Przykładem powyżej podanego smołowania po-
wierzchniowego wprost na wyrównanym terenie jest lot-
nisko w Bakersfield (Kalifornja). Użyto tam około 1,7 U
oleju asfaltowego (o zawartości 60—7O°/0 asfaltu) na 1 " i 2

piasczystej glinki. Po skropieniu olejem powierzchnia zo-
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stała zwróconą. Uzyskano w ten sposób równą powierzchnię
i dokładne wymieszanie kompozycji asfaltowej z ziemią.
Powierzchni tej nie wałowano dlatego, by uzyskać dosta-
tecznie miękkie podłoże, w celu uzyskania jak najwięk-
szych oporów dla płozy samolotów przy lądowaniu. Tę
samą metodę powierzchniowego traktowania nawierzchni
zastosowano również na lotnisku Yisalia (Kalifornja).
W tym wypadku lotnisko nie było zwłóczone po naoli-
wieniu. Według zapodań amerykańskich uzyskano zada-
walniające wyniki w obydwa powyższych wypadkach.

Nie zawsze jednak skropienie istniejącego podłoża
kompozycją, asfaltową, dawało dobre wyniki. W wypadku,
gdy podłoże nie jest dość zwięzłe dla zatrzymania napo-
jonej asfaltem warstewki na powierzchni, oliwienie nie
daje rezultatów. Podłoże z lekkiego piasku należy do tej
kategorji. Naoliwiona warstewka „topi się" w podłożu lub
zostaje wymieszaną przy przejściu kół i płozy samolotu
z grubszą warstwą piasku. Dlatego też przy tego rodzaju
podłożu samo skropienie kompozycją asfaltową nie wy-
starcza. Tu trzeba związać grubszą warstwę nawierzchni
i unieruchomić. Przy zastosowaniu w tym celu większej
ilości kompozycji asfaltowej koszt tego już wgłębnego
asfaltowania samego piasku byłby nieproporcj onalnie wy-
soki. Zastosowana na próbę jako materjał wiążący glina
dała na lotniskach amerykańskich bardzo dobre wyniki
podobnie, jak i przy drogach kołowych. Pewna nieznaczna
ilość gliny wymieszana z wierzchnią "warstwą piasku, daje
w razie naoliwienia daleko lepsze wyniki, aniżeli oliwie-
nie warstw nie zawierających gliny (piasek, żwir i t. p.).
Po umieszczeniu więc gliny w cienkiej warstwie na po-
wierzchni splantowanego terenu cały obszar zostaje zwłó-
czony przy pomocy specjalnych przyrządów, przyczem }x>-
wierzchnia zostaje wzruszona na głębokości 5 do 8 cm,
a warstwa gliny zostaje wymieszana z wierzchnią war-
stwą piasku. Następujące w dalszym ciągu oliwienie po-
wierzchni i wałowanie daje dosyć zwięzłą i równą war-
stwę, posiadającą wszystkie wymagane zalety dla lądo-
wania.

Tak traktowaną została powierzchnia pola wzlotów
na wyspie Wilmington (Kalifornja). Warstewka gliny zo-
stała rozpostartą na podłożu piasczystem. Po pierwszem
jednak oliwieniu i po zwałowaniu zastosowano powtórne
oliwienie kompozycją asfaltową (50 do 6O0/0 asfaltu) o tem-
peraturze około 60° 0. w ilości około 2,3 U na 1 m5. Ole-
jenie wykonano natryskiem pod ciśnieniem 10 atm. W 24
godzin po skropieniu cały obszar został zwłóczony.

Obecnie stosowanie ciężkiego oleju asfaltowego jest
uważane za lepsze od oleju lekkiego. Im cięższy olej, tem
bardziej trwałe uzyskuje się wyniki i tem większą jest
siła wiążąca oleju asfaltowego. Ciężki olej zwiększa
w znacznej mierze własność nieprzepuszczania wody przez
daną powierzchnię, gdyż przenika on w głąb podłoża
i przedłuża w ten sposób trwałość nawierzchni.

System właściwego wgłębnego- smołowania na-
wierzchni terenu lotniska polega na przepojeniu na-
wierzchni bituminami na większej głębokości do 10 i 20 cm.
Odpowiednią warstwę nawierzchni miesza się z olejem
asfaltowym, wymieszaną warstwę układa się na podłożu
i wałuje, lub też — o ile dana warstwa posiada pory
umożliwiające przenikanie asfaltu do żądanej głębokości,
wciska się daną kompozycję w daną nawierzchnię i w ten
sposób tworzy się mniej więcej jednostajną masę. Pow-
stała w ten sposób warstwa nieprzepuszcza wody i jest
wolna od kurzu.

W bardzo prosty sposób została wykonana taka na-
wierzchnia w Jacksonwille (Floryda) jako podłoga w han-
garach, na jezdnie startowe i drogę dojazdową. Po-
wierzchnia z piaszczystej glinki skroplona olejem asfalto-
wym została wzruszona i wymieszana z asfaltem przy
pomocy równaczy i bron. Czynności te, to jest skraplanie
olejem i bronowanie powtórzono kilkakrotnie aż do utwo-



390

rżenia jednolitej nawierzchni z tego rodzaju betonu asfal-
towo-ziemnego o grubości około 20 cm.

Dalszy typ •ulepszonej nawierzchni polega na pokry-
ciu podłoża jezdni warstwą ciężkiej nawierzchni. Przygo-
towuje się ją, w ten sposób, że na podglebiu odpowiednio
ubitem, ułożonem i zdrenowanem, nakłada się warstwę
mieszaniny, która, się również jaknajdokładniej ubija.
Mieszanina taka składa się z tłucznia, żwiru lub żużla.
"Wyrównaną powierzchnię polewa się bituminami, które
wnikają łatwo wgłąb i spajają w jedną masę wierzchnią
warstwę nawierzchni. System ten nadaje się specjalnie
do jezdni startowych przy stopniowej budowie. Na-
wierzchnia powyższa daje się bowiem łatwo zamienić na
najwyższy typ nawierzchni, to jest nawierzchni z betonu
asfaltowego. W każdej chwili cienka nawet warstwa be-
tonu asfaltowego ułożona na nawierzchni powyżej opisa-
nej, a traktowanej obecnie jako podłoże pod asfalt, wiąże
się bardzo dobrze z podłożem bez specjalnego wzmocnie-
nia tegoż podłoża.

Lotnisko w Stockton (w Kalifornji) posiada jezdnie
startowe makadamowe traktowane olejem asfaltowym.
Wymiary tej jezdni są: 30m szerokości i 300m długości.

Lotnisko w Salt Lace Oity posiada trzy drogi star-
towe o długościach 1500, 900 i 600 WJ, wszystkie szero-
kości 7,2 m z powierzchnią naolejonego żwiru i piasku.

Ryo. 36.

Lotnisko w Jacksonwille posiada dwie jezdnie star-
towe 30 m na 630 m z warstwy naturalnego żwiru ze sko-
rup muszlowych grubości 10 cm. Warstwa ta została na-
stępnie pogruntowaną najpierw ciężkim olejem, a na-
stępnie pokryta asfaltem w ilości 1,5 U na 1 m2. Ta po-
włoka asfaltowa została następnie posypaną, żużlem z lo-
komotyw.

Myc. 37.

Lotnisko w Chicago posiada ośm jezdni startowych
długości 840 do 930 m i szerokości 39 do 51 m. Na-
wierzchnię stanowi warstwa żużli kolejowych grubości
około 30 cm, napojonych olejem asfaltowym.

Ostatnie rodzaje nawierzchni przedstawiają typ po-
średni pomiędzy miękką nawierzchnią do lądowania, a na-
wierzchnią twardą startową,.

Ryc. 36 przedstawia fotografję pola wzlotów lot-
niska w Newark o nawierzchni smołowanej wgłębnie.
Nawierzchnia wykonaną została z dwu warstw żużlu na-
pojonego kompozycją asfaltową o całkowitej grubości
10 cm. Ryc. 37 pokazuje pracę napajania nawierzchni
piaszczysto - gliniastej olejem asfaltowym przez wymie-
szanie przy pomocy specjalnych maszyn. (Główne lotnisko
w Los Angeles).

Poniżej zestawiono tabelarycznie poszczególne rodzaje
smołowania nawierzchni zastosowanych z dobremi wyni-
kami na lotniskach amerykańskich.

g) T w a r d e n a w i e r z c h n i e s t a r t o w e .
Jak to już poprzednio wspomniano, budowa specjal-

nych dróg startowych na terenie pola wzlotów staje się
coraz bardziej konieczną, a w przyszłości przy silnym
ruchu lotniczym trudno będzie wyobrazić sobie wielkie
i ważne lotniska bez dróg startowych. Nawet w chwili
obecnej przy słabym ruchu lotniczym, drogi startowe
przynoszą bardzo znaczne korzyści w eksploatacji linij
lotniczych.

Już pierwszy pomyślny, lot braci Wright został do-
konany przy pomocy pewnego rodzaju katapulty i drew-
nianej jezdni startowej. Bezpośrednie wprowadzenie uży-
cia kół przy pierwszych lekkich samolotach wstrzymało
na szereg lat budowę specjalnych dróg startowych aż do
czasu wybudowania większych znacznie i szybszych pła-
towców. Loty transatlantyckie ostatnich czasów sprowa-
dzały w kilku wypadkach konieczność budowy twardych
dróg startowych. Taka droga musiała być wykonaną dla
umożliwienia wystartowania samolotu „America" Byrda,
do przelotu z Ameryki do Europy. Start samolotu „Bre-
men" w Dessau do lotu do Stanów Zjednoozonych w r. 1927
był możliwym dzięki specjalnej drodze, wykonanej z bruku.
Ostatnie przykłady wskazują, że nawet dla średniej wiel-
kości samolotów — o ile tylko są bardzo obciążone — ko-
nieczną jest twarda droga startowa dla umożliwienia oder-
wania się od ziemi. W najbliższej przyszłości ta sama
konieczność może zajść w odniesieniu do wielkich typów
płatowców.

Szereg państw przodujących w rozwoju lotniczym
liczy się z tą koniecznością poważnie i przeprowadza dla-
tego w miarę możności budowę specjalnych bitych dróg
startowych (Ameryka, Niemcy).

Prócz innych zalet, jakie posiada lotnisko z urzą-
dzonemi bitemi drogami startowemi, wymienić należy prze-
dewszystkiem zmniejszenie długości startu. Skrócenie drogi
startu samolotu sprowadza za sobą zmniejszenie wymia-
rów i powierzchni pola wzlotów, a więc w sumie zmniej-
szenie ogólnych wydatków inwestycyjnych budowy lot-
niska i zmniejszenie kosztów utrzymania. Dawniej wy-
miary pola wzlotów będące do dyspozycji pozwalały nie-
raz ocenić, czy dane lotnisko nadaje się dla danego typu
samolotu. Obecnie bierze się również pod uwagę i stawia
się nieraz na pierwszem miejscu istnienie i stan dróg
startowych na lotnisku. Nieraz można będzie „małe" lot-
nisko zamienić na „duże", nie przez powiększenie jego
pola wzlotów, ale przez budowę twardych dróg starto-
wych. Przyjąć można w zależności od rodzaju nawierzchni
dróg startowych i ich układu, że drogi startowe zmniej-
szają od 10 do 20°/'o wymiary lotniska, wymagane dla da-
nej kategorji lotnisk.

Wymagania stawiane dobrej drodze startowej są
różnorodne i w pewnej mierze odbiegają od wymagań
stawianych drogom kołowym o silnym ruchu. Dobra droga
startowa winna posiadać:

1. gładką i równą powierzchnię,
2, sprężystą i podatną nawierzchnię niepękającą,

a wytrzymałą na uderzenia sił żywych),
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Przykłady niektórych typowych nawierzchni smołowanych, stosowanych w Stanach Zjednoczonych.
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Podłoże

Gleba (glinka
piaskowa)

Naturalna gle-
ba, piasek

Naturalna war-
stwa żwirowo-
piaszczysta

Naturalna gleba
urodzajna

Warstwa źwiro-
wo -piaszczysta

Glina piaszczysta,
warstwa ziemi,

żwir

Nawierzchnia

Warstwa około
1 om smołowa-
nej gleby

Cienka warstwa
smołowanego

piasku

Warstwa 15 do
20 om gleby wy-
mieszanej z as-

faltem

Warstwa wymie-
szana z gliną

i asfaltem z roz-
sypaniem na po-

wierzchni tłucznia
grubości 2 om

Warstwa wymie-
szana z asfaltem
i pokryta war-
stwą żużlu, żwi-
ru, tłucznia itp.

Koszt
na 1 m2

0-55 zł.
do 1-60 zł.

około
100 zł.

około
3'80 zł.

5-40 zł. do
11-30 zł.

Szczegóły wykonania

Powierzchnia polana kompo-
zycją (60—70% asfaltu)
w ilości ok. 1-7 U—2-% U
na 1 m1

Polanie kompozycją jak wy-
żej.

Powierzchnia polana olejem
asfaltowym.

Warstwa wymieszana z as-
faltem w ilości 9 Ujl m%

Żwir z piaskiem spojony gli-
ną, wymieszano z kom-
pozycją 50—60% asfaltu
2-5 U ha 1 mi

1. Warstwa 10 om żwiru mu-
szlowego z kompozycją
1"3 lt/1 m2 pokryta warstwą
żużlu;

2. Warstwa 10 om żwiru gra-
nitowego z gliną wymie-
szaną z asfaltem A'5Mjm*

Przykłady

1. Kern Kalifornja, do pasów
lądowania;

2. Yisalia Kalifornja, do pa-
sów lądowania;

3, Los Angelos Kalifornja,
całe pole wzlotów.

La Cross, Wisconsin, 2 jez-
dnie startowe.

1. Salt Lakę Oity,
2. Bridgsport, po 8 drogi star-

towe i lądowe.

Jacksonwille (Floryda)

Wilmington (Kalifornja)

1. Jacksonwillo, 2 drogi star-
towe i lądowania;

2. Los A-ngelos, 2 drogi star-
towe i lądowania.

3. nawierzchnię chropowatą,
4. nawierzchnię nieprzepuszczalną, dla wody,
5. przekrój poprzeczny o małych spadkach,
6. powierzchnię drogi na jednej płaszczyźnie z przy-

ległemi partjami terenu pola wzlotów,
7. wytrzymałą nawierzchnię dla przeniesienia znacz-

nych obciążeń podczas ruchu,
8. powierzchnię wolną, od kurzu,
9. nawierzchnię odcinającą się wyraźnie od przy-

ległego terenu i widoczną, z większych odległości z po-
wietrza,

10. odwodnienie dokładnie przeprowadzone,
11. nawierzchnię tego rodzaju, by ewentualne na-

prawy mogły być szybko uskutecznione bez przerwy
w ruchu,

12. taki typ nawierzchni, któryby przedstawiał mo-
żliwie najmniejsze koszta budowy i utrzymania.

Ponieważ szybkości płatowców, — szczególnie tych,
które posiadają nadmiar mocy silników, — dochodzą na
drodze startowej do 100 (i wyżej) kilometrów, więc gładka
i równa powierzchnia drogi jest konieczną. Nawierzchnia
ta winna być jednak chropowatą dla uniknięcia ześlizgi-
wania się i zarzucania na boki pojazdów, posiadających
wielkie chyźości oraz dla umożliwienia dobrego działania
hamulców, wprowadzanych obecnie coraz szerzej w użycie.

Sprężystość i podatność nawierzchni jest sprawą za-
sadniczą przy drogach startowych, o wiele ważniejszą niż
przy drogach samochodowych. Startujący samolot, w chwili
przezwyciężania siły ciężkości odrywa się od powierzchni
i z powrotem uderza o nawierzchnię aż do chwili uzy-
skania potrzebnej szybkości. Uderzenia te przy starcie,
występują w całej serji, nie tak szkodliwie dla samej
nawierzchni, ile dla samolotu maszyny bardzo delikatnej

i czułej. Twarde i tępe, a niesprężyste uderzenie wywo-
łuje często zniszczenie podwozia, a tem samem katastrofę
przy starcie, która z powodu bardzo wielkiej szybkości
(o wiele większej niż przy lądowaniu), kończy się zawsze
niemal fatalnie. Pierwsze zetknięcia się z nawierzchnią
drogi przy lądowaniu wywołują również serję uderzeń,
zwykle silniej szyoh, niż przy starcie, ale mniej niebez-
piecznych ze względu na mniejszą szybkość, Uderzenia
te przy lądowaniu z nawierzchnią niesprężystą i niepo-
datną mogą być również tragiczne. Dlatego też zagadnie-
nie zastosowania wytrzymałej, a sprężystej i podatnej
nawierzchni, należy do najtrudniejszych zagadnień przy
budowie pola wzlotów.

Budowane obecnie drogi startowe mają znaczne sze-
rokości, dochodzące do kilkudziesięciu metrów. Nawierzch-
nia tej drogi winna więc być bezwzględnie nieprzepu-
szczalną dla wody. Przy tak znacznych bowiem szero-
kościach, woda, która się przedostanie do podłoża, spro-
wadza za sobą w następstwie zniszczenie nawierzchni na
pewnych, partjach (usunięcie się, wybrzuszenie, pęknięcie).
Przedostawanie się wody do podłoża jest tem bardziej nie-
bezpieczne, że odwodnienie podłoża jest często niedosta-
teczne z powodu stosowania małych bardzo spadków i nie-
możności stosowania otwartych rowów bocznych obok drogi
startowej.

Spadek podłużny drogi startowej ustalony jest spad-
kiem terenu pola wzlotów, gdzie leży dana droga. Ponie-
waż dopuszczalny spadek pola wzlotów wynosi najwyżej
l,5°/0, przeważnie zaś spadek pola wzlotów waha się koło
l°/o, a często wynosi i O°/0, więc dla odprowadzenia
wody powierzchniowej posiada znaczenie spadek po-
przeczny drogi. Spadek ten różni się zasadniczo od spad-
ków poprzecznych, stosowanych na drogach kołowych.
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Ponieważ droga startowa nie może wznosić się ponad bez-
pośrednio przyległy teren, więc spadek poprzeczny drogi
mieści się w granicach dopuszczalnego spadku dla pola
-wzlotów. Samolot bowiem lądujący na miękkim terenie,
poprzecznie do danej drogi startowej, nie może napotkać
na drodze swej na przeszkodę, za jaką uznaćby się mu-
siało poważniejsze wzniesienie środka drogi startowej.

Bya. 38.

Poprzeczny spadek l°/0 należy uznać za maksymalny
i o ile możności starać się stosować spadki mniejsze, wy-
noszące 1/2°/0- Konieczność stosowania tak małych spad-
ków poprzecznych, kilkakrotnie mniejszych od spadków,
używanych na drogach kołowych (żwirówka 7 i 5°/0, be-
ton 4°/0, asfalt 2 i 11/2

0/0)) sprowadza za sobą bardzo
znaczne utrudnienia w odwodnieniu nawierzchni. Dlatego
też wykonanie nawierzchni, odwodnienie podłoża i odpro-

wadzenie wody zebranej z nawierzchni musi być bardzo
staranne (nawierzchnia równa, gładka, dokładne wykona-
nie na odpowiednio przygotowauem podłożu). "Woda spły-
wająca z nawierzchni winna być ujętą rowem, wypełnio-
nym odpowiednim grubym materjałem kamiennym i od-
prowadzoną drenem zbiorczym ułożonym na dnie tegoż
rowu (por. rys. 38). Dla złagodzenia przejścia samolotu
lądującego w kierunku poprzecznym do drogi z miękkiej
nawierzchni (darniowej) na twardą, należy ułożyć na
pewnej partji nawierzchnię pośrednią (smołowana wgłęb-
nie warstwa żużlu, żwiru- i gliny i t. d.).

Mimo mniejszego natężenia ruchu niż na drogach
kołowych, nawierzchnia startowa winna być bardzo wy-
trzymałą. Nawierzchnia ta przenosi bowiem ciężary większe
niż nawierzchnia drogowa. Liczyć się trzeba w najbliż-
szej przyszłości z kilkunastotonowemi siłami, przenoszo-
nemi przez poszczególne koła wielkiego sanlolotu (będący
obecnie w ruchu w Niemczech cztero - silnikowy samolot
Junkersa typ GL 38 całkowicie obciążony waży 24 ton,
ciężar rozkłada się na 4 koła).

Bardzo ważną dla lotniska jest sprawa widzialności
dróg startowych. Samolot przed lądowaniem winien do-
kładnie widzieć drogi startowe tak w dzień, jak i w nocy.
Kolor tych dróg winien się odcinać od tła pola wzlotów.
Najlepszym jest kolor biały (beton) następnie czarny
(asfalt), który przedstawia prócz tego doskonałe tło dla
białych napisów i znaków, które się zwykle na nim
umieszcza dla dokładnego zorjentowania pilota. Nawierzch-
nia nie powinna być jednak tego rodzaju, by przy oświe-
tleniu nocnem raziła wzrok pilota.

(O. d. n.).

Inż. Karol Stadtmuller.

Program pracy przy ustalaniu słowiańskiego słownictwa technicznego.
Odczyt wygłoszony na XI Zjeździe Delegatów Zrzeszeń Technicznych w Warszawie d. 14. VI. 1930.

Sprawa słowiańskiego słownika technicznego spro-
wadza się w głównej mierze do ustalenia programu pol-
skiego słownictwa technicznego, gdyż z chwilą, gdybyśmy
zdołali ustalić jakąkolwiek, większą czy mniejszą, część na-
szego słownictwa technicznego, możemy niem służyć dalej
naszym braciom Słowianom. W sprawie tęga programu
pracy, między dotychczasową uchwałą Kom. słown. techn.
Akad. Nauk Techn. (ANT) a moim poglądem na program
tej parcy zachodzi różnica, którą obecnie pragnę przed-
stawić.

Najpierw przedstawię stan obecny kwestji ustalenia
słown. techn.

Według uchwał narad wstępnych w tej sprawie, oraz
„odezwy", ogłoszonej w Wiadomościach nr. 19/30, mają być
utworzone 2 komisje- główne a m.: Pierwsza Komisja, zło-
żona z przedstawicieli ANT., Związku P. Z. T. z moim
udziałem, ma za zadanie kierowanie pracami pod względem
rzeczowym t. zn. co do schematu i układu słownika, instruk-
cji, wzorów formularzy, wszelkich kwestyj językowych (rów-
naznaczników i t. d.), kolejności wydawnictwa poszczegól-
nych części słownika i t. d. Druga komisja, wyłoniona ze
Związku P. Z, T. z moim udziałem, ma kierować wydaw-
nictwem pod względem finansowym i technicznym (finan-
sowanie, zbieranie materjałów, drukowanie, sprzedaż i t. d.)
i ma pozostawać w stałym kontakcie ze Związkami Narodo-
wymi Inżynierów słowiańskich, należących do Federacji,
a to celem równoległego wydawnictwa słowników w innych
językach słowiańskich. Dalej mają być utworzone t. zw.
Komisje słownikowe lokalne, przy wszystkich Stów. Techn.
(zatem ok, 26 komisyj), których zadaniem ma być zbieranie
materjałów do poi. słown. techn., przekazywanych na moje
ręce, zaś po ich rozpatrzeniu, materjał ten ma być prze-

słany Kom. ANT., która podała również swój program
pracy jak i instrukcję dla współpracowników.

Następnie, czego żądać należy od programu pracy
przy wydaniu ŚST.?

Ze względu na przeciąganie się terminu wydania
SST. uważam, że owocność tej pracy zależy od 2 warunków:
1. przedewszystkiem powinien być wydany słownik ogólnych
terminów technicznych oraz 2. wydanie tego słownka po-
winno nastąpić w czasie możliwie najkrótszym n.. p, w ciągu
najbliższych 2 lat.

Gzy program Kom. słown. ANT. odpowiada naszemu
zadaniu?

Program Kom. słown. ANT., dla którego wszyscy je-
steśmy z najwyższym uznaniem, jako dla pracy pomyślanej
oryginalnie i systematycznie, lecz zakreślonej na najwięk-
szą skalę (brak tylko rysunków) nie odpowiada programowi
SST. z tej prostej przyczyny, że praca ujęta w sposób pro-
gramu ANT. musi trwać przynajmniej jedno pokolenie t. j .
ok. 30 lat. Okres ten nie jest bynajmniej za długi, gdyż
obecne XVI tomowe wydawnictwo firmy Oldenbourg w Mo-
nachjum 6-cio językowych słowników technicznych (niern.-
franc.-ang.-włask.-hiszp.-ros.) zaczęło wychodzić w roku
1906, praca zaś nad przygotowaniem materjałów musiała
być przecież rozpoczęta przynajmniej kilka lat wcześniej.
Nadto, program tego wydawnictwa nie jest dotychczas wy-
czerpany, pozostają bowiem jeszcze do opracowania działy:
lotnictwa, żeglarstwa i górnictwa, jakoteż dalsze działy
„przędzalnictwa i tkactwa", które mają obejmować: poń-
czosiznictwo, hafciarstwo, maszyny do szycia, jakoteż wy-
kończenie tkanin t. j . bielńictwo (blicharstwo), farbiaristwo,
drukarstwo i apreturę. Uwzględniając nawet nadzwyczajną
pomoc dla nas z tego wydawnictwa, należałoby przyjąć
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okres 30-letni, dla ustalenia poi, słown. techn,, według pro-
gramu ANT. za minimalny.

Jakie trudności zachodzić muszą przy przeprowadze-
niu pracy według programu Kom. słown. ANT.?

I. R o z d z i a ł r e f e r a t ó w między poszczególne
Komisje, a to szczególnie ze względu na powtarzanie się
wielkiej ilości słów w różnych działach techniki n. p. dział
hutnictwa, obejmujący między innemi sprawami także wy-
rób rur, może mieć zastosowanie nietylko w samem hutnic-
twie a więc: walcownictwie i odlewnictwie, ale także: w ga-
zownictwie, przy wodociągach, górnictwie, nafciarstwie
(szczególnie przy przesyłaniu ropy na dalekie odległości),
ogrzewnictwie, kolejnictwie (przy wyposażeniu wagonów
i lokomotyw), przemyśle fermentacyjnym (gorzelnictwie
i piwowarstwie) i t. d. Takich przykładów możnaby przy-
toczyć kilkanaście (n. p. powtarzanie się elementów maszyn,
jak śrub, klinów i t. d., dalej łożysk, przeróżnych narzędzi
i t. d.). Podobnie rzecz się ma z rzemiosłami, które wchodzą
poniekąd, jako części różnych, działów techniki n. p. AV ko-
lejnictwie: ślusarstwo, kowalstwo, blacharstwo, stolarstwo',
tapicerstwo, szklarstwo, malarstwo i t. d., nie mówiąc oczy-
wiście o wprowadzeniu w ostatnich czasach radja do po-
ciągów.

II. W y b ó r t e r m i n ó w , t. zn. rozstrzygnięcie,
które terminy techniczne zaliczyć należy do danej pracy,
a w szczególności do danego działu. Jest to sprawa w danem
zadaniu najtrudniejsza, o czem się można przekonać przy
układaniu podobnego słownika. Jako charakterystyczny
przykład, jak podobne prace nie zgadzają się ze sobą, po-
daję porównanie 2 najnowszych słowników z tej sjamej
dziedziny a m. radiotechniki: Hórig, Radio — Lexikon,
Berlin 1924 i Giither, Funfsprachenworterbuch fur Ra-
dioameteure, Stuttgart 1924. Pierwszy słownik posiada ok.
600 terminów (z objaśnieniami), do którego przybyło ok. 100
terminów podanych mi przez Gentr. Kom. Słown. Elektr.
przy Stów. Elektr. w Warszawie przy sposobności przeglą-
dania mojego niem.-pol. Słownika radjowego (pozostał on
w rękopisie, ponieważ nie znalazłem nakładcy), razem za-
tem ok. 700 terminów, zaś drugi słownik posiada ok. 1.100
słów. Z porównania tych 2 słowników okazało się, że ilość
terminów powtarzających się w obu słownikach wynosi 128
słów, co stanowi ok. ll°/o. Dziwnie mały ten procent ma po
części swoje usprawiedliwienie w tem, że zarówno w tej
nowej gałęzi techniki, jak zresztą i w innych działach niema
tego .,ustalenia" terminów, do którego my dążymy. Być może
nawet, że ten °/o powtarzających się słów w tych 2 słowni-
kach jest większy, lecz w takim razie nie użyto tych samych
słów, lecz synonimów. Jest to zatem już dla nas wskazówką
do następnego punktu.

III. W y b ó r s y n o n i m ó w . Podzieliłbym je na 5
grup: 1. grupa, słowa pochodzące z języków klasycznych
(wzgl. ze ŚAviata starożytnego i t. d.), n. p. spirytus (ł.)
i alkohol (arab.), oprócz tego jest jeszcze polski: wyskok;
2. grupa, słowa pochodzące z języków klasycznych i pol-
skie n. p. wentyl (ł.) i zawór, termometr (gr.) i ciepłomierz;
3. grupa, oba słowa polskie n. p. natężenie i naprężenie,
czułek i czujnik (P. N.) (niem. Tastenzirkel); 4. grupa,
słowa polskie i gwarowe (używane przeważnie w rzemiośle)
n. p. imadło i śrubsztak, tarnik i raszpla, pilnik i fajla;
.5. grupa, słowa polskie przedstawiające kwestje czysto ję-
zykowe n. p. kwas mleczny czy mlekowy (P. N.), wydłużenie
Unijne czy linearne czy linjowe (niem. lineare Ausdehnung);
moment skręcający czy skręcenia (niem. Drehmoment) itd.
Otóż z powyższych 5 grup słów, o 3 pierwszych grupach
mogłaby decydować Kom. ANT., w czwartej grupie słów
wybór padnie oczywiście na termin polski, zaś 5 grupa
słów mogłaby być zadecydowaną wspólnie z Kom. ANT.
przy udziale delegata Kom. językowej Akad. Umiej, w Kra-
kowie.

IV. E k o n o m j a p r a c y . Materjał słownikowy,
zbierany przez Kom. lokalne, ma stanowić materjał podsta-
wowy dla prac Kom. ANT. Jednakże, o ile Kom. ANT.

będą również zbierały ten sam materjał, wówczas praca ta
będzie przeprowadzana zupełnie niepotrzebnie d w a r a z y .
Z drugiej jednak strony, Kom. ANT. nie może w zupełno-
ści polegać i poprzestać na doistarczaniu jej tych mater-
jałów terminologicznych przez Kom. lokalne, gdyż bardzo
możliwy jest wypadek, że materjały te n i e zostaną jej do-
starczone.

V. E f e k t p r a c y . Po dostarczeniu tych materja-
łów przez Kom. lokalne do moich rąk, przeglądnięciu ich,
oraz przesłaniu następnie Kom. ANT., będą te Kom. lo-
kalne — czasem — żądały ogłoszenia dostarczonych ma-
terjałów, ażeby ich prace nie okazały się daremne. W razie
zebrania się jednak większej ilości tych materjałów, może
przeglądanie ich i ostateczne ustalenie przez Kom. ANT.
natrafić na poważne przaszkody (brak czasu, trudności fi-
nansowe i t. d.), co znowu może wpłynąć na „ostudzenie
zapału" tych Kom. lokalnych do dalszych prac.

Gdzie zatem szukać należy rozwiązania programu
SST.?

Mimo niezaprzeczonych zalet programu ANT., nie
widzę sposobu uniknięcia trudności, o których wspomnia-
łem.. To też po długich rozważaniach, przyszedłem d,o prze-
konania, że wszystkie wyżej wspomniane trudności, a szcze-
gólnie wybór terminów (p. III) zostałyby zupełnie usunięte,
gdybyśmy się przyłączyli do obecnie rozpoczętego wydaw-
nictwa międzynarodowych słowników technicznych firmy
Oldenbourg w Monaclijum, którego pierwsza część obejmuje
„Zasadnicze pojęcia techniki" a więc właśnie te słowa, na
których nam w danej pracy najwięcej zależeć powinno. Pro-
gram tego wydawnictwa jest hardzo prosty. Każdy język
posiada dla siebie osobny tom, bez żadnego ograniczenia
co do ilości przyjąć się mających języków, oo w innych wy-
dawnictwach jest nie do pomyślenia. Na razie wydano pierw-
szą część w 3 językach, oczywiście każdy język w osobnym
tomie a ni. w niem., franc. i ang. Każdy tom opracowany
jest według tego samego programu (typu) a m. składa się
z dwóch części: 1. alfabetycznej z numerami i 2. numerowej,
ułożonej przeważnie systemem rzeczowym. W ten sposób
terminy we wszystkich językach, w części numerowej, wza-
jemnie sobie odpowiadają t. zn. jeżeli w części n. p. niem.
(oczywiście alfabetycznej) szukam odpowiednika w obcym
języku, na niem. słowo „Keil" i znajdę obok numer 3622,
wówczas pod tym samym numerem 3622 znajdę w danym
obcym słowniku odpowiednik na słowo „Keil", zatem dla
franc. coin, cale, clavette.

Jakie są zatem zalety tego wydawnictwa?
1. Odpada rozdzielanie referatów; 2. odpada wybór

terminów i 3. cała praca może być przeprowadzona przez
jedną osobę, Zcitem osiąga się maximum ekonomji pracy
(p. IV) a temsamem efekt pracy (p. V) może być najlepszy;
natomiast pozostaje do zrobienia: 1. podanie odpowiedników
polskich, oraz 2. ustalenie najodpowiedniejszego z pośród
nich terminu technicznego (referat Kom. ANT.).

Konieczność wydania SST. zadecydował już II Kon-
gres FIS-a w Zagrzebiu w r. 1927 a do tej pory nie zrobiono
jeszcze nic konkretnego. Jeżeli Eatem po dojrzałej a bez-
stronnej rozwadze, zechcą Panowie przychylić się do mojego
wniosku, wówcizas dołożę starań, oczywiście pod peAvnemi
warunkami, by opracowanie odpowiedników polskich do
wspomnianego słownika Oldenbourga, możliwie najprędzej
doprowadzić do skutku. 26 lat nieprzerwanej pracy nad
słownictwem technicznem, daje bądź co bądź pewną rękoj-
mię przeprowadzenia tej trudnej pracy. Po wydaniu pierw-
szej części ogólnej, o ileby się nie ukazały dalsze części tego
wydawnictAva Oldenbotirga, zawsze możnaby jeszcze przy-
stąpić do wykonania programu ANT., który wobec usta-
lenia zasadniczych terminów techniaznych, byłby już łat-
wiejszy do przeprowadzenia.

Reasumując zatem powyższe wyAvody, uważam ze
względu na znaczne korzyści i wielkie ułatwienie w pracy
przy ustaleniu poi. słown. techn. za najprostsze jej roz-
wiązanie przyłączenie się do powyższego wydawnictwa,
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przez uzupełnienie go językiem polskim. Z przeprowadzonej
korespondencji Z tą firmą wynika, że niema ona nic prze-
ciwko użyciu tych materiałów w dany sposób.

Na podstawie opinji autorytetu w sprawie prawa au-
torskiego Prof. Z o i l a , uważam dla nas za niedopuszczalne
korzystanie z 6-cio językowego Słownika S c h l o m a n a
w sposób wskazany w instrukcji ANT., natomiast przy-
puszczam, że firma Oldenbourg, wydająca te słowniki, zgo-
dziłaby się na korzystanie z tych prac, gdybyśmy przystąpili
do uzupełnienia międzynarodowych słowników tej firmy
językiem polskim. Celem wyjścia z tej sytuacji, możnaby
utworzyć „junctim" między naszem przystąpieniem do tego
międzynarodowego słownika technicznego Schlomanna
a korzystaniem z jego 6-cio językowego Słownikja tech-
nicznego.

Zanim przystąpię do postawienia wniosku w sprawie
SST. pozwalam sobie zwrócić uwagę na fakt, że firma
Oldenbourg drukuje dwa wydawnictwa słowników technicz-
nych a m. 1. 6-cio językowy ilustrowany słownik techniczny
(dotychczas wyszło XVI tomów) oraz 2. rozpoczęła wydaw-
niewo międzynarodowych słowników technicznych, którego

pierwszy tom obejmuje: „Zasadnicze pojęcia techniki". —
Właśnie o lakiem słowniku myślał inż. T r e n d a f i ł o w
przy swoim referacie o bułgarskim słowniku technicznym,
wygłoszonym, na II Kongresie FIS'a w Sofii w r. 1928.
Dlatego popieram akcję zmierzającą do przystąpienia do
tego drugiego wydawnictwa międzynarodowych słowników
technicznych.

Wobec powyższego stawiam następujący wniosek:
Celem przyspieszenia prac około ustalenia polskiego

słownictwa technicznego, a temsamem dostarczeniu podstaw
do ustalenia słownictwa technicznego innych narodów sło-
wiańskich XI Zjazd Delegatów Zrzeszeń Techn. w War-
szawie uznaje za najodpowiedniejsze przystąpienie nasze do
(nowego) wydawnictwa międzynarodowych słowników tech-
nicznych firmy Oldenbourg w Monachium, a celem uzy-
skania autorytetu prac, zwraca się do Kom. ANT. z prośbą
o podjęcie się decyzji wyboru polskich terminów technicz-
nych.

Dla przeprowadzenia tych prac konieczne jest uzy-
iskanie odpowiednich kredytów.

Inż. Dr. Włodzimierz Burzyriski.

sprawie wyboezenia.
Odpowiedź p. Vetulani'ego na moje uwagi (Nr. 20

Gzasop. Techn.) nie zadowala nawet dość niewymagają-
cego czytelnika. Nie można bowiem pod pretekstem do-
strzeżonych — rzekomych lub faktycznych — uchybień
stylistycznych zapomnieć o odpowiedzi na argumenty na-
tury zasadniczej — i to tembardziej, że zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, iż sens owych uwag był jednak dla
krytykowanego Autora jasny.

Ad a. Trudno bowiem przyjąć, by p. Vetulani, stu-
djując cytowane przez siebie prace (więc n. p. v. Kar-
man'a, Karasińskiego i t. p.) nie zauważył, co odnośni
autoi*zy mówią o roli wykresu (76) a=F (e), uzyskanego
z doświadczenia nad ściskaniem równomiernem, w ro-
zważaniach dotyczących sprawy wyboczenia, gdzie w chwili
pokrytycznej naprężenia podłużne rozłożone są, w prze-
kroju n i e r ó w n o m i e r n i e .

Ad (ł. Natomiast objektywnie przyznaję, że powie-
dzenie „założenie niezmienności płaskiego przekroju „fak-
tycznie" nie posiada dostatecznie określonego sensu" —
jakkolwiek można je znaleźć nie tylko u mnie. Ściślej
należało powiedzieć „założenie niezmiennej (w znaczeniu:
trwałej) płaskości przekroju". Terminem identycznym u p.
Vetulani'ego jest: „hypoteza, linjowego rozkładu odkształ-
ceń w przekroju" — jakkolwiek mógłby ktoś — nie ja —
równie przesadnie nastrojony zapytać, dlaczego „w prze-
kroju" a nie „prostopadłych do przekroju", dlaczego „hy-
poteza" a nie „hipoteza" i t. p.

A.d y. Wreszcie- objektywnej ocenie Czytelników po-
zostawia się rozstrzygnięcie kwestji, o ile powiedzenie —
moje: „pierwsi autorzy twierdzą, zew c h w i l i powsta-
w a n i a w y b o c z e n i a n a p r ę ż e n i a w s z y s t k i c h bez
wyjątku p u n k t ó w dowolnego p r z e k r o j u pręta ści-
skanego r o s n ą („ściskanego" w znaczeniu — wobec za-
akcentowanego wyboczenia — „obciążonego na końcach
siłami zwróconemi ku sobie") — i p, "Vetulani'ego: „na-
suwa się założenie, że podczas s t a d j u m począt-
k o w e g o , skutkiem wzrostu siły od (min P — dx P) do
{min P •+- d2 P) pomimo znikomego wygięcia, w s z y s t k i e
włókna pręta ulegną ostatecznie dalszemu — choć nie-
jednakowemu — skróceniu, a n a t ę ż e n i a wzrosną"-—
są różne względnie jak chce omawiany Autor „niedo-
rzeczne".

Po tem wyjaśnieniu wracam do sprawy i s t o t n e j .
"Właśnie to ostatnie założenie, uczynione w ust. V i po-
zornie udowodnione w ust. IX nie wytrzymuje prymityw-

nej krytyki. Streszczam się: Przy wyprowadzaniu (54)
p o p r z e s t a n o na zatrzymaniu z rozwinięcia (47) pierw-
szego wyrazu po wartości lokalnej -=-. Przechodząc z (54)

na (88) i (89) p o m i n i ę t o (słusznie) potęgi wielkości d2 P
wyższe od pierwszej. W (90) wprowadzono dP— dx P+ d2 P
oraz ~\jd p

z--ir • • • w
„gdzie dxP, d%P są dowolnie małe d o d a t n i e " . Wreszcie
— rzecz osobliwa — przy przejściu za pośrednictwem
(89) i (90) z (91) na (91-1) i (94) z a t r z y m a n o dP obok
Vd.j P. Po zastosowaniu takiej niekonsekwentnej operacji
łudzi się Autor, że udało Mu się udowodnić założenie
wstępne to jest, że przy odpowiednim obiorze d1P i d%P
będzie w stadjum powstawania wyboczenia bezwarunkowo

i < £0 = ~Q- . — . , - - (95), (96) czyli — po wstawieniu (a),

że będzie absolutnie:

dP
l t i V
8 UJ

i PZauważmy, że stale jest — < 1, nadto EA=—>P,
6 c

skoro zawsze jest e < l ; pod P rozumieć przytem należy
min P. Gdyby przeto (b) mogło być wogóle spełnione, to
tembardziej spełniłoby się i

d,P dP
-d-p<<-p-- • • • W

Jednakże jest to wręcz n i e m o ż l i w e : Wielkości dodatnie
d 2 P i dP zmierzają bowiem w tym samym stopniu do
zera; ich iloraz przeto jest zawsze liczbą s k o ń c z o n ą ,

różną od z e r a i d o d a t n i ą ; tymczasem j est liczbą

nieskończenie małą, dowolnie zbliżoną do zera; jeszcze
1 / i \ 5

mniejszą liczbą jest -=- I — J •

Dla uniknięcia możliwego i tym razem zboczenia
ed „kwestji delikatnej i zasadniczej zarazem" pozwalam
sobie jako jeden z czytelników Gzasop. Techn. postawić
następujące konkretne pytania:

1. Czy ze stanowiska symboliki matematycznej można
tolerować tego rodzaju fatalny lapsus, jaki tkwi chociażby
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już w formie zewnętrznej skrótu (a), jeśli d2P i dP są
wielkościami nietylko tego samego rzędu, ale i tego sa-
mego wymiaru (kg, itp.), względnie, czy prawdą, jest, że £
jest liczbą, nieograniczenie wielką?

2. Jaką koniecznością matematyczną można uza-
sadnić niekonsekwentne pozostawienie wyrazu dP w po-
równaniu do y^ P n. p. w (91-1)?

3. W jaki sposób zamyśla p. Yetulani wykazać, że
końcowy efekt Jego dowodu — nierówność (b) lub cho-
ciażby (o) nie jest bezwarunkowo fałszywa?

4. Czy wobec powyższych braków nie należy fak-
tycznie odrzucić wszystkich, istotnych dla sprawy wybo-
czenia, wzorów od ust. V. począwszy, a na ostatnim t. j .
IX. skończywszy?

Na zakończenie przyznani się, że niezrozumiałem
dla mnie jest, dlaczego p. Yetulani powołuje się w swej
odpowiedzi na opinję prof. M. Broszki, skoro założenia
tego ostatniego, ogłoszone w „Comptes-Rendus" pokry-
wają się w zupełności z odnośnemi założeniami Engesser'a-
v. Karman'a, a więc sprzecznemi znowu z postulatami p.
Vetulani'ego. Skoro jednakże w tym kierunku zbaczając
zwrócił uwagę Czytelników krytykowany Autor, to z kolei
rzeczy obecnie ja zwrócę uwagę na mianownik wzoru
Broszki, podanego na str. 233. Czasop. Teahn. w odsyła-
czu 2.; brzmi on: la

2(l—eIc,.). W odpowiadających tej for-
mule wzorach p. "Yetulani'ego figuruje w tem samem

miejscu: Zo
3 (1—efo.)

2 (50), (50 D). Jest to godne zastano-
wienia, albowiem Autor wzorów „prawnie zastrzeżonych
Konw. Bern." uwzględniał skrócenia e osi mając na myśli
możliwość ich zastosowania „do pewnych mechanizmów
wymagających nadzwyczajnej precyzji, a także do pewnych
doświadczeń fizycznych". Otóż nie ulega najmniejszej

1 Pv
wątpliwości, że wzór: — = -~- (3), który był punktem
wyjścia dla tych precyzyjnych formuł, był w tym wypadku

1 —ebłędnym; należało go zastąpić dokładnym: =

Albo się mianowicie uwzględnia wpływ siły podłużnej
na stan przemieszczenia całkowicie, albo się go w zupeł-
ności pomija; połowiczne rozwiązanie nie przyczynia się
do „nadzwyczajnej precyzji". W związku z powyźszem
znów jako jeden z czytelników Czasop. Techn, mam pra-
wo zapytać:

5. Czy prawdą jest, ze użyty przez p. Yetulani'ego
związek (3) nie jest prawdziwym przy zagadnieniach
równoczesnego ściskania i zginania, w których uwzględnia
się skrócenie osi pręta? Czy wobec tego prawdą jest, że
poza skrytykowanemu już wyżej formułami — należy do-
datkowo wszystkie wzory istotne ustępów od I. do IV.
włącznie uznać za niepoprawne w sensie scharakteryzo-
wanym ?

Lwów, 26. października 1930 r.

Inż. Dr. Alfons Chmłelowiec.

Największy na świecie most żelbetowy.
N a j w i ę k s z y n a ś w i e c i e m o s t ż e l b e t o w y

pod Plougastel we Francji jest ukończony. Cały świat
techniczny śledził uważnie postęp robót przy tym moście.
Przekracza on rzekę Elom w miejscu, gdzie ona się roz-
szerza nagle, przechodząc prawie w zatokę morską. Ryc. 1

drążone wewnątrz dlia zaoszczędzenia materiału. Pomost
ma d.wa piętra: górne dla drogi, dolne dla kolei. W rzucie
poziomym już w obrębie wiaduktu dojazdowego od. strony
Plougastel obie trasy, kolejowa, i drogowa od siebie się od-
chylają. Na razie wykonaną, została trasa drogowa. Przy

i

Ryc. 1.

przedstawia zdjęcie fotograficzne z dnia 29 maja br. od
strony Plougastel. Każdy z trzech łuków posiada rozpiętość
w świetle 180 metrów (a więc o 40 m więcej od największego
dotychczas mostu, de la Caille, łukowego żelbetowego w Sa-
baudji). Pomimo tak wielkich rozmiarów most ten nie razi,
nie przytłacza, owszem wydaje się lekkim, a to dzięki za-
chowaniu pięknej proporcji wszystkich części. Łuki są wy-

buclowie tego mostu zastosowano oryginalne metody wy-
konania.

Fundamenty przyczółków wykonano na sucho w obrę-
bie grodzy w postaci ogromnych bębnów. Oba filary fundo-
wano sprężonem powietrzem przy pomocy jednego tylko
kesonu, który za drugim razem dopiero użyto jako „keson
stracony". Aby zmniejszyć rozpiętość krążyny ze 180 na
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150 metrów, wykonano filary odrazu łącznie z dolnemi czę-
ściami łuków, jako wspornikami wystającymi po 15 metrów
na obie strony, poza zewnętrzne ściany filaru w jego naj-
węższem miejscu. Na wspornikach przytwierdzono opory
dla krążyny.

Wszystkie trzy łuki. wykonano na jednej i tej samej
krążynie, którą stanowił łuk kratowy z drzewa o rozpię-
tości 150 m. Jestto chyba największa rozpiętość, jaką kiedy-
kolwiek wykonano w drzewie. Po wykonaniu pierwszego
łuku żelbetowego (od strony Plougastel) krążynę delikatnie
zdjęto z jej opór, ustawiono ją na statkach wzgl. promach
i mimo dość silnego wiatru, przy pomocy precyzyjnej mani-
pulacji lin, przewieziono ją na miejsce, gdzie miał stanąć
nowy łuk, a więc dokładnie w sąsiedniem przęśle, pomiędzy
gotowemi już filarami, na nowych oporach. W ten sposób
przewieziono ją w końcu pod trzeci łuk. Rycina 2, (widok
od strony zatoki morskiej), przedstawia zdejmowanie krą-
żyny, jako już niepotrzebnej z pod trzeciego łuku już skoń-
czonego. Widoczne są tam wspomniane opory dla krążyn.

Transport betonu do miejsca jego użycia odbywał się
na kolejce linowej o popędzie elektrycznym, zawieszonej na
drewnianych pylonach, które także przedstawiają majster-
sztyk sztuki inżynierskiej (widoczne na ryc. 1). Rozpiętość

kolejki, która jest mostem przewozowym, przekracza zna-
cznie 600 ni.

Most ten budzi podziw podróżnych, jadących główną
linją Paryż - Brest. Z bulwarów Brestu widać doskonale
jego piękną sylwetkę, ale niktby nie przypuścił, że oddalony

Ryc. 2.

on jest stamtąd o 14 hm. Budowę wykonuje firma Limousin
według projektu inż. Freyssinefa jednego z najznakomit-
szych żelbetników światowych.

Inż. Grzegorz Danttow.

Rama prostokątna pionowo obciążona.
§. 1. Bliższym tematem rozprawki niniejszej — zbu-

dowanie możliwie dogodniejszych wzorów dla obciążenia
równomiernego odcinkowego, gdyż istniejące1) są zbyt
żmudne.

Osiągamy to przez:
1. .Rozkład ułamków na prostsze2).
2. Zmianę odcinków wyznacznych:

A) Używane: a± i \ — odstęp od B i C bliższych
k o ń c ó w odcinka obciążonego o długości tegoż ct;

B) Proponowane: a i b — odstęp od B i C ś r o d k a
odcinka obciążonego o długości tegoż c, = 2 c.

Między wielkościami (A) i (B) istnieje zależność:
a=at-{-c; b=b1-\-c. Wyprowadzimy jednak swoje wzory
nie z odnośnych wzorów A. Kleinlogla etc.3), lecz z ogól-
niejszych4) K. Bartoszewicza6). Mimochodem uprościmy
nieco i uzupełnimy te wzory ogólne.

§. 2. Rama dwuprzegubOwa. Wzory ogólne pierwotne:

I
k — - i —-

72 h ' ' I
§. 3. Wzory ogólne ostateczne:

h 1
P M'~ I

TT 2L- *

*"j

1JL
2 h ' 2/c+3'MD,O

§. 4. Wzory szczególne (rys. 1).

! ) A. Kle in loge l : „'Ralimenformeln", I I I Aufl.; S. B r y ł a : „Pod-
l-ęcznik Inż . " .

2 ) „Technik" , r. 1905, t. I., str. 76.
3) P r o s t u j ą c we wzorze 80 („Podr. Inź.") dla MA: „+8abic"

n a „ — 8 a 6 2 o " . Odpowiednio dla MD.
*) Niezależnycli od kształtu obciążenia.
s ) I n ż . li.. Bartoszowicz: „Nowe rozwiązanie wykreślne ustro-

j ó w s t a t y c z n i e n i e w y z n a c z a l n y c t " . Czasop. Techn. r. 1929, Nr. 2 i 3.

^
6) A i D reakcje d i a b e ł k i BC wolnopodpartej; k=-T-.
7) (aĄ-of—(a-~c)2

s ) BB etc. — w odcinku BB, e t c ; M — moment pod wy-

p a d k o w i ! Q dla belki wolnopodparte j : M=Q-—.
o

Ztąd: go
hl

(1)

max+M^ = M 11 y\ Mls <maxM^ =

H 0 H

Rys 1

dla a— b
^^77 = 0 j - . 0 ;

§. 5. Wzory pochodne względem wz. (1):

/. Rama dwuprzegubowa.

A: Obciążenie równomierne od B do Gx (a=c):
T T 3Z-4c

hl ' 2k+B '
B: Obciążenie równomierne od B do środka rozpory:
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C: Obciążenie równomierne symetryczne la=b=-^ J:

3 '
8AZ " 2/c+3 '

Z>: Obciążenie równomierne od B do = -g-l:

: Obciążenie skupione (2qo=P; e=0) :

3 Po_6 1 J

F: Obciążenie skupione w środku belki (2 go = P; c = 0 ;

3 Pl 1
Xjt = = = "7r- •8 " h '2A+3 "

77. Belka jednoprzęsłowa.

a) Wolno podparta (k = oo);
b) Zamocowana w obu końcach (k = O; Ii= oo) 9).

4 : Obciążenie I, O: J f Ą f f « — - g i ( 8 / » — a ^ ) ;

B: Obciążenie 7, D: Mr!j o— —

24Z

12 '
Pl

G: Obciążenie 7,7?": Mn,a±= 5-.
o

§. 6. Rama bezprzegubowa. Wzory ogólne pier-
wotne10) :

IFQ _ J^
*L-£"Ti * '

a*~~ IM, " 2Pab ' ' , a, D)

o - 4 MA ;

(7, J,K)

§. 7. Wprowadzając, jak w §. 3, k=—, zamienia-
l

my1 1) jednocześnie wz. (77) na:
(2 6-1)

] • '6Jfc+l

Zważywszy następnie, iż (O, F, E, D, G):

• • ( 2 )

9) Oczywiście, tylko dla MJS=M0, Zresztą, ob. odsył. (14).
1 0 ) K. Bartoszewicz: „Nowe eto,". Wzory te podają wartości

bezwzględne momentów.

—12.

gdy

otrzymamy:

ii) 1

ilf' 2Jlf',-I,
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. . (3)

• • ( 2 ' )

§. 8. Ostateczne wzory ogólne:
la K - 1

(I—III)

M, 13)
.3(2(5-1) J ; (IV-V)

J I h

§. 9. Wzory szczególne (rys. 2),

PF-zx^£-.

H

M.

— a—;~

Rys. 2.

D

Jak w §. 4:

zaś 1 S ) :

Więc:

2gc a~b
.(ab—e*).

Zatem:

oraz B

Zresztą ob. §. 8, wz. "VI—X. (Oczywiście: A = —~-.b,

—H-
n) Mi' jest to podpór w p. C belki wolno podpartej, obcią-

żonej siłą Mi. Dla a2=&2=Z/„ (a więc dla M't= •/, Me"), wzgl. cf«-Vj
(symetrja eto.) będzie (2, 2'): 3^= '

«) Gdy rf='/i będzie (V): 91 = 0.
. . > T _ MD—MA . „ Ma—MB

I
+ A;

T T MA—MB n ,, . . . . . , n b
H— r ; it—wypadkowa obciążenia; więc: A=ti~;

11 if

D=R~-, gdy a i b — odstęp fi od podpór.

i5\ (a + c ) s —(a-oj 2 =4ac; (a+o)3~(a-e)ł

(a + c)4— (a—o)ł=8«o(a2+o2).
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§. 10. Wzory pochodne względem wz. §. 9. (Opis
§. 5).

I. Ramy bezprzegubowe.

tń±.
l " &4-2 '

24 " *+ 2'

I ' 6 * + l '
1

64 ' 6A+1'

i?: 3)1 = P
/ 6/fc+l

F: 9 K = ~ .
8 "4+2 '

II . Belka jednoprzęslowa.

a) Wolno podparta (k = co) l 6 ) ;
b) Zamocowana w obu końcach (& = /j = oo)17).

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Długość dróg o stałej nawierzchni na Węgrzech przed-
stawia się wedle wydanego w wrześniu 1929 rocznika gospo-
darczego następująco:

Drogi państwowe 3.841 km
Drogi municypalne 11.822 „
Drogi gminne 2.593 „
Dojazdy kolejowe 83 „

razem . . . 18.339 km.
Uwzględniając obszar dzisiejszych Węgier na 93.000 km2

otrzymujemy na 100 km2 powierzchni 19ą7 hm dróg.
W r. 1928 wynosiły koszta utrzymania dróg państwo-

wych 4,584.591 Pengo (1 P. = 1-57 zł.); utrzymanie wszyst-
kich innych dróg kosztowało 29,115.840 P.

— Budowa drogi na Grossglockner w Tyrolu. Austrja
rozpoczyna obecnie budowę nowej drogi alpejskiej długości
43 km, wychodzącej z Fusch aż do przełęczy Pfandelscharte
a następnie do miejscowości Heiligenblut, skąd dalej istnieje
już droga dostępna dla. samochodów.

Przekroczenie przełęczy na wysokości 2.500 m tunelem
długości 355 m. Szerokość drogi 5 m. Oprócz znaczenia tu-
rystycznego, droga ta skróci znakomicie połączenie Monachjum
z Adrjatykiern, umożliwiając odbycie tej tary w przeciągu
jednego dnia. Koszta budowy wahać się będą w granicach od
8—12 miljonów szylingów. Do rachunku rentowności budowy
przyjęto roczny ruch 100.000—120.000 osób. Przejazd pojazdu
przez tę drogę kosztować będzie prawdopodobnie 25 szylingów.

Jest rzeczą, charakterystyczną na jak wielkie przedsię-
biorstwa w dziedzinie drogowej puszcza się mała i wojną
zniszczona Austrja.

— Niemiecką sieć dróg dalekobieżnych rozpatruje inź. H.
Uhlfelder w Nr. 6/30 Die Betonstrasse. Niemieckie Ministerstwo
Komunikacji zamierza opracować plan rozbudowy sieci dróg
dalekobieżnych, na których mógłby się odbywać ruch samo-
chodowy w warunkach możliwego bezpieczeństwa, przyczem
sieć ta przeznaczoną będzie dla ruchu mieszanego. Obecnie
wydano wytyczne postanowienia celem ustalenia pojedynczych
elementów drogowych, które z biegiem czasu mają być na
drogach tych stosowane.

S z e r o k o ś ć dróg pomiędzy wewnętrznemi krawędziami
drzew przydrożnych nie może schodzić w terenie płaskim i pa-
górkowatym poniżej 8)7), w górskim poniżej Im. Jako zasadę

A: J f«, 0 =-

B: MD,o=-

O: MSr0=-

D: MB,0=-

E: Mn o=-

qP
192" (8±3);

Pab a~b Pab a, b

F: Mn,c=~~v

16) Ob. wz. §. 4.
)7) Dla JT=co praca słupów =0 (wyrazy pomnożone przez

~j, wzgl. -=, znikają); więc pozostaje tylko praca samej rozpory,
inaczej mówiąc, belki. A zatem dla ll~co otrzyma się wszystkie
wzory, do belki przynależne. Nieścisłość teorji tak ram (pominię-
cie wpływu sił osiowych i poprzecznych eta), jak belki (pominięcie
H etc.) wpływa tylko na wz. dla MA, D, oraz H, w danym wy-
padku obojętne.

przyjęto, iź normalna szerokość jezdni ma wynosić 6 m: o ile
zaś projektowaną jest większa ilość pasów jezdnych niźli 2,
natenczas dla każdego nowego pasa dodać należy 2.50 m. Je-
zdnia zatem dla 3 pasów winna posiadać szerokość 8.50, dla
4 pasów 11.0 m. Pobocza mają posiadać szerokość po 1.00 m.

Autor zwraca uwagę, iź dla szybkiego ruchu samochodo'
wego, szerokość jezdni dwutorowej 6 m jest nieco za małą
i raczej powinna być zwiększoną do 6.50 m.

Zakładanie osobnych pasów dla pieszych i rowerzystów
nie jest przewidziane. Z uwagi jednak, iż oba te elementy
ruchu są przeszkodą dla szybkobieżnych pojazdów, wskazanem
jest zakładanie dla nich osobnych torów tam, gdzie stosunki
miejscowe na to pozwalają. W tych wypadkach szerokość
drogi dla pieszych powinna być Im, dla rowerzystów 1.50 m.
Autor idzie nawet tak daleko, iż pragnąłby objąć przepisami
porządkowemi zakaz dostępu pieszym i rowerzystom na istotną
jezdnię.

O d g a ł ę z i e n i a i s k r z y ż o w a n i a d r o g o w e po-
winny być zaokrąglone. Bliższych postanowień tu nie dano.
Autor uważa ten przepis za niejasny i proponuje korekcję
w tym kierunku, iż odgałęzienia i skrzyżowania powinny być
zaokrąglane łukiem o takim promieniu, by styczna była co
najmniej 10 m długości. W ten sposób dla kąta 45° otrzyma
się promień 4 m, dla 90° — lOm zaś dla 135° — 2im.

S p a d k i p o p r z e c z n e przewidziane są w granicach
172—4°/0. Co do ostatniego autor ma pewne zastrzeżenia,
uważając, iź maksymalną granicę powinien stanowić spadek

S p a d k i p o d ł u ż n e ustalono w granicach 21/2°/0 "w de-
renia płaskim, B1///,, w pagórkowatym, zaś 8°/0 -w górzystym.

P r o m i e n i e ł u k ó w powinny być następujące: W te-
renie płaskim 200 m- (dla nowych budowli 300 m), w pagórko-
watym 150 m, w górzystym 50 m.

O wielkości przechyłki toru nie ma żadnej wzmianki,
natomiast ustalono, iź krzywizny o promieniu większym niźli
300 m, przechyłki juź nie potrzebują.

Z a d r z e w i e n i e d r ó g uważają przepisy za wskazane.
Autor występuje bardzo ostro przeciwko temu, podając słuszne
motywy, przemawiające za koniecznością usunięcia drzew z dróg
mających służyć do szybkobieżnego ruchu.

Przy p r z e j a z d a c h i p o d j a z d a c h drogowych należy
uwzględniać w całej szerokości pasy dla pieszych i rowerzy-
stów. Wysokość podjazdów 4.50 m wydaje się być wystarcza-
jącą, jednakże w sąsiedztwie miast, gdzie używane są omni-
busy piętrowe, powinna być powiększoną.

W o l n y p r z e j a z d nie może być źadnemi urządzeniami
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tamowany. Odnosi się to w pierwszym rzędzie po postojów
i stacyj benzynowych.

Autor podnosi w końcu trudności, jakie się ma do prze-
zwyciężenia przy przekraczaniu miejscowości i wyraża zapa-
trywanie, iż szybkobieżny ruch samochodowy wymaga dla
siebie osobnych torów jezdnych. Postulat ten może się jednak
odnosić tylko do ciągów głównych i powinien być przynaj-
mniej częściowo w miarę możności realizowany. E. B.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Deskowanie i rusztowania". („Schalung und Riistung")

nap. inż. Fr. Bo hm. Berlin 1929.
Autor zbrojny w dwudziestoletnie doświadczenie napisał

książeczkę bardzo pożyteczną dla inżynierów i budowniczych,
w której podaje na doświadczeniu oparte rady, tyczące się wy-
konania deskowań i rusztowań w budownictwie. Przy omawia-
niu deskowań dla budowli betonowych i żelbetowych omawia
szeroko oszczędne użycie gwoździ, które wymagają znacznych
kosztów, podaje też obliczenia zapotrzebowania. Dalej opisuje
szczegółowo ustrój i wykonanie deskowań, zaznaczając, że dla
słupów używa się obecnie tylko pionowych desek. Zwraca
uwagę, że ze względu na koszt deskowania nieraz nie opłaca
się zmieniać wymiary słupów co piątro. Autor opisuje dalej
rusztowania przesuwalne, któremi możemy osiągnąć znaczną
oszczędność. Dalej omawia autor, opłacalność użycia cementu
szybko wiążącego, a na końcu mówi o rusztowaniach. Ksią-
żeczkę mogę polecić gorąco. Dr. M. Thitllie.

Inz. Edward Windakiewicz: „Solnictwo". Kraków, 1930,
Księgarnia Jagiellońska.

Wyszła z druku czwarta część tego wydawnictwa, roz-
poczętego w r. 1926, subwencjonowanego przez Zakłady Solvay
w Polsce. Tom IV. zawiera 650 stron druku i 271 rycin. Na
treść jego składaję się: poszukiwania i wydobywania soli ka-
miennej i potasowej, przeróbka) mechaniczna, rafinowanie soli
kamiennej i potasowej, sposoby uzyskania naturalnej i wytwa-
rzania sztucznej solanki, uzyskiwanie soli z jezior i morza.

Praca powyższa jest owocem głębokich badań naukowych,
obejmuje całokształt przedmiotu, jest pierwszą nietylko w lite-
raturze naukowej polskiej, ale i w zagranicznej pod względem
wartości naukowej i zgłębienia poruszonych w niej problemów.
Daje ona pełny obraz górnictwa minerałów solnych.

Forma przejrzysta i dostępna nietylko dla fachowca, lecz
także dla kształcącej się młodzieży. Ink. E. N.

Kongresy i Zjazdy.
— Zjazd delegatów polskich zrzeszeń technicznych we

Lwowie. Przez dwa dni (25 i 26 paźdz. br.) obradował we
Lwowie XII. Zjazd delegatów polskich zrzeszeń technicznych,
zgrupowanych w Związku PZT., który ma wśród swych człon-
ków 26 towarzystw technicznych w Polsce i Stowarzyszenie
inżynierów polskich w Detroit (Stany Zjednoczone).

Na inauguracyjnem zebraniu prezes Związku, inź. Stani-
sław Rybicki, przedstawił w powitalnem przemówieniu historję
powstania Związku i dotychczasowe wyniki jego pracy. Zwią-
zek został założony za inicjatywą Polskiego Towarzystwa Po-
litechnicznego w czerwcu 1922 i zorganizował dotychczas trzy
ogólne Zjazdy Polskich Techników zrzeszonych, a mianowicie:
w r. 1925 w Warszawie, w r. 1927 we Lwowie i w r. 1929
w Poznaniu. Związek powołał do życia w maju r. 1926
w Warszawie Federację inżynierów słowiańskich, do której
przystąpiły związki narodowe inżynierów polskich, czechosło-
wackich i jugosłowiańskich, bułgarskich i Rosjan emigrantów.
Federacja, łącząca w sobie około 18.000 inżynierów słowiań-
skiej narodowości, odbyła kongresy w Zagrzebiu, Sofji, Po-
znaniu i Pradze. Związek ponadto zorganizował w r. 1928
Związek polskich czasopism technicznych i zawodowych jako
Sekcję Polską Międzynarodowej Federacji prasy technicznej
i zawodowej. Na kongresiu w Brukseli w roku bieżącym uchwa-
lono z inicjatywy delegacji polskiej zwołać przyszły międzyna-

rodowy kongres prasy technicznej i zawodowej w r, 1932 do
Warszawy, a na kongresie w Barcelonie powzięto uchwałę,
według której mają być założone w Warszawie i we Lwowie
przy Politechnikach t. zw. Mbibljoteki federacyjne", zaopatrzone
we wszystkie czasopisma techniczne i zawodowe.

Odbyty we Lwowie Zjazd delegatów rozpatrywał sprawę
mieszkaniową i powziął rezolucję, dotyczącą typu małych mie-
szkań w publicznej akcji budowlanej, zużytkowania funduszów
publicznych na obniżenie odsetek od pożyczek budowlanych,
zakupna terenów przez gminy wiejskie i urządzenia komunika-
cyj i urządzeń ulicznych. Pozatem Zjazd oświadczył się za
utworzeniem banków komunalnych w większych miastach, gdzie
one jeszcze nie istnieją, i za popieraniem budowy jednorodzin-
nych małych domków przez rzemieślników, kolejarzy i t. d.

Drugą sprawą był referat prof. Derynga, który wskazy-
wał na szeroką akcję, podjętą w sąsiednich państwach w kie-
runku wyzyskania złóż węgla brunatnego dla wytwarzania
gazu i brykietów dla produkowania nafty i benzyny z węgla,
i podniósł potrzebę wdrożenia podobnej akcji w Polsce w celu
lepszego wyzyskania naszych przyrodzonych bogactw.

Szeroko omawiana była sprawa uregulowania publicznego
ruchu samochodowego. Zjazd postanowił przedłożyć ponownie
miarodajnym czynnikom osnową uchwał, powziętych w roku
przeszłym na Zjeździe w Poznaniu, a wykazujących potrzebę
koncesjonowania tego przemysłu.

Jednym z głównych przedmiotów obrad był projekt utwo-
rzenia Izb inżynierskich, udzielony do wiadomości Związku
przez Ministerstwo Robót Publicznych. Po ożywionej dyskusji
Zjazd oświadczył się za potrzebą urzędowej reprezentacji pra-
cujących w Polsce inżynierów, jednakowoż uznał, że projekt
ustawy nie odpowiada potrzobom i wymaga pewnej modyfika-
cji- Wybrano przyteni komisję, która ma w drodze ankiety
ustalić dezyderata poszczególnych, do Związku należących To-
warzystw technicznych i przedłożyć je Ministerstwu.

Zjazd uznał również potrzebę nowelizacji obowiązującej
ustawy o ubezpieczeniu pracowników umysłowych i wyznaczył
komisję, która się ma zająć przygotowaniem wniosków.

Członkowie Zjazdu byli -w pierwszym dniu obrad na
raucie, wydanym przez gminę miasta Lwowa, następnego dnia
zwiedzali osobliwości naszego grodu i byli na wydanym z oka-
zji Zjazdu bankiecie, poczem wyjechali do Moście w celu zwie-
dzenia Państwowej Fabryki Związków Azotowych.

Zjazd lwowski wykazał, jak ważną rolę odgrywa zwią-
zek polskich zrzeszeń technicznych, skupiający w swoim gronie
około 7.000 inżynierów polskich, i jak pojmuje swoje zadanie
nadawania kierunku pracy technicznej dla dobra państwa
i społeczeństwa.

Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
W dniu 15. października 1930 wygłosił Prof. Inż.

Ignacy Drexler odczyt p. t.: „0 skutkach w y w o ł a n y c h
p r z e k s z t a ł c e n i e m kościoła św. P i o t r a Watykań-
skiego ze świątyni centra lne j w formę k r z y ż a
łac ińsk ie go".

W dniu 22. października 1930 r. wygłosił P. Inź.
Maurycy Altenberg odczyt p. t.: „O K o n g r e s i e Energe-
tycznym w Berlinie".

W dniu 29. października 1930 wygłosił odczyt Prof.
E. Hauswald p. t.: „Szósty Kongres Energe tyczny" .

Streszczenie odczytu Prof. Ini. I. Drexlera.
Streściwszy w krótkich słowach dzieje pierwotnej staro-

chrześcijańskiej bazyliki i zaznaczywszy najgłówniejsze fazy
wznoszenia nowej renesansowej świątyni, przeszedł prelegent
do opisu zmagań się entuzjastów formy centralnej (Bramante
1444, 1506 — 1514, oraz Michał Anioł 1475, 1547 — 1574) ze
zwolennikami układu podłużnego, Walka prowadzona przez cały.
wiek szesnasty skończyła się pogromem idei centralnej.

Decyzja Kollegjum Kardynalskiego powzięta w r. 1605
większością głosów, pod dyktandem papieża Pawła V. Borghese
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(1605-—1621), aby kościół św. Piotra przekształcić w formę
krzyża łacińskiego, okazała się w skutkach z pewnością, bar-
dziej fatalną, niż się tego wogóle mogli domyślać popierający
myśl Papieża kardynałowie, a może nawet niż przypuszczali
projektujący architekci (np. Alfarano),

O ile dla celów sakralnych (kaplica Najśw. Sakramentu
i kaplica Chóru) i dla rozwinięcia możliwie największej uro-
czystości w obchodach papieskich wydłużenie kościoła okazy-
wało się niezbędne (o czem można wątpić), to budowa powinna
się była ograniczać we wszystkich trzech wymiarach — prze-
dewszystkiem w długości — do możliwie najszczuplejszych roz-
miarów, z jasnem odróżnieniem potężnej budowli centralnej,
od skromniejszej, wydłużającej ja, dobudowy. A było to o tyle
łatwiejsze, źe obydwie wymienione kaplice są w rzeczywistości
niemal o połowę niższe od reszty kościoła. Wtedyby było jako
tako ocalało wielkie dzieło.

Niestety stało się wprost przeciwnie Fasada Carla Ma-
derny (1&56, 1605—1626), jako wykładnik całej budowli prze-
dłuża nowy kościół o 64 i pół metra, wysuwa się na zewnątrz
jeszcze o 22 m przed dawny fronton bazyliki pierwotnej, zało-
żonej w r. 326. Skutkiem tego błędu jest „złamanie stosu pa-
cierzowego" kompozycji centralnej: zniszczenie związku między
kopułą a fasadą. Kopuła, jak księżyc po niebie, pływa bez-
władnie nad fasadą, odchylając się tak znacznie w obie strony
od pionowej osi fasady {w miarę, jak widz porusza się po
placu wzdłuż frontu kościoła), że ktoś nieuprzedzony mógłby
kopułę, odnosić do jednej budowli, a fasadę do drugiej, odrębnej.

Gdyby się chciało doskonale usunąć to zwichnięcie, mu-
siałoby się wrócić do projektu Michała Anioła i znieść całe
wydłużenie kościoła, co z wielu względów wydaje się dziś i na
przyszłość wprost niewykonalne.

Drugi błąd, jakim obarczona jest fasada Haderny, to
nadmierna jej wysokość 44-30 m. Ten olbrzymi wymiar (dwu-
nastopiętrowej kamienicy) zasłania nam w sposób najprzykszej-
szy i irytujący pełny widok na kopułę, która w miarę, jak
od piazza Husticucci przechodzimy ku bramom kościelnym „za-
chodzi", chowa się poza nadmiernie wysoką fasadę tak, źe sto-
jąc jeszcze w środku placu, nie widzimy już wcale nasado-
wego pierścienia kopuły ani tamburu, ale tylko górną ozęść
sklepienia kopuły i latarnię. W miarę zbliżania się do kościoła,
zapada się szybko i ta reszta. Pozostaje już tylko sama fasada
na placu. Gdyby można znieść attykę (12 m wysoką), to ta
wada kościoła byłaby w części naprawiona.

Trzeci zarzut, jaki prelegent stawia fasadzie Maderny,
to jej niepotrzebnie wielka szerokość, przekraczająca miarę
właściwego przekroju poprzecznego budowli o całe 35 m. Stoi
więc przed nami, jakby jakaś gigantyczna kulisa teatralna

o głębokości zaledwie przedsionka t. j . 20 m przygniatająca
swemi wymiarami (112-6 m X 49-3 m) kopułę, wprowadzająca
nienaturalny stosunek między kopułą a fasadą, która przecież
ma być niejako optycznem. podparciem tamtej. Pod tym. wzglę-:

dem możnaby się spodziewać pewnego polepszenia proporcyj,
gdyby się oba boczne pawilony fasady (zegarowe) obniżyło do
wysokości gzemsu przytykających „kurytarzy". Zeszłoby się
wtedy do faktycznej szerokości kościoła (77-5).

I jeszcze jedna ciężka pomyłka Maderny rzuca się nam
w oczy, mianowicie, gdy porównamy układ fasady projekto-
wanej z wykonaną. Michał Anioł przed swoją o tyle wyższą
fasadę, stawia jeden portyk o 10-ciu kolumnach, a przed nim
drugi, krótszy, o 4 kolumnach, spiętych tympanonem, stwa-
rzając tym sposobem świetną jej głębię. Z opracowanych pod
kierunkiem prelegenta rekonstrukcyj perspektywicznych widać,,
jak w projekcie Michała Anioła świetnie nad całością panuje
kopuła, jak motyw podpierania doskonale wyrażony jest w fâ
sadzie, jaka ta fasada plastyczna, bogata w cienie, pełna wył
razu. Niema wątpliwości, że ją stworzył największy rzeźbiarz
świata.Natomiast fasada Maderny, raczej pałacowa, niż kościelna,
wyposażona jest tylko w półkolumny i pilastry wtopione w mur;
podzielona jest w najniespokojniejszy sposób na cztery piętra
rozmaitych miar; drzwi, okna, nyże najróżnorodniejsze: w sa-
mej attyce trzy rozmaite rodzaje otworów. Widok tem dziwacz-
niejszy, że tuż obok fasady podziwiamy spokojną cienistą ko-
lumnadę Berniniego.

Po zdjęciu attyki i obcięciu pawilonów bocznych, moźnaby
nieco przybliżyć dzisiejszą fasadę do owej idealnej Michała
Anioła, gdyby się dodało u wejścia michelangelowski portyk
0 4 kolumnach i odpowiednio wysunęło tympanon i lodżję delia
Benedizione.

Kształt ostateczny, w jakiej miałaby fasada kościoła być
dostosowana do postulatów prelegenta, powinien być przed-
miotem osobnego opracowania architektonicznego, ewentualnie
z użyciem drogi konkursu.

Liczne rysunki, ilustrujące wykład, z lekka dotknęły
głównych faz budowy, a naczelny akcent został w nich poło-
żony na rekonstrukcję świątyni centralnej Michała Anioła za-
równo w modelu, jak też i w przypuszczalnych widokach
z trzech różnych punktów placu (z najdalszego punktu placu
Rusticucci, ze środka placu św. Piotra i z linji na połączeniu
początków kurytarzy z kolumnadą). Do czego dołączono po
trzy widoki kościoła dzisiejszego, jak się przedstawia obecnie,
1 warjanty po ewentualnem zniesieniu attyki i pawilonów bocz-
nych i dodaniu czterokolumnowego portyku.

W dyskusji zabierali głos: pp. Excel. Piniński, Prezes
Rybicki, Prorektor Weigel i prelegent.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego Poi. Tow.

Polit. odbytego dn. 1. IX. 1930 r. Obecni: Prezes Stanisław
Rybieki, Wiceprezes Inż. Fryderyk Blum. Członkowie: Dr. W.
Aulich, Prof. E. Bratro, Inż. M. Bessaga, Inź. Jarosz, Inź.
St. Kozłowski, Inź. T. Laskiewicz, Inż. B. Łazoryk, Inź. J.
Nechay, Inż. Piwoński', Inż. Tomaszewski.

1. Kooptowano na członka Wydziału Głównego p. Prof.
Dr. Ottona Nadolskiego.

2. Protokół z ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto
do wiadomości.

3. Przyjęto przez balotaż nowego członka p. Inź. Jana
Brzozowskiego, Prezydenta m. Lwowa.

4. Załatwiono odmownie prośbę Związku kuracjuszów
z Bratniej Pomocy w Zakopanem, o gratisowy egzemplarz
Czasopisma Technicznego, ze względu na brak kontyngentu.
Przyjęto do wiadomości umowę z Syndykatem Hut Żelaznych
w sprawie wydania zwiększonego numeru Czasop. Techn., po-
święconego konstrukcji żelaznej, i wyrażono p. Prof. Bratro
i p. Inż. Nechay'owi podziękowanie za jej przeprowadzenie.

&. Wybrano komisję odczytową w składzie: Dr. Aulich
jako przewodniczący i członkowie Inź. Nechay i Inż. Łazoryk,
która ma postarać się o prelegentów i ustalać program. Przed
rozpoczęciem okresu odczytowego (1. X. 30 r.) odbędą się wy-
cieczki do Elektrowni, Stacji radjowej, Teatru (oświetlenie
scen) i Katedry Ormiańskiej.

6. Postanowiono zwrócić się do p. Prof. Borowicza i p.
Prof. Łukasiewicza z prośbą o zredagowanie memorjału w spra-
wie Grupy lotniczej na Politechnice lwowskiej, który potem
wspólnie z L. O. P. zostanie przedłożony Ministerjum.

7. P. Prezes Rybieki komunikuje, źe Zjazd Delegatów
Polskich Zrzeszeń Technicznych, projektowany na 15 czerwca
br. odbędzie się w drugiej połowie października we Lwowie.
Komisja powołana do przygotowania przyjęcia delegatów bę-
dzie w najbliższym czasie zwołana.

8. Wybrano Komisję w składzie: Prof. Bratro, Inż.
Broniewski, Prof. Krzyczkowski, Prof. Nadolski, która rozważy
i opracuje program budowy letniska dla członków Polskiego
Towarzystwa Politechnicznego ew. w Muszynie,

Na tem posiedzenie zamknięto.

Redaktor naczelny odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie,
Pierwsza. Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4,
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Rocznik XLVIII.
T R E Ś Ć : Część urzędowa. Część nieurzędowa. Stefan Bryła;. Wykonanie konstrukcyj spawanych. — Inż. Dr. AL P a r e ń s k i : Zbior-

niki powodziowe i użytkowe w dorzeczach Swicy i Łomnicy. (Ciąg dalszy). — "Wiadomości z literatury technicznej. — Hę-
cenzje i krytyki. — Bibljografja — Zebrania i odczyty w Towarzystwie.

Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

"W" D z i e n n i k u U s t a w :
Nr. 65, poz. 514. Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 10. IX. 1930 o statystyce budowlanej.
Nr. 69, poz. 549. Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 23. IX. 1930 zmieniające rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 1. X. 1924 o opłatach za mieszkanie, zaj-
mowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojsko-
wych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb
Państwa wynajętych lub administrowanych.

Zmiany personalne.
M i a n o w a n i a :

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Krakowie: inż. Stanisław Czaplicki, pracownik kontrak-
towy — radcą budownictwa w VI st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Wilnie: inż. Jarosław G-iryn, urzędnik prowizoryczny
VII st. sł. — referendarzem w VII st. sł.

Urząd Wojewódzki (Wydział Robót Publicznych)
w Katowicach: inż. Aleksander Kurek, referendarz pro-
wizoryczny VII st. sł. — referendarzem w VII st. sł.

P r z e n i e s i e n i a .
Inż. Liberat Krasuski, urzędnik VI st. sł. z Urzędu

Wojewódzkiego (Dyrekcja Robót Publicznych) w Krako-
wie — do Urzędu Wojewódzkiego (Dyrekcja Robót Pu-
blicznych) we Lwowie i mianowany Kierownikiem Od-
działu w VI st. sł.

Inż. Kazimierz Sidorowicz, inżynier powiatowy w VI
st. sł. z Urzędu Wojewódzkiego (Dyrekcja Rob. Publ.)
w Krakowie — do Urzędu Wojewódzkiego (DyrekcjaRo-
bót Publicznych) w Białymstoku.

Inż. Kazimierz Milewski, radca budownictwa w VI
st. sł. z Urzędu Wojewódzkiego (Dyrekcja Rob. Publ.)
w Toruniu — do Urzędu Wojewódzkiego (Dyrekcja Rob.
Publ.j w Lublinie.

Inż. Józef Sobolewski, urzędnik VI st. sł. z Urzędu
Wojewódzkiego (Dyrekcja Robót Publ.) w Wilnie — do
służby w dziale Ministerstwa Poczt i Telegrafów.

P r z e n i e s i e n i a na e m e r y t u r ę .
Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Rob. Publ.) w Brześciu

n/B.: inż. Kazimierz Szprynger, radca budownictwa
w VI st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Pabl.) w Wilnie:
inż. Jan Weyssenhoff, urzędnik VI st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Nowogródku: Adam Kryński, radca budownictwa
w VI. st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Rob. Publ.) w Krako-
wie : inż. Stanisław Melchert, radca budownictwa w VI st. sł.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Rob. Publ.) w Stani-
sławowie: inż. Marjan Starzecki, radca budownictwa w VI
st. sł. i inż. Mieczysław Lerski, referendarz w VII st. sł.

Zmarli .
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach: inż. Henryk

Zawadowski. Naczelnik Wydziału Robót Publicznych w V
st. sł. — zmarł dn. 1 września 1930 r.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych)
w Lublinie: Inż. Kazimierz Maliowicz. radca budownictwa
w VI st. sł. — zmarł dn. 10 lipca 1930 r., inż. Stanisław
Mostowski, radca budownictwa w VI st. sł. — zmarł dn.
10 września 1930 r.

Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Rob. Publ.) w Pozna-
niu : Stanisław Skoczyłaś, urzędnik VII st. sł. — zmarł
dn. 9 października 1930 r.

Część nieurzędowa.
Stefan Bryła.

Wykonanie konstrukcyj spawanych.
Wykonanie konstrukcyj spawanych — niezależnie od

samego spawania, o którem tu nie mówię1), a które musi
być wykonane niezmiernie sumiennie i troskliwie — po-
siada wiele cech wspólnych z wykonaniem konstrukcyj
nitowanych, ale też bodaj czy nie więcej jeszcze wyka-
zuje różnic. Już samo spawanie wymaga w miejscu przy-
szłych spoin bardzo troskliwego oczyszczenia „do białego
metalu" szczotką drucianą, dłutem lub piasecznicą, w ża-
dnym razie przy pomocy kwasów. O ile spawa się bez
ścinania kątów (ukosowanie), lecz wprost, powinno się
dokładnie usunąć zendrę. W wielu wypadkach przecież
(por. wyżej) należy ściąć, czyli zukosować krawędzie styku,
co równocześnie daje odrazu czystą płaszczyznę.

Elektrody mogą być powleczone lub niepowleczone
(gołe). Za lepsze uważa się wogóle powleczone, aczkol-
wiek i niepowleczone o odp. składzie dają dobre rezul-

*) Por. Dr. A. Sclmerr: „Podręcznik spawania i cięcia metali
przy pomocy płomienia acetyleno-tlenowego". Tom I: „Materjały
i urządzenia". — Inż. P, Tułacz •. „Spawanie i cięcie metali". — J.
Biernacki i K. Nadolski: „Podręcznik spawacza". Roczniki czaso-
pisma Spawanie i dęcie metali.

taty. W Polsce wyrabia powleczone elektrody firma Perun,
filja francuskiego tow. „Soudnre Electriąue Francaise
i Air Liąuide"; z zagranicznych, używane są u nas elek-
trody powleczone „Arcos" belgijskiej firmy „Soudure
Electriąue Autogene", szwedzkie Kjellberga, amerykańskie
Wilsona i angielski „Quasi Arc", oraz niepowleczone
austrjackie Bohlera.

Rys. i.
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Nie wchodząc w opis ich tutaj, zaznaczę, że wogóle
spawacz najlepiej pracuje temi elektrodami, do których
się przyzwyczaił.

Zestawienie poszczególnych elementów konstrukcji
spawanej w warsztacie można uskutecznić na różne spo-
soby, z których cytuję trzy, jako najczęściej używane:

li Przy pomocy form, ustalających położenie głów-
nych elementów budowy — wykonanie takich form, nie-
jako ram, w które ustala się elementy, mające zostać
spojone, jest jednak stosunkowo drogie i opłaca się tylko,
gdy ma się do wykonania większą ilość konstrukcyj tego
samego kształtu, np. kilkanaście lub kilkadziesiąt iden-
tycznych więzarów dachowych (rys. 1).

2. Na zestawni złożonej z szeregu belek poziomych
w odległościach około 76 cm od siebie, w wysokości około
1,00 m, umieszczonych na odpowiednich, słupkach lub
kozłach, na której zarys więzaru ustala się zapomocą
sznurów, stosownie do tego układu belki żelazne i spawa.

3. O ile nie chodzi o bardzo wielką precyzję roboty,
można po prostu wykonać w dowolny sposób pierwszy
więzar jako model; ułożywszy go na odpowiednim po-
ziomie — układać na nim następne, możliwie dostosowy-
wując go do tego pierwszego modelu (ryc. 2).

Ponieważ przy "wykonywaniu konstrukcyj spawanych
powstają, naprężenia termiczne dochodzące do dość znacz-
nych wysokości, a w ich konsekwencji i odkształcenia
termiczne, przeto jest konieczne, zastosować przy wyko-
nywaniu uchwyty tak skonstruowane i tak silne, aby od-
kształcenia te nie mogły wystąpić. "W stosunku do kon-

strukcyj nitowanych jest to pe-
wne utrudnienie wykonania, wy-
magające tembardziej, aby kon-
strukcje spawane były i pro-
jektowane i wykonywane przez
fachowców, obznajomionych do-
brze z techniką spawania i jej
skutkami.

Jeżeli mamy połączyć n. p.
dwie blachy itp. przekroje (rys. 3)
ze sobą przy pomocą szeregu po-
łączeń, to wskutek wykonania
pierwszego połączenia powsta-
nie odrazu tendencja zbliża-

Rys. 3. Rys. 4.

jąca przekroje tak, że pręty zajęłyby względem siebie
położenie wedle rys. 4, jeżeli nie będą odpowiednio usta-
lone. Z tego powodu wskazane jest poprzednie ustalenie
wzajemnego położenia.

cf

Rys. 5. Rys.. 6. Rys. 7.

Podobnie przy wykonywaniu blachownie słupów i po-
dobnych przekrojów konieczne jest należyte ustalenie ich
względem siebie, co jest również trudniejsze, niż przy
przekrojach nitowanych, gdzie położenie to ustalają ką-
tówki, oraz gdzie przez przewiercone dziury na nity
można przeprowadzić prowizoryczne bolce. Takie uchwyty,
zastosowane przy budowie mostu pod Łowiczem przed-
stawiają rys. 5—7. Rys. 5 podaje uchwyt, ustalający wza-

jemnie blachy poprzecznicy; wykonany jest on z ceówek,
chwyconych śrubami, do których to śrub dospojone są
blachy pionowe, usztywnione mąłemi kątóweczkami, które

z paromilimetrową grą do-
chodzą do ścianki blachow-
nicy. Rys. 6 przedstawia
uchwyt pąsu dolnego, rys. 7

uchwyt pąsu górnego,
dwuściankowego, w któ-
rym rolę wzajemnego usta-

lenia ścianek odgrywa
wstawiona ceówka nr. 30.

Ryc. 8. Rys. 10.
. Przy budowie domu P. K. O. w Warszawie zastoso-

wano podobne uchwyty, celem wzajemnego ustalenia dźwi-

Rys. 11. Rys. 12. ,
garów, z których złożony jest słup (ryc. 8), a następnie
przy dospawawaniu dźwigarów (ryc. 9).

Specjalną uwagę
zwrócić należy na ta-
kie szczegóły, które po-

winny być zupełnie
równe, jak np. pod-
stawy słupów. Wskutek
naprężeń termicznych

przy spawaniu blach
trapezowych itd. bla-
chy podstawowe łatwo
wyginają się; dlatego
niezmiernie ważną rze-
czą jest zapewnienie
im zupełnej równości
aż do chwili ukończe-
nia spawania podsta-
wy. Stąd stosowanie
grubych płyt podsta-
wowych (por. ryc. 35
w artykule: „Żelazne
konstrukcje spawane.

Rys. 18, Zasady obliczeń i ele-
menty połączeń" Czas.

Techn. Nr; 18/30, '• str. 328). . . ; '
Ponieważ najwygodniejsze jest spawanie w normal-

nej pozycji (poziome), przeto w niektórych wytwórniach



konstrukcyj spawanych zastosowano odpowiednie przy-
rządy pozwalające na obrót konstrukcji spawanej celem
uzyskania najkorzystniejszego położenia (rys. 10 i 11).
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ceprzy pomocy śrub montażowych: sposób ten wy-
maga w węzłach otworów, przez które przeprowadza
się montażowe śruby; po spojeniu śruby się wyjmuje. Wy-

Zestawienie belek kratowych z poszczególnych ele-
mentów konstrukcyjnych i ustalenie ich położenia w węz-
łach można wykonać:

konanie otworów takich nie zmniejsza wytrzymałości po-
szczególnych elementów, gdyż po wykonaniu spojenia
spoiny na długościach a (rys. 12), przeniosą już przewa-
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zająca część siły w pręcie tak, że osłabienie przekroju
bb' niema żadnego znaczenia. Otwory można zalać potem
elektrodą, ze względu na lepszy wygląd i bezpieczeństwo

Rys. 14.

od rdzy. Z tego jednak powodu otwory umieszcza się
możliwie najdalej końca pręta;

b) przy pomocy uchwytów zaciskowych, (rys. 13);
ej przy pomocy klinów (rys. 14) najczęściej w razie

zastosowania do zestawienia więzarów form (j. w.).

s. 18.

Należy zaznaczyć, że niejednokrotnie wykonywa się
w warsztacie połączenia spawane, natomiast połączenia

10,

na budowie na nity lub śruby (rys. 15) lub ńaódwrót.
Wtedy mamy do czynienia z konstrukcją mieszaną.

K o n s t r u k c j e s p a w a n e w y k o n a n e w P o l s c e :

1. Dach fabryki „Perun" w Skarżysku (rys. 16). Dach
ten składa się z więzarów o rozpiętości po 12 metrów
każdy. Pasy wykonano z teówek Nr. 12, względnie 10,

Rys. 20.

krzyżulce częściowo z kątówek. Połączenia węzłowe wy-
konano częściowo również z teówek, częściowo z kątówek.
Połączenia węzłowe wykonano częściowo na zakładkę,
częściowo na styk bezpośredni, przyczem 'W węile pod-



stawowym dodano blachę dla wytworzenia poziomej pod-
stawy, oraz boczne żebra usztywniające. Więzar spawany
waży około 925 kg, podczas gdy nitowany projektowany
miał ważyć 1250 kg. Oszczędność wyniosła zatem około
30°/0. Dach ten w trakcie wykonywania por. ryc. 17.

Ryc. 22.

2. Dach wspornikowy w fabryce „Perun" w Skar-
żysku. Dach ten ma występ 2 m, wykonany jesb w spo-
sób następujący. Dwuteownik NP 12 rozcięto w połowie
wysokości palnikiem tleno-acetylenowym na jego długość,
pozostawiając nierozciętą część końcową na długość 700 mm.
Górną połowę pozostawiono prostą, natomiast dolną od-
gięto łukiem w dół wedl. rys. 18, kształtując przytem
poziomo jako podstawę, tę część, która miała być na-
stępnie osadzona w murze. Na podporze umieszczono pio-
nowo żebra stężające z kątowników, oraz kotew u końca
górnej, prostej połowy dźwigara. W części wspornikowej
dźwigara, w odległości 1620 mm od końca, zaś 380 mm
od lica muru, utwierdzono stężenie, z płaskownika przy
pomocy spawania elektrycznego. Niewielki ten zresztą
dach świadczy wydatnie o możliwościach konstrukcyj spa-
wanych.

Eyc. 23.

W tymże budynku wykonano przy pomocy spawa-
nia szereg innych konstrukcyj jako to: zbiornik na wodę,
okna, drzwi, bramę, balustrady i t. d. .
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3. Budowa siedmiopiętrowego gmachu P. K. O. w War-
szawie. Budynek ten ma sześć, z mezaninem zaś siedm
piąter, nadto zaś kondygnacje podziemne. W podziemiach
i trzech najniższych kondygnacjach nadziemnych zasto-
sowano żelazną konstrukcję szkieletową (ryc. 19). Słupy
dolne składają, się z trzech dwuteówek Nr. 28, spoczywa-
jących na poziomej blasze podstawowej o grubości 15 mm
a zakończonych górą również blachą poziomą 12 mm. Pod-
stawy słupów podziemnych wykonano według rys. 20,
wzmacniając je żebrami trapezowemi, względnie trójką-
towemi. Połączenie górne słupów z podciągami i belkami
(por. ryc. 21 i 22).

Wszystkie połączenia żelaza wykonano w tej bu-
dowli przy pomocy spawania, dotyczy to dachu, stropów,
schodów i t. d. Zastosowano tu też i na dużą skalę pal-
nik tleno-aoetylenowy, do wycinania wsporniczków przy
słupach (ryc. 23), wykonania kotew (ryc. 24 i 25) i t. d.

4. Most na rzece Słudwi pod Łowiczem. Most ten
ma rozpiętość w świetle 26,0 m, rozpiętość teoretyczną
27,0 m. Szerokość mostu przyjęto 6,20 m w świetle między
belkami t. j . 6-760m od osi dźwigarów. Po obu stronach
mostu są chodniki o szerości 1'BO m każdy.

Belki główne mostu są belkami: kratowemi o pasie
dolnym prostym, a górnym łamanym (ryc. 26) o rozpię-
tości teoretycznej L = 27 m, a wysokości teoretycznej
w środku A=4.,30 m.

Przekroje przyjęte składają się z blach, kątowników
i ceowników. Pasy są dwuteowe i składają się prawie wy-
łącznie z blach. Pas górny ma jedną blachę poziomą
o wielkości zmiennej od 500 x 20 aż do 560 x 29 mm
w pasie dolnym są dwie blachy poziome od 100x12 do
250x18 mm. Pas górny wzmocniony jest 2-ma kątowni-
kami 90 x 90 x 11 mm.

Przekątnie wykonane są z ceowników N. P. 20, zwró-
conych na zewnątrz a połączonych blachami 200 X10.
Węzły podporowe skonstruowane są bardzo silnie (rys. 27),
blachy 12 mm wzmocniono tam pionowemi żebrami, wy-
konanemi z kątowników 80x80xl0wim, są to jedyne
blachy węzłowe w moście. Poprzecznice wykonane jako
blachownice, złożone wyłącznie z blach, przyczem ścianka
ma wymiary 700x12 mm, zaś nakładki 225x350X20mm;
na podporach umieszczono blachę trapezową z nakładką
250x12 mm.

Hyc. 29.

Podłużnicę wykonano z dwuteówek Nr. 30 (rys. 28)
przytwierdzonych do poprzecznicy na styk czołowy oraz
na 2 blachy trapezowe nad i pod podłużnicą (rys. 29).
Konstrukcja ta pozwoliła obliczać podłużnicę jako belki
ciągłe na podporach sprężystych, przez co uzyskano
oszczędność w pomoście dochodzącą do 12°/0. Wogóle
most ten waży 55 ton, co oznacza oszczędność 22°/0 w sto-
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sunku do mostu nitowanego, który miał ważyć 70 t. Most
ten w trakcie wykonywania, por. ryc. 30.

5. Most pod Betkami (obecnie w budowie). Jest to
most blaszany o pomoście dołem o rozpiętości w świetle
16 m, a rozpiętości teoretycznej 16.90 w- Blachownice wy-

będzie w sposób następujący: Pomiędzy nakładką cieńszą
a grubszą umieści się bezpośrednią spoinę, która będzie
nadto przykryta przykładką, leżącą na przekładoe grub-
szej bezpośrednio, zaś na cieńszej za pośredniotwem do-
datkowej podkładki (rys. 32 i 33).

Rys. 28.

MOST NA SLUDWI POD RETKAMI.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

konane są wedle rys. 31. Ścianka ma wymiary 1640 X12 mm,
nakładki mają szerokość 390, względnie 400 mm, a gru-
bość 12, względnie 18 mm. Poprzecznice są również bla-
chownicami o ściance 600 x 10 mm, zaś nakładkach
210x 18 mm. Podłużnice mają ustrój podobny jak w moście
pod Łowiczem (rys. 31). Styk nakładek zaprojektowany

Wszystkie powyższe konstrukcje były projektowane
przezemnie.

Z innych konstrukcyj wykonanych dotychczas w Pol-
sce należy wymienić;

1. Dach żelazny w warsztatach „Huty Pokoju".
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Byo. 30.

Do art. St. Bryły: „Wykonanie konstrukoyj spawanych
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Rys. 32 i 33.

2. Most dla przewodów o rozpiętości ok. 30 m również
w „Hucie Pokoju" (ryo. 34).

' Ryc. 34.

3. Świetliki Powsz. Zakładu Wzajemnych Ubezpie-
czeń w Warszawie (1927) (ryc. 35 i 36).

Ryo. 35.

4. Suwnica o rozpiętości 15 m przy udźwigu 5 ton
w Hucie „Zgoda" (1930) (ryc. 37).

5. Kilka domów szkieletowyoh mieszkalnych w Kato-
wicach wykonanych przez inź. Tułacza. Waga żelaza uży-
tego tam na szkielet i stropy budynku (przy zastosowa-
niu materjałów zastępczych) wynosiła na 1 ms budynku
8,7 kg, co jest cyfrą niezmiernie niską, niższą o 35% od
analogicznych konstrukcyj nitowanych,

6. W trakcie wykonywania jest też sześciopięfcrowa
konstrukcja szkieletowa budynku w Katowicach.

Ryc. 36.

Mniejszych konstrukcyj nie wymieniam.
Zagranicą istnieje dziś już ogromna ilośó konstrukoyj

spawanych. Z ciekawszych wymienię tu wieże antenowe

'Ryc. 87.
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w Belgji (ryc. 38), hale fabryczne (ryc. 39), zbiorniki ga-
zowe, rurociągi (ryc. 40), wysokie budynki żelazne w Ame-

Należy podkreślić, że w całym świecie inżynierskim
zajmującym się konstrukcjami żelaznemi wre dzisiaj bar-
dzo intenzywna praca w kierunku spawania. 1 to tak na
polu doświadczalnem, jakoteż budowlanem.

Byo. 88.

ryce o wysokościach, dochodzących do 1'2 piąter i wiele
innych.

Ryc. 40.

Rzecz to zrozumiała. Konstrukcje żelazne, które pa-
nowały w wieku XIX, zaczęły coraz bardziej cofać się
wobec szalonego rozwoju żelbetu, wobec którego kalkulo-
wały się coraz gorzej. Spawanie i dzisiaj — tylko spa-
wanie może przywrócić im w znacznym stopniu zdolność
konkurencyjną, dając możliwość zmniejszenia ich kosztów
nieraz w bardzo znacznym stopniu. To też pomimo wszel-
kich uprzedzeń, można z całą śmiałością postawić tezę,
dzisiaj coraz bardziej się gruntującą, że jest to jedyna
droga, na którą wejść muszą konstrukcje żelazne, aby
zapewnić sobie nadal postęp i rozwój.

Inż. Dr. Aleksander Pareński.

Zbiorniki powodziowe i użytkowe w dorzeczach Świcy i Łomnicy.
(Ciąg dalszy).

B) Odpływ.
Odpływ wody opadowej z pewnego obszaru zależny

jest od szeregu czynników, a przedewszystkiem: 1. wiel-
kości obszaru, 2. przepuszczalności terenu, 3. nachylenia
stoków i spadu ścieku' głównego, 4. poprzedniego nasy-
cenia wodą podłoża, a przy odpływie wiosennym także
od 5. grubości zamarzniętej warstwy podłoża, wreszcie
6. czynników meteorologicznych jak insolacji, opadów nie
sfcafych podczas tajania i t. p.

Stosunki odpływowe wód opadowych, w badanych
dorzeczach rzek Świcy i Łomnicy można określić jako
bardzo korzystne, korzystniejsze, aniżeli w dorzeczu rzeki
Stryja z Oporem. Podłoże jest tu skaliste, przewaga
eocenu (twardy piaskowiec), wogóle nie przepuszczalne.
Około '/a podłoża badanego wypełniają warstwy łupków
menilitowych o charakterze litologicznym, a więc także
mało przepuszczalne, wreszcie reszta podłoża to kreda
i warstwy polanickie prawie, że nieprzepuszczalne. Skały
te jednak tworzą szczeliny i małe zbiorniki, w których
gromadzi się woda, zasilająca ścieki w czasie posuchy.
Często się jednak zdarza, że w czasie długotrwałych po-
such, nawet znaczniejsze ścieki o wielkości dorzeczy, do-
chodzących do 20 km? wysychają zupełnie.

Z powodu tych warunków odpływowych różnice wah-
nień stanów wód są, w krótkich interwałach czasu, bar-
dzo znaczne, a spływ wody odbywa się gwałtownie. Wy-

starczy bowiem, po długiej posusze, deszcz dziesięcio-
godzinny — o średnim natężeniu — aby wypełnić zbiorniki
dorzecza i nasycić podłoże. Następny intenzywny opad
spłynie wówczas całkowicie, a ponieważ spady stoków
i dolin są znaczne, woda spływa gwałtownie, powodując
katastrofalne zniszczenie, szczególnie objektów komuni-
kacyjnych i gospodarstw małorolnych.

Częstość i czas występowania powodzi w badanym
obszarze nie da się ściśle określić, jak również czas wy-
stępowania najniższych stanów wód. Czynniki te wystę-
pują zależnie od czynników meteorologicznych związa-
nych z centrami tych czynników, leżącemi często nawet
poza granicami Europy (Syberja, Atlantyk). Absolutne
maxima i minima wodostanów z dorzeczy rzek Świcy
i Łomnicy podano w tabeli III ciej.

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższe stany
wód mogą występować we wszystkich miesiącach w roku
z wyjątkiem marca, kwietnia i maja, w których oczy-
wiście spływa opad zimowy; następnie, że latami naj-
większych powodzi były dla rzeki Swicy rok 1906, a dla
Łomnicy r. 1913, wreszcie, że amplituda między najniźszemi
i najwyższemi stanami wody rośnie od źródeł rzek w kie-
runku ich ujścia i dochodzi na Świcy do 390em, na Su-
kielu do 234 cm, na Łomnicy do 425 cm, a na Czeczwie
do 419 cm. Są to różnice dla rzek górskich o znacznych
spadach — bardzo wielkie, występujące przeważnie na
rzekach o charakterze już płaszczyznowym.
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Tabela III.

L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

R z e k a

Świca

n
Sukiel

JI
Łomnica

H

n
;i

u
fi

n
Czeczwa

Duba

Wodoskaz

Wygoda
Hoszów

Balicze p.
Źurawno
Bolechów
Sokołów
Podlute

Perehińsko
Równia

Dobrowlany
Wistowa

Przewoziec
Pukasowce
Monastyr
Tużyłów

Rożniatów

km
rzeki

58,0
46,9
21,8

1,6
22,4

2,1
86,6
63,9
51,1
33,8
24,6
14,6
2,86

13,5
• —

4,3

A
kmi

326,9
717,4

1275,0
1489,9

188,0
281,0
415,0
573.4

—
1255,6
1445,0
1487,0
1521,9
357,0

—
132,0

Abs.
max.

cm

400
410
498
570
340
420
350
372
384
440
498
433
560
464
438
384

D a t a

3. YJII. 1913
6. VI. 1906

27. VII. 1908
17. VI. 1922
6. VI. 1906

39. VI. 3913
16. XI. 1901
17. XL 1901
23. VI. 1921
39. VI. 1913
29. VI. 1913
17. VI. 1906
(5-6) VI. 1893
39. VI. 1913
23. VI. 1921
10. VII. 1913

Abs.
min.
cm

110
78

130
180
160
186
154
112
88

138
139

72
135

45
190
127

D a t a

(18-20) IX. 1902
29. XII, 1924

(21-31) XII. 1897
21. VIII. 1904

(19-20) VI. 1912
8. X. 1907

IX. 1923, X. 1924
(19-24) IL 1922

11,111 19 8 i IX, XI 1920
16. II . 1914

( 1 - 2 ) X. 1900
28. XII. 1908

(27-29) X. 1907
28. VII. 1914

31. I. 1914
12. IX. 1923

W roku 1906 notowano w dorzeczu Świcy trzy wiel-
kie fale powodziowe, mianowicie: na wodoskazie w Bali-
czach podgórnych wynosił stan wody w dniu 7 czerwca
436 cm, w dniu 11 lipca 392 cm, a w dniu 13 września
346 cm, a oprócz tego trzy; mniejsze fale w miesiącach
kwietniu, maju i grudniu. Średni roczny stan wynosił dla
dla tego wodoskazu 215 cm, a najniższy 176 cm.

Podobnie na Łomnicy na wodoskazie w Pukasow-
cach w roku 1906 w dniu 7 czerwca wynosił stan wody
510 cm, 11 lipca 380 cm a 13 września 315 cw, przy śre-
dniej rocznej 199 cm, a najniższym stanie wynoszącym
154 cm.

Rok 1913 zaznaczył się w dorzeczu Łomnicy pię-
cioma znacznemi powodziami, a to tylko w miesiącach
letnich (rys. 19). I t a k : 30 czerwca 1913 r. notowano na
wodoskazie w Pukasowcach stan wody 490 cm, 3 lipca
318 cm, 11 lipca 520 cm, 4 sierpnia 390 cm, wreszcie 23
sierpnia 328, przyczem średnia roczna w tym roku wy-
nosiła 207 cm, a najniższy stan. 20 stycznia 160 cm.

Eównież i w dorzeczu Świcy w roku 1913 zanoto-
wano pięć znacznych fal powodziowych.

Wodoskaz w Żórawnie wykazywał (rys. 19) przy
średniej rocznej 3i 5 cm, a najniższym stanie 235 cm,
30/VI. 510 cm, 3 VII. 460 cm, 11, VII. 512 cm, 4/VIII.
560 cm (wówczas maximum, które było absolutnem),
wreszcie 23/VIII. 406 cm. Natomiast powodzi wiosennych
w roku 1913 nie było.

Oprócz wezbrań wyżej podanych występowały — jak
zresztą na całem paśmie karpackim, także w dorzeczach
badanych całe serje wezbrań w latach wilgotnych i po-
jedyncze gwałtowne wezbrania w latach nawet wybitnie
suchych.

Wezbrania w latach 1906 i 1913 przedstawiono gra-
ficznie na rys 19, a objętości sekundowe przepływu wiel-
kich wód zestawiono wraz z średnim rocznym odpływem
oraz objętościami sekundowego przepływu przy najniż-
szych stanach — w tabeli V-tej.

C) S t o s u n e k o d p ł y w u do opadu.
Odpływ wody opadowej jak już wyżej wspomniano,

zależny jest nietylko od wysokości warstwy opadowej, lecz
także od szeregu czynników klimatycznych, meteorologicz-
nych, czynników charakteryzujących podłoże, roślinności
dorzecza, wreszcie także od czasu.

Stosunek odpływu do opadu — zależnie od inter-
wału czasu i od klimatu — przybiera wartości:

od TT = co do — = x-,
0 n

n. p. w pewnym czasie (tydzień, miesiąc) nie ma zupełnie
opadu, a odpływ istnieje, dla tego przypadku będzie sto-
sunek odpływu (odpływ jest tu liczbą skończoną n) do
opadu = 0, równy nieskończoności, i odwrotnie w klima-
cie suchym, w którym parowanie konsumuje cały opad
(który jest tu liczbą skończoną n), odpływ nie istnieje,
czyli =0, wówczas stosunek odpływu do opadu jest równy
nieoznaczoności.

W stosunku rocznym i w klimacie wilgotnym, war-
tość stosunku odpływu do opadu jest stale liczbą skoń-
czoną mniejszą od jedności.

W stosunku dziennym (dwudziestoczterogodzinnym)
względnie mniejszym od tego interwału czasu, przy krót-
kich deszczach o znacznem natężeniu, oraz nasyconem
górzystem podłożu mało względnie nieprzepuszczalnem
(takim lub podobnem do badanego) wartość tego stosunku
należy przyjmować stale równą jedności.

Popełnia się przytem przyjęciu nieznaczny błąd, po-
nieważ z jednej strony (nawet w krótkich interwałach czasu)
istnieje parowanie zmniejszające wartość tego stosunku,
a z drugiej strony zawsze przed opadem istniał odpływ
niezależny od danego opadu, zwiększający wartość tego
stosunku. Różnice między tymi dodatnio i równocześnie
ujemnie — na wartość stosunku odpływu do opadu —
wpływającemi czynnikami, są bardzo małe, tak małe, że
nieuwzględnienie ich przy obliczaniu sekundowego od-
pływu wielkiej wody nie wpływa zupełnie na wynik.

Największe objętości wód obliczonych na podstawie
wzoru autora, wzorów 3, 4, 6 i 6 (maxymalne natężenie,
czas jego trwania i powierzchnia zasięgu) wprowadzając
uzasadniony spółczynnik stosunku odpływu do opadu = 1 ,
oraz spółczynnik retencji odpływu „r", który dla bada-
nego obszaru przy uwzględnieniu natężenia opadów, oraz
ich zasięgu jest wartością stałą, zaś dla stałego natężenia
opadu, wreszcie jednostki powierzchni spływu, wartość
jego jest zmienną.

Spółozynnik ten oczywiście jest zależny nietylko od
nachylenia stoków terenu, lecz także od kształtu po-
wierzchni dorzecza. W rachunku, który jest przybliżony
przyjęto jego średnią wartość ?"=0,03.

Dla przykładu podano poniżej obliczenie dla pro-
jektu zapory III-ciej. Pow. dorzecza = zasięgowi deszczu
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nawalnemu $3—210,6 Jem7, według wzoru 3-go natężenie
mazymalae będzie:

i = B — VÓ,2x 210,6=1,52 mm/min,
czyli i=0,0253 mmjsek—0,0000262 misek, a więc w ciągu
sekundy w całym badanym dorzeczu spadnie:

Q,= 0,0000263 x 210,600000 = hm~m*jsek wody,

7i)ez2)ra.nia. rzek JBryict/ L Łomnicy TV roJcu J99&

TOezbrania rzek Sbici/ £ Łomnicy rv r. /9/3

Rys. 19.

która spłynie w całości (stosunek odpływu do opadu przy-
jęto = 1) po pewnym czasie.

Czas trwania deszczu o danem natężeniu maxymal-
nemu wynosi według wzoru 6-tego:

a stosując spółczynniki doświadczalne podane przez Rożań-
skiego, otrzymano dla «=1,62 mm/min:

1 U,B2-(-O,366)) * u » 0 * m u i <

Całkowity odpływ w badanym przekroju będzie
zatem: Qc=20,34x60x6328=6503291 m*. i

Tą samą drogą obliczono wyniki
dla innych przekrojów zestawionych
w tabeli IV-tej.

Sekundowy średni odpływ tej
objętości przy zastosowaniu spółczyn-
nika retencji będzie:

&=5328 mslsek x 0,03=160 ms/sek,
a czas odpływu całkowitej objętości Q,.:

3 160 mBjs
- 677 min. = 11.29 godz.

Całkowity odpływ opadu o naj-
większym natężeniu, oraz zasięgu
210,6 km2 odpowiadającym natężeniu
opadu przy czasie trwania opadu
20,34 minut, trwa 11,29 godzin.

Pozatem w ostatniej kolumnie
tabeli IV-tej podano całkowitą obję-
tość opadu = odpływowi dla maxy-
malnego natężenia opadu z=1 mmjmin
i czasu jego trwania r o =6Omin.,
która jest zarówno najmniejszą obję-
tością zbiornika retencyjnego.

Oczywista rzecz, że jeżeli zasto-
sujemy spółczynniki a i b do oblicza-
nia czasu trwania opadu podane w ta-
beli II-giej, wówczas otrzymamy zna-
cznie większe obj ętości opadu a zara-
zem odpływu, które jednak nie będą
realnemi z powodu nierównomierności
obserwacji, która także powoduje
zmianę (w szerokim interwale) war-
tości tych spółczynników.

W tabeli Y-tej zestawiono se-
kundowe objętości odpływów naj-
większego średniego rocznego, oraz
najmniejszego, podając przytem t. zw.
spółczynniki spływu czyli objętości
obliczone w litrach na sekundę z jed-
nego km% dla wszystkich przekrojów
wodoskazowych za wyjątkiem Równi
i Tuźyłowa, rzek Świcy i Łomnicy.

"W zestawieniu objętości prze-
pływu występują także stosunki obję-
tości odpływu wielkich, średnich
rocznych i najmniejszych wód, które
wahają od najmniejszej powierzchni
odpływu (wodoskaz w Rożniatowie
na rzece Dubie) wynoszącej 132 km%,
między:

2273 : 26,9 : 2,284=1000 : 12 :1
do największej (wodoskaz Pukasowce
na Łomnicy) wynoszącej 1522 km*,
a 854 :20 : 1,60 = 534 :12,5 : 1 . Obję-
tości średniego rocznego odpływu
sekundowego obliczono według wzoru
autora 8 ) :

w którym oznaczają A odpływ, N opad, F powierzchnia
3) „Stosunek odpływu do opadu w klimacie wilgotnym o równo-

miernie rozłożonym opadzie". Czasop. Teóhn. 1927.
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Tabela IV.

L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Zbiornik
(dorzecze)

s3

s5

st+st
Si + Si

Pow.
dorzecza

7«w2

106,3
160,0
210,6

83,4
40,5
94,2

212,6
87,5
59,4
62,5

266,3
294,0
394,3

Wielka
woda

QP

m3/s

280
360
420
240
160
260
424
250
195
204
486
515
614

Mak s.
natęże-

nie
opadu i

mm

2,23
1,83
1,52
2,44
3,00
2,34
1,51
2,40
2,72
2,68
1,24
1,11
0,71

Czas
opadu

T,

min

7,76
12,81
20,34

6,13
3,58
6,86

20,60
6,43
4,66
4,83

32,77
42,51

109,22

Opad
Oi

Całkowity
odpływ

Qc

TO3/S | m3

3944
4864
5328
3394
2025
3674
5358
3500
2691
2791
6512
5439
4732

1836326
3738470
6502291
1248313
434970

1512218
6622488
1350300
752404
808832

12946110
13872713
31009742

Średni
odpływ

Q.-Qt.r

m3js

118
146
160
102

61
110
161
105
81
81

165
163
142

Ozas
odpływu

min

269
427
677
204
119
229
686
214
155
161

1308
1418
3639

Minimalna po-
jemność zbiorni-

ka V dla
i—l mnijmin
i T=60 min

m*

6378000
9600000

12636000
6004000
2430000
5652000

12756000
5l250OO0
3564000
3750000

15978000
17640000
23658000

T a b e l a Y.

P l

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Rzeka,

Świca
i)

Sukiel

Łomnica

Czeczwa
Duba

Wodoskaz

Wygoda .
Hoszów .
Balicze p.
Źurawno
Bolechów
Sokołów .
Podlute .
Perehińsko
Dobrowlan;
Wistowa
Przewoziec
Pukasowce
Monastyr
Rożniatów

f

Wielka woda
(max. od-

pływu)

QP

535
822

1113
1210
390
490
655
782

1180
1260
1280
1300
590
300

lv

1636
1147
873
814

2076
1744
1680
1365
940
872
861
854

1653
2273

Średnia
roczna obję-
tość odpływu

Q*
m3js

7,44
17,15
27,00
30,10

6,00
6,73

10,54
14,15
26,74
29,57
80,04
30,44

9,17
3,55

q.

25,8
28,9
21,2
20,2
26.6
26,1
25,4
24,7
21,8
20,4
20,2
20,0
25,7
26,9

Najmniejszy
odpływ

Qm

m3ls

0,715
1,434
2,184
2,400
0,624
0,621
0,889
1,110
2,162
2,335
2,394
2,435
0,775
0,301

Z/s/fcm2

2,186
2,000
1,718
1,610
2,266
2,210
2,141
1,935
1,722
1,630
1,610
1,600
2,171
2,284

dorzecza w km2, t] stosunek odpływu do opadu, wreszcie
n i a spółczynniki zależne od charakteru dorzecza.

Stosunek odpływu do opadu, oraz stąd wypływające
wartości sekundowych objętości odpływu, wielkich, śred-
nich rocznych i najmniejszych wód — dla poszczegól-
nych przekrojów, w których projektowano zapory — po-
dano w następnych zestawieniach dla poszczególnych
zbiorników.

IV. Przegrody i zbiorniki.

Natychmiastowej konieczności budowy przegród do-
lin i zbiorników retencyjnych, jakoteż użytkowych nie
potrzeba uzasadniać. Uczyniło to już szereg wybitnych
fachowców (Pomianowski, Rybozyński, Baecker, Matakie-
wicz, Altenberg, Sokolnicki i wielu innych), czy to_ w pu-
blikacjach przeznaczonych dla świata inźynierkiego i czyn-
ników rozporządzających kapitałem t. j . czynników w tej
sprawie bezpośrednio zainteresowanych, ogłaszanych w for-
mie prac naukowych w czasopismach fachowych lub re-
feratów na zjazdach technicznych, a szczególnie konfe-
rencjach hydrologicznych, czy też w publikacjach w pra-
sie codziennej i wykładach popularnych, przeznaczonych
dla całego społeczeństwa w celach informacyjnych. Poza-
tem obok momentów czysto gospodarczych i technicznych
podkreślano we wszystkich publikacjach, referatach i wy-
kładach momenty polityczne tego ważnego problemu
związanego z obroną granic Państwa.

Polska w tej ważnej sprawie — będącej także do
pewnego stopnia kryterjum cywilizacji i kultury — nie
wyszła jeszcze ze stanu embrjoualnego i stoi na szarym
końcu państw i narodów cywilizowanych, bowiem poza
budową jednej jedynej przegrody na Sole w Porąbce,

' i y

Eys. 20.

której ukończenie odwleka się z roku na rok, żadnej po-
ważniejszej akcji nie rozpoczęto wyrzucając — pomimo
to — rok rocznie Hiiljony na szkody powodziowe.
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Bya. 21,

Oczywiście — jak we wszystkich, naszych, większych
poczynaniach — pojawił się i tu cały szereg przeciwni-
ków nieodpowiedzialnych rzekomych fachowców, którzy
prowadzą walkę podjazdową, przeciw temu potężnemu
problemowi technicznemu i gospodarczemu a celem ich
jest obalić w zarodku myśl i nie dopuścić do czynu.

Są przeciwnikami, ponieważ braknie im kultury in-
telektualnej, przyczem nie odczuwają jej braku, a kto nie
odczuwa takiego braku temu ta kultura staje się cię-
żarem.

Wspomniano tu o tem dlatego, aby raz na zawsze —
przynajmniej w społeczeństwie technicznem — rozwiać
mgły legendy o niemożności wykonania zbiorników pod
względem technicznym i gospodarczym, stworzonej przez
rzekomych fachowców a opartej o mętne przesłanki
i pseudo techniczne argumenty nie mających nic wspól-
nego z naukowemi podstawami tak teohnicznemi, jak
i gospodarczemi.

W części II-giej (geologicznej) niniejszej pracy udo-
wodniono, że górne dorzecza rzek Swicy i Łomnicy na-
dają się pod względem fundamentowania ciężkich budo-
wli do zabudowania przegrodami kamiennemi betonowemi
lub żelbetowemi a wytrzymałość podłoża jest wystarcza-
jącą nawet dla najcięższych budowli.

Dorzecza te także i pod innym względem t. j . topo-
graficznym, wykupna gruntów prywatnych i t. p. nadają
się do jaknaj szybszego zabudowania przegrodami.

Spady rzek są znaczne, w obszarze objętym projek-
tami przekraczają stale 5°/00. Miejsca i przekroje zamknięć
wąskie przeważnie gardziele górskie i głębokie jary wy-
rzeźbione w eocenie i kredzie. Piaskowce formacji eoceń-
skiej są twarde i nadają się jako materjał budowlany
czy to w formie kamienia łamanego czy też kruszywa
(ziaren od wielkości ziemniaka do największych).

W obszarach zalewowych niema żadnych zagród
włościańskich, ani też pól ornych do wykupu. Przeważnie
znajdują się, na tych obszarach, dzikie łożyska rzeczne,
nieużytki, niewiele jałowych pastwisk i łąk a następnie
skrawki lasów.



Lasy są, łatwe do wywłaszczenia ponieważ należą,
zwykle do jednego właściciela a na rzekach Miżunce
il lence (przegrody Nr. III, IV i X) właścicielem grun-
tów jest Państwo.

Najpoważniejszym wydatkiem przy wywłaszczeniu
byłoby wywłaszczenie osady Osmołoda, składającej się
z kilkunastu parterowych drewnianych budynków należą-
cych do jednego właściciela. Osada ta, w której mieszczą
się biura manipulacji drzewnej oraz kilka mieszkań, po-
wstała z powodu eksploatacji lasów w górnem dorzeczu
Łomnicy.

Następny poważny wydatek przy wywłaszczeniu
obszarów pod zalewj^ zbiorników, obejmowałby przeło-
żenie kolejek wąskotorowych (leśnych, służących do zwó-
zki kloców) i dróg. Kolejki te biegną wzdłuż wszystkich
dolin rzecznych, w których zaprojektowano zbiorniki.
Ułatwiają one nie tylko dostęp do wszystkich projekto-
wanych zbiorników, lecz w przyszłości będą mogły służyć
do taniego i wygodnego transportu materjałów budowla-
nych, Są one przeważnie własnością prywatną, którą bę-
dzie można tanio wykupić po skończonym okresie eksplo-
atacji względnie wygaśnięciu koncesji i wówczas obok
ruchu ciężarowego (kamień, drzewo) będzie można także
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na nich otworzyć ruch osobowy w kierunku głównego
grzbietu karpackiego. Nie ulega bowiem kwestji, że po
powstaniu całego szeregu sztucznych jezior (zbiorników)
w Karpatach ruch turystyczny i rozwój letnisk w tym
obszarze, znacznie się wzmoże.

Przy projektowaniu rozkładu zbiorników starano się
objąć jak największy obszar dorzeczy omawianych rzek,
uwzględniając przytem warunki topograficzne, geologiczne
(fundamentowanie i szczelność podłoży), wreszcie ekono-
miczne (taniość wykonania budowli i jak najkorzystniej-
sze wykupno względnie wywłaszcsenie gruntów).

Sytuacja badanych rzek wraz z dopływami jest dla
powyższego celu dość korzystną,. IŁzeki te oraz ich do-
pływy posiadają przeważnie dorzecza kształtu podłużnego,
środkiem którego biegnie długa dolina główna zasilana
ściekami z krótkich małych dolin poprzecznych. Jedynie
rzeka Łomnica ma w swoim górnym biegu dorzecze kształtu
wachlarzowatego (dopływy Darów i Mołoda) i z tego też
powodu ugrupowanie zbiorników w tym dorzeczu jest od-
mienne, przyczem dolny zbiornik pod Osmołoda-Podlutem
(względnie Angelowem) posiada dwie znaczne rezerwy
pod Darowem i Mszaną.

(Dok. nast.).

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— „Piatiletka" w rozbudowie drogowej Z. S. R. R. Po-
dobnie jak w innych dziedzinach życia gospodarczego opraco-
wany został również w dziale drogowym pięcioletni okres roz-
budowy przez Z. S. R. R.

Opracowany na powyższy okres preliminarz w dziale roz-
chodowym przewiduje:

A) Roboty na dotychczasowych drogach państwowych
w długości 42.082 hm.

B) Roboty na przestrzeniach dróg mających się w okre-
sie lat 5 przejąć przez budżet państwowy w długości 27.000 km.

G) Roboty na dojazdach kolejowych oraz do przystani
wodnych w długości około 30.000 hm.

Szczególny preliminarz przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie

A. D r o g i państwowe :
1. Utrzymanie personalu

drogowego
2. Zarząd
3. Naprawy bieżące . .
4. Naprawy główne . .
5. Likwidacja zaniedbań
6. Odbudowa mostów

i objektów
7. Nowe budowy . . • .
8. Badania
9. Rozmaite . . . . .

Razem . .
B. Wydatki na mających

się przejąć drogach .
C. Wydatki na dojazdach

Razem . .

1930

6.181
1.075
6.244
5.691
1.362

6.875
27.602

310
258

55.597

9.447
10.600
75.644

1931

6.181
1.075
7.191
6.547
1.362

8.025
38.661

425
325

69.762

13.833
11.750
95.345

1932

6.181
1.075
8.428
7.500
2.043

50.575
498
397

76.696

23.465
13.100

113.261

1933

6.181
1.075
9.813
8.269
2.043

64.783
465
469

93.098

32.802
14.250

140.150

Podane cyfry rozumieją się w 1000 Rubli.
Pozycją nowych budów, reprezentującą się najokazalej,

objęto przebudowę ważniejszych przestrzeni, wykonanie nowo-
czesnych nawierzchni, założenie nowych stałych mostów, bu-
dowle mieszkalne, sprawienie parku maszynowego i narzędzio-
wego oraz budowy klinkierni i cementowni.

Projektowaną jest budowa 3 klinkierni oraz 13 cemen-
towni z roczną, produkcją 11 mil. beczek cementu.

Co do przejścia na budżet państwowy nowych dróg, to
projektowane jest roczne przejmowanie około 5,000 km.

E. B.

Mosty.
— Most wiszący na rzece Delaware w Filadelfji opisał

Prof. St. Kunicki w Przeglądzie Technicznym i osobnej odbitce
(Warszawa 1928). Rozpiętość mostu wynosi 533,4 m, rozpię-
tość przęseł bocznych po 219,3 m. Jestto dotychczas najwięk-
szy most wiszący. Koszt jego wynosi 361/2 mil. dolarów.
Główne liny wiszące są z dratu stalowego. Lina składa się
z 61 pęczków drutów a w każdym pęczku jest 306 drutów
0 ó = 4,8 mm. Linwy te są przędzone. Belki usztywniające są
8,54 m wysokie. Jezdnia, składa się z płyt żelbetowych o gru-
bości 15,3 cm. Naprężenia lin obliczono dokładnie z uwzględ-
nieniem odkształceń liny, które tu są. znaczne. Największe ugię-
cie środka liny wynosi przy najw. obciążeniu ruchomem 1,25 m.
Liny wykonano ze stalowego drutu o wytrzymałości 15050 kgjcmi,
wieże ze stali krzemowej, belki usztywniająoe ze stali niklo-
wej o wytrzymałości 6300 hgjem% a granicy ciastowatości
3850 kgjcm^. Dopuszczone ciągnienie drutu 5075 kgjcm2, stali
niklowej 2800 kgjcm2. Liny z wieżami połączone nieruchomo.
Most ten wykonał rodak nasz inż. R. Modrzejewski.

— Amerykańskie doświadczenia przy moście łukowym żelbeto-
wym, którego pomost podparty jest słupami podaje F. Kann
w Zeitschrijtblatt d. Bauwesens (1930 str. 36). Chodzi tu o most
na Jadkins w Półn. Karolinie, który należało zdemolować, bo
z powodu zbudowania zapory woda most zalewała. Na tym
moście przed zdemolowaniem wykonano liczne doświadczenia
dla różnych obciążeń, przyczem mierzono ugięcia, skręcenia
1 naprężenia. Oprócz tego mierzono też naprężenia na modelu
sposobem Beggsa. Stwierdzono, że pomost stale połączony ze
słupami i łukiem znacznie zmniejsza odkształcenia. Chcąc ma-
terjał wykorzystać przy projektowaniu, należałoby przeprowa-
dzić badanie na modelu sposobem Beggsa, które dają dosta^
tecznie dokładne wyniki, o ile model odpowiada zupełnie pro-
jektowanej budowie.

— Most łukowy żelbetowy pod Echelsbach w Bawarji
opisuje Der Bauingenieur (1930 str. 19). Łuki żelbetowe mają
tu największą, rozpiętość w Niemczech, bo I = 130 m. Trzy
mosty francuskie mają większe rozpiętości. Jestto most dro-
gowy, który prowadzi nad jarem 90 m głębokim. Wykonano
most bez rusztowania z tęgiem uzbrojeniem wedle układu Span-
getiberga, który ulepszył układ Melana. Mianowicie wywołuje
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się w tęgiem uzbrojeniu sztuczne naprężenia tak, że w betonie
dla obciążenia własnego nie ma naprężeń. Jako uzbrojenia
użyto tu stali wyborowej. Łuk jest dwu przegrodowy / : I —
= 1 ; 4. Dwa łęki są po 1,5 OT szerokie, wysokość przekroju
różna, od 2 w w kluczu do 3,5 m w wezgłowiu. Szerokość po-
mostu 8,3 w, odstąp osi łuków 6 m. Największe dj = 66 kgjcm2,
a i — 1820 hgjcm}.

— Most żelazny na Reussie w Mellingen ma belki główne
blaszane, pomimo rozpiętości 46 m. Wysokość belek jest 4 m-
Ze względów estetycznych podwyższono pas górny w środku
0 33 cm, zaś dolny o 1,35 m tak, że wysokość belki w środku
wynosi 3 m. Zetknięcie poziome ścianki urządzono w wysokości
1 m pod pasem górnym w wysokości pomostu. Pomost jest
żelbetowy ułożony na żelaznych podłużnicach. Most ten okazał
się o 80.000 fr. tańszy, niż żelbetowy.

— Most wspornikowy na rzece św. Wawrzyńca w Mon-
treal opisuje Engin. Journal (stycz. 1930). G-łówne przęsło ma
334 m rozpiętości, dwa poboczne po 128 m. Belka wisząca ma
rozpiętość 216 m. Dr. M. Thullie.

Żelazo-beton.
— Przepisy żelbetowe towarzystw belgijskich z sierpnia

1929 podają Ann. des ponis et chaus. (1930, str. 65). Stosują
się one do budowli prywatnych, gdyż i dla publicznych istnieją
osobne przepisy. Skurcz betonu uwzględnić należy jako spadek
ciepłoty o 20°, o 10° można uwzględnić tylko wtedy, gdy się
beton nakłada segmentami a ostatni zamyka się dopiero po 2
tygodniach. Dopuszczalne ciśnienie betonu zależne jest od składu
betonu. Przepisy dozwalają 40 do 70 hgjcm^. Jeżeli się robi
próby wytrzymałości na ciśnienie po 28 dniach przy cemencie
zwykłym, po 14 dniach przy wyborowym, a po 7 dniach przy
szybkowiąźącym, jednak nie wyższą niź 70, 80 względnie
90 kgicm2. Przy naprężeniach często zmiennych należy zmniej-
szyć naprężenie dopuszczalne, tem bardziej, im zmiany są więk-
sze i częstsze, co najwyżej jednak o 25°/0. Dla słupków
0 uzbrojeniu podłużnem wiąkszem, niź 2'6°/0, uzbrojenie ponad
2*5 °/o należy uwzględnić tylko w połowie. Dr. M. Thullie.

Materjały budowlane.
— Niebezpieczeństwo rdzewienia i środki zaradcze oma-

wiają wiedeńskie Mitteilungen des PrilfungsanstaU fiirBaustofe
zeszyt 3 z 1930. Tylko wtedy można zardzewiałe żelazo uwol-
nić od rdzy, gdy się uda wilgoć i tlen wyciągnąć z rdzy i tę
część żelaza powłoką szczelnie pokryć tak, by wilgoć i tlen
nie miały dostępu. Powłoka musi być sprężysta i nie pękać
1 być wytrzymałą przeciw kwasom itd. Szlifowaniem i obra-
bianiem piaskiem nie uda się jednak całkowicie usunąć rdzy.
Powłoka musi być stosowna do okoliczności. Dla żelaza nara-
żonego na zmiany atmosferyczne powłoka powinna zawierać
wiele oleju, zaś narażonego na wpływ wody, ługu, kwasu po-
winna zawierać jak najmniej oleju. Dr. M. Thullie.

RECENZJE I KRYTYKI.
Z rosyjskiej literatury o spawaniu i cięciu metali. Dzi-

siejsza rosyjska literatura techniczna jest u nas nieznana i nie-
doceniana. Najczęściej uważa się sowiety za kraj, w którym
technika w nowoczesnem pojęciu i znaczeniu nie istnieje,
A tymczasem jest wręcz przeciwnie. Inżynierowie sowieccy
pracują intenzywnie — niestety z niemiecką pomocą, — i nie-
jednokrotnie wydawnictwa ich mają znaczenie wybitne. Są
działy, np. badanie naprężeń dynamicznych w konstrukcjach
mostowych, które stoją w S. S. S. R. na poziomie najlepszych
krajów zachodu. Zamykanie oczu na to uważam za wielki błąd
i zaniedbanie.

Podobnie jest w zakresie spawania. Nie wchodząc w opis
szczegółowy, pragnę podać parę słów o ostatnich rosyjskich
wydawnictwach na tem polu, zaznaczając przy tej sposobności,
że również fachowy miesięcznik „Awtogienneje dieło" przynosi
dużo cennego materjału, i że jego współpracownikami jest wielu
inżynierów zagranicznych — niestety przeważnie niemieckich.

E. Gropus : „ S w a r k a i r e z k a m e t a l i o w". Książka
ta opisuje zasady spawania i cięcia metali — we wszystkich
metodach. Ujęta jest zwięźle i popularnie, ilustrowana 123 ry?
sunkami.

O b j e d i n i e n n y j n a u c z n o - t i e c h n i c z e s k i e j so-
w i e t w L e n i n g r a d z i e : „Aw to g i e n n o j e d i e ł o w S.
S. S. R i z a g r a ń i ce j" podaje opis prac wykonanych w dziale
spawania i cięcia w sowietach i najważniejsze prace zagranicą.

„ T r u d y w s i e s o j u z n a w o K o m i t i e t a po a w t o -
g i e n n o m u d i e ł u . „Aw t o g i e n n o j e d i e ł o " . Jest to bar-
dzo obszerna praca, będąca zbiorem osiemnastu, nieraz bardzo
cennych prac szeregu autorów rosyjskich. Inż. Ogiewieckij po-
daje tam trzy referaty — wszystkie traktujące o spawaniu
elektrycznem w dostosowaniu do rozmaitych zadań. M. i. jest
tam dłuższy referat o spawaniu konstrukcyj inżynierskich,
uwzględniający w rozważaniach w wybitny sposób polską lite-
raturę techniczną, głównie artykuł: „Spawanie elektyczne że-
laza w budownictwie i mogtownictwie". Inż. Guselszczykow
pisze o zastosowaniu spawania przy naprawie kotłów paro-
wych, Dr. Gejland o tlenie, inż. Nieminskij o argonie, Rymar-
skij o niebezpieczeństwach związanych ze spawaniem i o środ-
kach zapobiegawczych, Matkow o odpowiedniem ustawodaw-
stwie, Szuckman o procesie spawania elektrycznego, Trofimow
0 wykonanych robotach spawanego naftociągu i innych, Kuźmak
1 Jarcho o spawaniu gazowem, Aleksiejew o aparatach, Ohre-
now o maszynach i aparatach do spawania elektrycznego, oraz
0 przygotowaniu spawaczy elektrycznych, Baumgarte o przy-
gotowaniu spawaczy gazowych, wreszcie Szaposznikow o ba-
daniu szwów.

Jak z powyższego zestawienia wynika, książka jest dzie-
łem traktującem o szeregu zagadnień z dziedziny spawania na
potężnej ilości 284 dużych stron. Poziom prac jest wysoki
1 świadczy dobitnie, źe w sowietach nauka nie śpi, ale stara
się dotrzymać kroku światu zachodniemu. 8t. Bryła.

„Pouczenie o zaprawie i betonie" (Anweisung fur Mortel
und Beton) wydano przez towarzystwo kolei niemieckich. Wy-
danie urzędowe drugie. Berlin 1929.

Spora ta książka ma na celu podanie wszystkich prze-
pisów i rad tyczących się zaprawy i betonu, sposobu ich wy-
konania i badania. Uwzględniono tu przedewszystkiem najnow-
sze wyniki badań co do wpływu składu kamienia na wytrzy-
trzymałość betonu. Układ dzieła jest bardzo systematyczny.
Wiadomości podane zwięźle, ale jasno i wyraźnie. Tok badań
betonu podano zupełnie szczegółowo, również jak i sposób wy-
konania betonu najbardziej wytrzymałego. Osobny rozdział po-
święcono nadzorowi budowy. Wprawdzie dzieło to oparte jest
wyłącznie na przepisach niemieckich, ale i dla polskich inży-
nierów może być przydatnem. Dr. M. Thullie.

„Dostosowanie dróg publicznych do potrzeb nowożyt-
nego ruchu w miastach i ich okolicy" („Anpassung der 5ffen-
tlichen Wege an die Bediirfnisse des neuzeitlichen Verkehrs
in St&dten und Ortschaften und ihrer Umgebung") nap. Dr.
Ignacy Drexler. -

Broszurka powyższa jest sprawozdaniem autora na VI
Kongres w Washingtonie w r. 1930. Autor przedstawia ko-
rzyści wąskiej jezdni, którą po części już wprowadzono we
Lwowie na wniosek autora. Dr. M- Thullie.

„Wyniki doświadczeń mostowych w sowjetach" Moskwa
1928. Jest to dzieło zbiorowe, wydane w języku niemieckim
obejmujące 13 rozpraw uczonych inżynierów rosyjskich, praco-
wników naukowego technicznego komitetu sowieckiego. Prof.
Strelecki pisze o stanie mostownictwa w sowietach. Ciekawą
jest okoliczność, źe gdy w pociągu normalnym ciężar osi wy-
nosi 15 (, to dla jednej kolei przyjęto parowóz o ciężarze osi
30 t. Obciążenie mostów drogowych nie jest normowanem. Na-
prężenie dopuszcza się dla stali Nr. 5 odpowiadającej St 48
25°/0, a dla stali krzemowej 50°/0 większe, niż dla normalnej.
Inż. Rabinowicz badał wpływ dynamiczny tłumu ludzi i kon-
nicy na mosty. Stwierdza on, źe chód zwykły powiększa sta-
tyczne ciśnienie o 40°/0, chód prędki nawet o 100%. Doświad-
czenia wykazały, źe działanie dynamiczne jest tem większe,



im ruch tłumu jest więcej rytmiczny. Jednak nietylko marsz
wojska wywołuje działanie rytmiczne, ale nawet luźne poru-
szanie się tłumu, które wywołuje prawie taki sam czas drga-
nia, co marsz. Ugięcie jednak przy biegu w marszu jest 3 do
4 razy większe. Co do naprężeń spółozynnik wstrząśnień jest
w razie, gdy okres drgań jest inny, niż mostu, 1-70 do T85,
przy biegu rośnie on do 2 do 3. Przy resonancji wzrasta
on kilkakrotnie.

Hlibschmann badał empiryczne linje wpływowe dźwiga-
rów mostowych. Zarys linji wpływowych doświadczalnych różni
się od linji teoretycznych tembardziej, im mniejsza jest roz-
piętość. W środku są rzędne tych linij zwykle większe, ku
podporom mniejsze. Wpływ chyźości nie zmienia powierzchni
wpływowej, zato zmienia ich kształt. Inż. Nikołajew badał
wpływ uderzeń na mosty. Zatrzymanie się pociągu na moście
powiększa znacznie ugięcia. Inż. Bernstein badał drgania po-
przeczne dźwigarów mostowych. Z chyźości tłumienia drgań
można wyciągnąć wnioski na stan mostu.

Inź. Beljajew badał dynamiczny wpływ pomostu zwy-
kłego i żwirowanego kolejowego, i przyszedł do wniosku, źe dla
mostów kolejowych z pomostem żwirowanym należy zetknięcia
spawać i tylko wtedy można liczyć na zmniejszenie wpływu
wstrząśnień. Przy pomoście zwykłym z podkładami drewnia-
nymi wpływ spawania na drgania jest nieznaczny. Profesor
Patton i inż. Dunajew badali wpływ promieni słonecznych na
mosty żelazne. Żelazo oświecone wprost promieniami słonecz-
nemi ogrzewa się znacznie więcej, niź powietrze. Wedle do-
świadczeń w Lugdunie przy ciepłocie . powietrza 15° i 35 0.
części żelazne wprost wystawione na promienie słoneczne wy-
kazywały 29° i 57° 0. Stopień ogrzania zależy głównie od
barwy malowania żelaza. Cornweite znalazł ciepłotę żelaza ma-
lowanego na biało, czerwono, zielono i czarno ii-Ł0, 45'6°,
52l6° i 53-3°. Doświadczenia autorów stwierdziły, źe zmiany
wysokości punktów belki przy nierównem ogrzaniu były mniej-
sze od teoretycznych. Spółczynniki wahały się od O 53 do 0-70.

Prof. Patton, inź. Klech i Łobsenko badali rozkład na-
prężeń w pasach dźwigarów głównych i podłuźnicach mostów
kolejowych. Co do pasów stwierdzono, że jeżeli powierzchnia
przekroju blach poziomych jest F^ a pionowych Fv, to jeżeli

— jest bliskie jedności, to rozkład naprężenia jest prawie

równomierny. Jeżeli — jest większe od jedności, to z wiel-

kością tego stosunku wzrasta różnica między naprężeniami
w ściance i nakładkach i odwrotnie. Wreście prof. Beljajew
badał wielkości spółczynnika sprężystości filarów kamiennych
i otrzymał dla muru z wapienia E = 60.000 kgjcm', z gra-
nitu 90.000 kglcm* do 100.000 kglom\

Opisałem tu w krótkości tylko niektóre ważniejsze wy-
niki doświadczeń. Dla inżynierów mostowych przestudjowanie
tych wszystkich sprawozdań przyniosłoby wielką, korzyść.

Dr. M. Thullie.

Ilość potrzebnego żelaza i oszczędność w żelbetnictwie.
(„Eisenverbrauch und Wirtschaftlichkeit im Eisenbetonbau")
nap. Dr. E. Rohr, Berlin 1930.

Przy wykonaniu kosztorysów robót żelbetonowych ważną
bardzo jest rzeczą dokładne wyznaczenie ilości potrzebnego że-
laza, betonu i deskowania. Znając przekrój belki żelbetowej
i jej rozpiętość możemy obliczyć ilość potrzebnego żelaza tylko
po dokładnem zaprojektowaniu szczegółów zakotwiczenia. —
W praktyce zachodzi jednak często potrzeba znajomości tej
ilości bez szczegółowego projektowania. Potrzeba ta zachodzi
n. p. przy projektowaniu kilku alternatyw ułożenia belek
w celu wyznaczenia najtańszego układu. Dotychczas posługi-
wano się przytem stałymi spółezynnikami ustrojowymi więk-
szymi od jedności ze względu na przedłużenia, haki, strze-
miona, stratę przy obcinaniu. Autor jednak udowadnia, że te
spółczynniki ustrojowe nie są ilościami stałymi, lecz są zaleźue
od pewnych statycznych danych. Spółczynnik ustrojowy żelaza
(Eisenmassenzahl) jest to liczba, którą należy pomnożyć po-
wierzchnią przekroju żelaza w cm* aby otrzymać ciężar żelaza
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na jednostkę długości. Wyznaczenie funkcji dla spółczynnika
ustrojowego teoretyczne jest praktycznie niewykonalne. Autor
postępuje w ten sposób, że wyznacza wartość tego spółczyn-
nika dla kilku praktycznych wypadków, przeprowadzając obli-
czenia na podstawie szczegółowych planów i zestawia wyniki
wykreślnie, poczem kreśli krzywą łączącą poszczególne punkty.
Krzywej tej możemy albo użyć wprost do wyznaczenia spół-
czynnika ustrojowego w danym wypadku, albo na podstawie
tej krzywej układając jej równanie.

Autor zaczyna od słupów i stwierdza, źe spółczynnik
ustrojowy zależny jest od długości luku przekroju i procentu
uzbrojenia. Jest on tem mniejszy, im większy jest procent
uzbrojenia. Autor podaje tablice wykreślne i liczbowe, na pod-
stawie których łatwo wyznaczyć ten spółczynnik i praktyczny
ciężar żelaza. To samo robi on dla płyt i dla belek żelbeto-
wych. W wypadku, gdy mamy do czynienia z płytą podtrzy-
mywaną belkami w dowolnych odstępach, autor kreśli linie
kosztów płyty i belek osobno a dodając te wartości otrzymuje
linię kosztów całego układu, z której można łatwo wyznaczyć
najkorzystniejszy odstęp belek.

Jak widzimy, książka Eohra może byd bardzo pożyteczną
przy projektowaniu zakładów żelbetowych, do wyznaczenia za-
kładów najekonomiczniejszych. Dr. M. Ihullie.
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Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
W dniu 5. l i s t o p a d a 1930 wygłosił P. Inż. Fryderyk

Staub odczyt p. t . : „O l a b o r a t o r j ach z a g r a n i c z n y c h
m e t a l o g r a f i c z n y c h " .

Streszczenie wykładu Ini. Maurycego Altenberga, wy-
głoszonego w Poi. Towarzystwie Politechnicznem dnia 22.
października 1930 r. „O k o n f e r e n c j i e n e r g e t y c z n e j
w B e r l i n i e " . Konferencja berlińska była drugą, z rzędu kon-
ferencją zwołaną przez światową organizację energetyczną. Ini-
cjatywę do tej organizacji dały podczas wystawy światowej
w Wembley angielskie koła przemysłowców elektrotechnicznych
w dobrem zrozumieniu, że organizacja taka i zwoływane przez
nią wszechświatowe zjazdy przyczynią się intenzywnie do ro-
zwoju przemysłu. "Urządzając pierwszy zjazd energetyczny pod-
czas' wystawy w Wembley chciał przemysł angielski wyzyskać
obecność najwybitniejszych fachowców i kół zainteresowanych
ze wszystkich części świata dla wzmożenia produkcji i eks-
portu.

Cel, jaki przyświecał inicjatorom pierwszej konferencji,
został umiejętnie wyzyskany przez Niemców, którym przypadła
w udziale misja urządzenia drugiego zjazdu w czerwcu b. r.
Niemcy tembardziej zadali sobie trudu w jak najokazalszem
urządzeniu konferencji, gdyż chcieli powetować podrzędne sta-
nowisko, na jakie byli w r. 1924 skazani. Wówczas język
niemiecki nawet nie był dopuszczony do głosu, podczas gdy
w Berlinie miał nietylko równe prawa z angielskim i francus-
kim, ale dzięki wielkiemu wpływowi technicznej literatury nie-
mieckiej przeszło połowa referatów została w niemieckim ję-
zyku przedłożona. Na 355 referatów było 179 w niemieckim,
142 w angielskim, a 34 we francuskim języku. Ciekawa też
jest amiana, jaka nastąpiła w składzie narodowym uczestni-
ków konferencji w ilości referatów poszczególnych grup w po-
równaniu z konferencją londyńską. Ze Niemcy stanowili prze-
szło połowę uczestników (2046 na 3615), to nic dziwnego, ale
że po Anglikach, którzy stanowili największą grupę pomiędzy
cudzoziemcami (258 delegatów), zaraz szli Japończycy (186),
a następnie po Stanach Zjednoczonych (139) Czesi (118), świad-
czy o silnem zainteresowaniu sprawami technicznemi u Japoń-
czyków i Czechów. Najwięcej referatów dali oczywiście rów-
nież Niemcy (57), następnie Stany Zjednoczone (56), Anglicy
(53), Austrjacy (31), Rosjanie (24), Francuzi (20). Polska była
reprezentowana w zjeździe przez 60 delegatów i przedłożyła
4 referaty. Wszystkie referaty były według treści podzielone
na 84 sekcje, które znowu można zgrupować w 7 działów za-
sadniczych, a to:

1. Elektrotechnika, która była omawiana w 8 sekcjach
i 97 referatach.

2. Gazownictwo w 2 sekcjach i 24 referatach.
3. Zakłady cieplne w 4 sekcjach i 39 referatach.
4. Zakłady wodne w 4 sekcjach i 83 referatach.
B. Pojazdy motorowe w 3 sekcjach i 34 referatach.
6. Problemy dotyczące kilku działów powyższych w 5-iu

sekcjach i 34 referatach.
Wreszcie 7, Ogólne kwestje w 8 sekcjach i 78 referatach.
Szczególną starannością odznaczały się referaty niemie-

ckie, które opracowano prawie że w formie podręczników do-
tyczących danej kwestji i stanowiły powiązaną ze sobą całość.
Szwajcarski komitet energetyczny również dał 6 referatów ze
sobą, a dotyczących rozwoju pewnych dziedzin technicznych
w Szwajcarji. Z referatów tych wybija się referat Felixa
i Noaka o ekonomji turbin parowych, który jest jednym z naj-
ciekawszych referatów zjazdowych. Autorzy po wszechstronnie
opracowanej analizie podają jako najekonomiczniejsze ciśnienie
130 atmosfer, przy którem zużycie globalne ciepła spada do
2785 kaljkWh, co odpowiada termicznej dzielności 30,9% ; dal-
sze podwyższenie ciśnienia według F. i N. nie daje już więk-
szych korzyści.

Wiele czasu poświęciła konferencja na omawianie po-
prawy wykresu obciążenia dziennego elektrowni, przyczem

obok zbiorników parowych i sztucznych zbiorników wodnych,
które mają umożliwić wyzyskanie odpadkowej energji, zwra-
cano głównie uwagę na zastosowanie prądu do nowych wzgl.
niewykorzystanych dziedzin, które przy pomocy zręcznych ta-
ryf powinny wypełnić doliny dotychczasowych nieekonomicz-
nych wykresów. W związku z tem, omawiano zastosowanie
prądu do gospodarstwa domowego, do rolnictwa, do kultury
roślin, do celów grzejnych i t. p.

Coraz bardziej przebija się też tendencja do międzynaro-
dowej wymiany energji; poświęcony temu tematowi był pro-
jekt norwegski przeniesienia 9OU.00O kW energji wodnej
z Norwegji do Lubeki, skądby zasilało się ogólno niemiecką
sieć. Warunek rentowności byłby zbyt 4,8 miljarda kWh i uzy-
skanie kapitału na 5°/0. Na jeszcze większą skalę zakrojony
był odczyt Dr. Ollivena, omawiający możliwość transeuropej-
skiej sieci dla lepszego wyzyskania lokalnych źródeł energji,
które w wielkiej części we własnem państwio nie dadzą się
bez reszty zużytkować. Chodzi nam nietylko o siły wodne
Skandynawji, ale też o siły wodne Alp, Piryneji, Apeninów,
Żelaznej Bramy na Dunaju, rzek dahnatyńskich i Dniepru,
następnie złóż węglowych Anglji, Niemiec, Polski, węgla bru-
natnego niemieckiego, wreszcie ropy rosyjskiej, rumuńskiej
i polskiej. Trzy sieci z kierunkiem północno-południowym (Ca-
lais — Lyon — Madryt — Lizbona, Skandynawja — Halle — Ins-
bruck — Genua — Rzym, Warszawa — Katowice — Wiedeń —
Dalmacja) i dwie sieci z kierunkiem wschodnio-zachodnim
(Katowice — Halle — Paryż , Rostow — Bukareszt - Wiedeń —
Insbruck — Lyon) mają zadanie to spełnić. Wstępne rachunki
wykazują, że transport wzgl. przesuwanie 460.000 kW w sie-
ciach tych o długości ogólnej okr. 10.000 km przy napięciu
400 k W kosztowałby 1,1 feniga/A; Wh.

Organizacja zjazdu była — uwzględniając ogromną liczbę
uczestników — bardzo udatna. Referaty były w jaki miesiąc
przed konferencją gotowe wydrukowane i spis ich przesłany
każdemu zgłoszonemu uczestnikowi. Za opłatą po 1 do 3 ma-
rek można było referaty te sprowadzić i przygotować się do
dyskusji. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad, ale już na
miejscu w Berlinie, sprzedawano t. zw. generalne referaty
(w 3 językach kongresowych) zawierające streszczenie poszcze-
gólnych referatów sekcyjnych, rzut oka na ogólne tendencje
danej dziedziny technicznej i punkty, które należałoby poddać
dyskusji. Na sali obrad wygłaszano tylko referaty generalne,
które — jak i przemowy dyskusyjne — były równocześnie
podawane we wszystkich trzech językach t. j . angielskim,
francuskim i niemieckim, a to w ten sposób, że mówca główny
przemawiał w jednym z tych języków, który mu był najbar-
dziej potoczny, a tłumacze podawali dwa dalsze teksty przez
mikrofony do aparatów odbiorczych, umieszczonych przy prze-
waźnej ilości siedzeń. W aparacie odbiorczym był zmontowany
przełącznik na 3 języki i regulator siły głosu. W ten sposób
można było bez straty czasu dyskusje gładko i zrozumiale dla
wszystkich przeprowadzić.

Równocześnie z obradami sekcyjnymi odbywało się zwie-
dzanie zakładów przemysłowych i urządzeń technicznych w Ber-
linie i bliższej okolicy. Wielkie firmy jak Siemens, A. E. G".
Borsig Bewag (elektrownia miejska) i t. p. stawiały do dy-
spozycji uczestników autobusy, które cały dzień były w ruchu.
Urządzona przy salach obrad czytelnia i bibljoteka, pozwalały
uczestnikom zapoznać się z najnowszymi wydawnictwami nie-
mieckiej literatury technicznej, a cały szereg pism fachowych
wydał specjalne numera poświęcone pracom konferencji, które
bezpłatnie rozdzielano członkom.

Całość dopełniły uroczystości i rozrywki z monstre - ban-
kietem (Weltkraftfest) na czele, gdzie tysiące uczestników za-
siadło do stołu.

Po 10 dniach żmudnej pracy, którą utrudniały w wyso-
kim stopniu szalone upały, nastąpiły oficjalne wycieczki we-
dług sześciu szlaków, które jeszcze raz dały możność delega-
tom całego świata przekonać się, jak bardzo zaawansowani są
Niemcy w elektryfikacji i racjonalnej gospodarce energetycznej.

•Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie,
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul, Lindego 4.
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Przemówienie Pana Ministra Robót Publicznych na konferencji Dyrektorów Robót
Publicznych i Dróg Wodnych.

W dniach 21 i 22 listopada b. r. odbyła się w War-
szawie konferencja Dyrektorów Eobót Publicznych i Dy-
rektorów Dróg Wodnych z całego Państwa, zwołana przez
P. Ministra Eobót Publicznych i pod Jego przewodnictwem.
W obradach uczestniczyli również Podsekretarz Stanu inż.
Grórski, Dyrektorzy Departamentów i Naczelnicy Wydzia-
łów Ministerstwa Eobót Publicznych. Konferencję otwo-
rzył P. Minister Eobót Publicznych, Dr. M. Matakiewicz
następuj ącem przemówieniem :

„"Witając dziś Panów, mam zaszczyt zaznaczyć, że
do zwołania dzisiejszej konferencji skłoniły mię tak
względy natury ogólno-państwowej jak i potrzeby na-
szego resortu, Panowie, jako Dyrektorowie Eobót Publicz-
nych, względnie Dyrektorowie Dróg Wodnych, macie
w ręku nietylko wykonanie państwowych robót publicz-
nych, ale uczestniczycie także w nadzorze nad robotami
samorządów, oraz nad budownictwem prywatnem. Grdy
zaś ten dział gospodarstwa Państwa naszego związany
jest z olbrzymiemi wydatkami, które w miarę rozwoju sił
finansowych kraju stale będą wzrastać — ciąży na resor-
cie naszym wielka odpowiedzialność.

Tu zaraz zwrócę uwagę na to, że do obowiązków
naszych należy nietylko samo budowanie i konserwowa-
nie budowli — inżynier państwowy, zwłaszcza w Państwie
polskiem, mającem ogromne potrzeby, skutkiem zanied-
bania w latach ubiegłych, a narazie ograniczone środki,
musi nietylko budować dobrze i ekonomicznie, ale musi
przedewszystkiem zgłębić gospodarczą, część zagadnienia.
Nasz resort nie może zatem być czystym wykonawcą,
czyli budować „na zamówienie", lecz tak co do własnego,
bezpośredniego zakresu działania, jak i przy rozpatrywa-
niu spraw z tytułu nadzoru, musi przedewszystkiem i na
pierwszem miejscu badać całość sprawy pod kątem widze-
nia ogólnego interesu państwowego. Zwracam uwagę, źe
chodzi tu nietylko o zamierzenia i objekty finansowe
z budżetu państwowego, ale także o zamierzenia i pro-
jekty samorządów, mających również rozległe zadania
techniczno-gospodarcze, o bardzo znacznych kosztaoh rea-
lizacji, przy których inżynier państwowy ma ważki głos,
który powinien poprzeć wszelką celową i pożyteczną
inicjatywę, a zapobiec wszelkim lekkomyślnym poczyna-
niom, które niestety w Państwie naszem nie należą jeszcze
do wyjątków.

Na to oglądnięcie każdej sprawy ze stanowiska ko-
rzyści, względnie niekorzyści dla Państwa, pragnę jeszcze
raz zwrócić Panów uwagę, prosząc, abyście w podwładny
personel wpajali zasadę, że nie mamy budować dla bu-
dowania, lecz że nasze dzieła muszą, przynieść istotne
korzyści Państwu.

"Wprawdzie możemy z ulgą stwierdzić, że minęły
już w Polsce czasy, kiedy to różnym szefom urzędów,
często o domowem wykształceniu, wydawało się, że za-
służą się tem więcej im większe „zdobycze budżetowe"
poczynią, kiedy zakłady państwowe „uciekały z docho-
dami" wkładając je w inwestycje, aby tylko nie oddać
ich kasie państwowej, lecz mimo to mam przekonanie,
źe istnieje w Państwie jeszcze mnóstwo zakładów, przed-
siębiorstw i interesów, które się konserwuje z roku na
rok, a do których Państwo dobrze dopłaca. Proszę pa-
miętać o tem, że Państwo jest wielkiem gospodarstwem,

w którem suma wielu niekorzystnych interesów, lub nie-
potrzebnych wydatków, wywołuje straty idące w setki
miljonów złotych.

I w naszym resorcie, zdarzają się tego rodzaju wy-
padki; dostaję jeszcze od Dyrekcyj wnioski na kontynuo-
wanie zamierzeń nierentownych, kosztorysy i wnioski na
przedsięwzięcie kosztem Państwa rekonstrukcyj i napraw
budowli i zakładów, wydzierżawionych przedsiębiorcom,
którzy, albo płacą czynsz bardzo niski, albo go zupełnie
nie płacą. Te rzeczy powinny wreszcie ustać — zakłady
państwowe nie mogą być nadal miejscami przytułku dla
zbankrutowanych przedsiębiorstw lub personelu, opłaca-
nego przez Państwo, który można znacznie lepiej użyć,
gdyż nie mamy go w naszym resorcie zawiele. Każdy
zakład, każdy interes państwowy musi mieć swą rację
bytu, musi dawać realne wartości — inne muszą być na-
tychmiast zlikwidowane.

Na tem miejscu parę słów muszę powiedzieć o czyn-
nym udziale Państwa w życiu przemy słowem — tylko
o tyle jednak, o ile to wiąże się bezpośrednio z naszym
resortem. Jestem zdania, źe Państwo poza dziedziną za-
rządu własnym majątkiem i monopolami i prowadzeniu
przedsiębiorstw z tem związanych, powinno ograniczyć
występywanie jako przedsiębiorca do wypadków najzu-
pełniej wyjątkowych i to tylko takich, w których inicja-
tywa prywatna nie spełnia zadania, bądź to z braku za-
interesowania, bądź też braku fachowości, lub potrzebnych
środków. O ile chodzi o budownictwo państwowe, to bu-
dowanie we własnym zarządzie jest uzasadnione tylko
tam, gdzie istnieje pewność: 1. że niema przedsiębiorstw
prywatnych, któreby dawały gwarancję należytego wy-
konania ; 2. że własny zarząd da rzeczywistą, wydatną
oszczędność. Takie warunki mogą zajść przy podjęciu ro-
bót nie wykonywanych dotąd w kraju, dalej w razie wnie-
sienia przez przedsiębiorców ofert niekorzystnych, lub
wreszcie w wypadkach, gdzie w czasie wykonania budowy
mogą zajść pewne trudne do przewidzenia okoliczności,
przedewszystkiem może nastąpić przy budowlach woduych,
fundamentowaniu itp.

Nie potrzebuję Panom bliżej wyjaśniać, że obowiąz-
kiem naszym jest budować dobrze i ekonomicznie, a do
tego potrzeba, żeby każda budowla przed wykonaniem
opracowana była we wszystkich szczegółach, aby także
rozprawy ofertowe ogłaszane były na czas, aby wreszcie
wybierano tylko firmy fachowe o najlepszej konduicie,
aby wreszcie, co szczególnie pragnę podkreślić — przy
wszystkich robotach i dostawach państwowych bezwzglę-
dnie nie dopuszczano pośredników, lecz oddawano je bez-
pośrednio producentom. 'Odnosi się to przedewszystkiem
do dostaw kamienia i tłucznia do budowy dróg, materja-
łów faszynowych i kamiennych do regulacji rzek i t. p.
Producentów należy jednak zawiadamiać na czas, tak,
aby mogli zorjentowaó się w warunkach robót i dostaw,
a nie zostawiać wszystkiego na los i przypadek rozprawy
ofertowej.

Sądzę, źe w ten sposób uzyskać można będzie duże
oszczędności w kosztach robót i dostaw i dużą poprawę
systemu.

Szczególną uwagę Panów pragnę zwrócić na inwe-
stycje miejskie. Zarządy dużych miast mają przeważnie
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odpowiedni personel do fachowego załatwiania tych spraw,
natomiast miasta średnie i mniejsze niejednokrotnie per-
sonelu takiego nie mają, i poczynania ich wymagają tros-
kliwego aajęcia się niemi, przyczem w pierwszej linji
musi być badana celowość przedsięwzięcia, opłacalność
i zdolność płatnicza miasta. Ostatnie lata przyniosły wiele
zawodów pod tym względem, skąd wniosek, że przedsię-
wzięcia te nie były należycie przygotowane. I obecnie
zdarza się, że Magistraty miast średnich i małych pro-
jektują inwestycje ponad stan, albo znowu zamiast przy-
stosować tempo inwestycyj do warunków aktualnych, dążą
zbyt pospiesznie do oddania tych inwestycyj do wyko-
nania i eksploatacji firmom postronnym w drodze koncesyj,
nie bacząc na to, że za to będą, przez długie lata płacić
i to nieraz wygórowane ceny, z kieszeni obywateli.

Wreszcie pragnę zwrócić się do Panów, abyście po-
święcili szczególną uwagę na dobór personelu i jego
kształcenie. Dotychczas na wielu jeszcze ważnych poste-
runkach brak sił o ukończonych studjach akademickich, lub
też wykazujących niedostateczne wykształcenie praktyczne.

Obecnie stosunki pod względem napływu młodych
sił z obu naszych Politechnik się poprawiły i można mieć
nadzieję, że dopływ ten w przyszłości pokrywać będzie
nasze zapotrzebowanie. Temi młodemi siłami trzeba się
jednak troskliwie zająć — nie można np. świeżo ukończo-
nego absolwenta Politechniki dać na samodzielne stano-

wisko kierownika państwowego Zarządu drogowego, lecz
musi on najpierw odbyć dłuższą praktykę pod kierunkiem
doświadczonego inżyniera. To samo tyczy się służby wo-
dnej i budowlanej. Powtóre, trzeba w młodych inżynie-
rach rozwijać dążność do specjalizacji — dziś inżynier
uniwersalny nie daleko zajdzie ze swemi wiadomościami.
Przytem należy kształcenie ułatwiać — kupować do bibliotek
czy to Dyrekcyj, czy to Zarządów, najnowsze dzieła ogólne
i specjalne i prenumerować czasopisma fachowe. W każdej
Dyrekcji powinien jeden z urzędników, specjalnie wyzna-
czony, być w ciągłym kontakcie z Zarządami bibliotek
obu Politechnik i informować się o najnowszych wydaw-
nictwach. Musimy pamiętać o tem, że minęła już wojna,
minęło zaniedbanie powojenne i trzeba zacząć pracować
wedle najlepszych zasad organizacyjnych i naukowych.

Tyle co do ogólnych wskazań; przechodząc do szcze-
gółów, oznajmiam, że rozprawy nasze odbędą się według
programu, który podaliśmy Panom do wiadomości, a refe-
rentami będą pp. Dyrektorzy Departamentów i Naczel-
nicy Wydziałów".

Na konferencji, której obrady odbyły się według
szczegółowo przygotowanego programu, omówiono cały
szereg spraw resortowych, jak również kwestyj ogólnego
znaczenia, jak sprawy rozbudowy miast, inwestycyj ko-
munalnych, regulacji osiedli, nadzoru budowlanego, miej-
scowych przepisów budowlanych, ruchu samochodowego etc.

Pfof. Inż. Mieczysław Rybczyriski.

Wstępne studja dla założenia schroniska rybackiego na pełnem morzu.
W ciągu roku 1929 wykonywałem dla morskiego

Instytutu rybackiego w Gdyni przy pomocy dyplomantów
Politechniki Warszawskiej wstępne studja, mające na celu
określenie najkorzystniejszego położenia dla schroniska
rybackiego na pełnem morzu, które ułatwiłoby naszym ry-
bakom wyjazdy na dalsze połowy.

Badania te, które obok zdjęć terenowych i sondowań,
obejmowały kilkomiesięczne obserwacje zmian stanów
wody, amplitudy fal, kierunku prądów i o ile to było
możliwe ruchów rumowiska, nie dały żadnych nowych
lub nieoczekiwanych rezultatów, potwierdziły raczej to,
o czem z góry przypuszczać było można na podstawie
badań wykonywanych w innych okolicach morza Bał-
tyckiego, ponieważ jednak na wybrzeżu pełnego morza
Polskiego były wykonane po raz pierwszy, a w polskiem
piśmiennictwie technicznem artykuły z dziedziny studjów
morskich są wogóle rzadkością, przeto sądzę, że krótkie
sprawozdanie z przebiegu tych studjów może zaciekawić
czytelników.

Przed przystąpieniem do studjów należało ściślej
sprecyzować ich rozmiary i miejsca na wybrzeżu, na
które miałyby się rozciągać.

Celem schroniska miałoby być ułatwienie wyjazdów
naszym rybakom na połowy na zachód na t. zw. Stolpe-
Bank i inne, ażeby w razie konieczności nagłego powrotu,
nie potrzebowali dojeżdżać do głównej bazy przyszłego
ruchu rybackiego w Polsce.t. j . do Gdyni, wykonując od
granicy polskiej około 50 mil morskich w czasie burzy.
Dziś mogliby się w razie konieczności posługiwać bądźto
schroniskiem niemieckiem przy ujściu Słupi lub Łeby po-
łożonem o 33 względnie 85 km na zachód od naszej gra-
nicy, bądźteż schroniskiem na cyplu półwyspu Hel, które
jednak leży o 63 km na wschód od naszej granicy, a zresztą
będzie niebawem nawet dla potrzeb miejscowych niewy-
starczającem.

Ze studjów należało w każdym razie wyłączyć wy-
brzeża półwyspu helskiego, jako położone zbyt blisko
istniejącego portu.

Pozostały brzeg morza pełnego mimo swej krótkości
(24 km) posiada jednak rzeźbę bardzo urozmaiconą, skut-

kiem czego warunki założenia portu mogą być dość różno-
rodne. Jako miejsca przyszłego schroniska wymieniane
były dotąd licząc od zachodu: jezioro źarnowieckie, Karwja
i Ohłapowo. Określając ściślej miejsca studjów należało
przedewszystkiem rozstrzygnąć kwestję, czy całe wybrzeże
polskie jest pod względem prądów i ruchu piasku jednolite.

Otóż posługując się 60-letnimi obserwacjami kierun-
ków i siły wiatrów w Heli otrzymałem rozkład procen-
towy różnych kierunków w ciągu roku z uwzględnieniem
siły, który przedstawia się w sposób następujący:

N NE E SE S SW W NW
10-7 11-0 7-5 9-3 19-2 11-3 12-7 18-3

Wypadkowa ma kierunek prawie wyraźnie czysto
zachodni. W poszczególnych poraoh roku w jesieni i zimie
dominuje kierunek południowy i północno - zachodni, na
wiosnę północno-wschodni, zaś w lecie północno-zachodni.

Wytwarzanie się prądu przybrzeżnego i ruch cząstek
piasku przy brzegu i na plaży jest następstwem ukośnego
uderzenia fal, które przenoszą cząstki wody i piasku po
linji skośnej do brzegu, gdy powrót ich do morza odbywa
się po linji prostopadłej. Ponieważ kierunek uderzenia fal
o brzegi jest do pewnego stopnia w związku z kierunkiem
wiatrów, przeto z tych ostatnich możnaby wnioskować
o ruchu piasku wzdłuż brzegu. Naturalnie brać można
pod uwagę tylko wiatry wytwarzające fale w pewnych
określonych kierunkach i uwzględniać tylko część ich
siły, t. j . składowe równoległe do brzegu. Tu zatem musi
grać rolę różnica kierunków brzegu na zachód i na wschód
od Eożewa.

Przeprowadzając szczegółową analizę obaczymy, że
z wyjątkiem wiosny, w czasie której przeważa nieznacznie
wschodni kierunek ruchu, prąd od zachodu ma stałą prze-
wagę, podczas gdy jednak na zachód od Roźewa ilość
toczonych ziarn ku wschodowi powinna być co najmniej
dwukrotnie większą od ilości toczonej ku zachodowi, to
na wschód od Eożewa nie powinna ta różnica przekro-
czyć jakich 5O°/0. Wynikałoby stąd znacznie korzystniej-
sze usytuowanie schroniska w tej części wybrzeża, tak
ze względu na zapiaszczanie portu, jak i na bezpieczeń-
stwo sąsiedniego wybrzeża.



Ponadto przy wyborze miejsca na schronisko nale-
żało zwrócić uwagę na fakt stwierdzony przy wielu bu-
dowach tego rodzaju, a mianowicie, że każde schronisko
przeradza się z czasem na port rybacki, i powoduje w są-
siedztwie duży rozrost osad rybackich. Wybór terenu wi-
nien zatem uwzględniać tę okoliczność.

Przechodząc po kolei różne możliwości wykonania
schroniska, wykluczyłem alternatywę urządzenia takiego
w jeziorze źarnowieckiem, nietylko ze względu na są-
siedztwo granicy niemieckiej, ale przedewszystkiem ze
względu na konieczność budowy niezależnie od schroniska,
kosztownego avant-portu, który sam mógłby być schro-
niskiem, oraz prawie 5-kilometrowego kanału łączącego.
Pozostały zatem do rozpatrzenia miejsca następujące:
Dąbek przy ujściu Piaśnicy, Karwja przy ujściu Czarnej,
wybrzeże pod Chłapowem, oraz pod Wielką Wsią u na-
sady półwyspu Helskiego. Wszystkie przedstawiają pewne
dobre, ale także i złe strony.

Korzyścią założenia schroniska przy ujściu Piaśnicy,
jest położenie jego wysunięte najbardziej na zachód, oraz
możność utworzenia nowej osady rybackiej.

Natomiast jako ujemne cechy należy uważać: poło-
żenie tuż przy granicy niemieckiej, bardzo małą ilość
miejcowych rybaków, błotniste i torfiaste wybrzeże nie
przedstawiające zbyt korzystnych warunków budowy, brak
komunikacji, gdyż najbliższa stacja kolejowa (Krokowo)
położona jest w odległości 10km, wreszcie prawdopo-
dobnie silny ruch piasku w kierunku na wschód.

O wiele korzystniej przedstawia się założenie schro-
niska w Karwji przy ujściu Czarnej. Przesunięcie o 11 km
na wschód nie może odegrać wielkiej roli w czasie prze-
jazdu z miejsc połowu, natomiast znajduje się już tu po-
ważny ośrodek rybacki w Karwji i Ostrowie (54 rodzin ry-
backich, z ogólną liczbą mieszkańców gmin nadbrzeżnych
w ilości 1000 dusz); zmeljorowane grunty przybrzeżne,
pozwalają tuszyć o możliwości powstania w przyszłości
większego ośrodka rybackiego, przyczem sąsiedztwo Czar-
nej i dawnego jeziora Ostrowskiego pozwoliłoby w przy-
szłości na założenie portu wewnętrznego bez potrzeby
przekopywania wydm. Natomiast niekorzystne są stosunki
komunikacyjne (przystanek Sławoszyn w odległości 6 km)
jak również i warunki budowy wobec sąsiedztwa doliny
torfowej nie przedstawiają nadzwyczajnych horoskopów.
Warunki ruchu piasku pozostają te same, co przy ujściu
Piaśnicy.

Duże korzyści mogłoby przedstawiać założenie schro-
niska na wybrzeżu pod Ohłapowem. Pod ochroną przy-
lądka Roźewskiego już obecnie niejednokrotnie znajdują
rybacy naturalne schronisko, jakkolwiek żegluga na tej
przestrzeni nie należy do bezpiecznych wobec rozsianych
na dnie głazów granitowych. Orjentację ułatwia blizkość
silnej latarni w Rozewiu. Geologiczny skład wysokiego
brzegu pozwala wnioskować o dobrem podłożu do budo-
wy. Schronisko leżałoby też w pobliżu dużego ośrodka
rybackiego (Chłapowo, Swarzewo i Wielka Wieś mają
razem 2000 przeszło mieszkańców i 212 rodzin rybackich).
Teren sąsiedni pozwala też na dalszą kolonizację. W końcu
położenie na wschód od Rożewa przedstawia omawiane
poprzednio korzyści pod względem ruchu piasków i możli-
wości zapiaszczania wjazdu do portu.

Natomiast do niekorzyści zaliczyć należy wielką tru-
dność rozbudowy portu, a zwłaszcza umieszczenia różnych
urządzeń pomocniczych, wobec bardzo wysokiego brzegu
(zwyź 30 m), porty zaś rybackie wymagają na ogół tere-
nów lądowych kilkakrotnie większych od po w. wodnej,
tudzież brak urządzeń komunikacyjnych, gdyż stacja ko-
lejowa Hallerowo znajduje się w odległości 6 km. Nadto
odległość od miejsc połowu staje się już nieco większą.

Ostatniem miej scem, w którem można mówić o zało-
żeniu schroniska jest Wielka Wieś. Z wyjątkiem jeszcze
dalszego położenia wobec miejsc połowu, posiada miejsce
to wszystkie zalety poprzedniego, a nadto brzeg względnie
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niski ułatwia budowę urządzeń dodatkowych. Położenie
w centrum osad rybackich ułatwia ich wykorzystanie
i rozbudowę, zaś bezpośrednie sąsiedztwo kolei, blizkość
stacji i dróg bitych czyni warunki komunikacyjne wprost
idealne. Do tych zalet dochodzi blizkość zatoki i możli-
wość w przyszłości bezpośredniej z nią, komunikacji.

Powyższe względy skłoniły mię do zaproponowania
Instytutowi Rybackiemu wykonania studjów jedynie
w Karwi i w Wielkiej "VVsi, co też zostało zaakceptowane.

Studja objęły przedewszystkiem szczegółowe zdjęcie
terenu przybrzeżnego, które zresztą nie przedstawiało cie-
kawszych momentów. Oparto je na bazacli założonych
wzdłuż brzegu i złączonych z trjangulacją wybrzeża wy-
konywaną obecnie przez Ministerstwo Robót Publicznych.

Ta sama baza służyła za podstawę do wykonania
drugiej części pomiarów, a mianowicie sondowania dna
morskiego. W tym celu wytyczono w odstępach od 100
do 200 m prostopadłe, wzdłuż których wykonywano son-
dowanie sondówką drewnianą, do głębokości 5 m, powyżej
zaś zwykłą, ołowianką. Przeważną ilość sondowali zakoń-
czono na głębokości 5 do 6 m, doprowadzając tylko kilka
profili do głębokości poniżej 10 m.

Rezultat sondowań jest dość ciekawy. Przedstawia
on w ukształtowaniu dna dwie odrębne dziedziny: w pasie
przybrzeżnym aż do izobaty 6 m, która przebiega w Wiel-
kiej wsi w odległości 350 do 400 m od brzegu, zaś w Karwi
nieco ponad 400 m, mamy dno silnie pofałdowane, a kształt
jego nawet w okresie niewielkich fal ulega ciągłym zmia-
nom. W przestrzeni tej da się zauważyć wyraźne wznie-
sienie dna (rewa) w odległości około 200 m od brzegu, na
której głębokości wynoszą niespełna 2 m. Głębokości mię-
dzy rew% a brzegiem dochodzą d o 4 w , a w Karwi nawet
do 5 m. Tuz przy brzegu da się zauważyć druga rewa
o bardzo nieznacznej głębokości. Na niektórych odcinkach
skonstatowano trzy linje rew. Rewy te są w związku
z rozbijaniem się fal przy brzegu i z dużą różnicą między
amplitudą fali burzowej i zwykłej.

Z tego związku pochodzi też ciągła zmienność w ukła-
dzie dna w zależności od wielkości i kierunku uderzenia
fal. Zmienność tę skonstatowano w czasie pomiarów pow-
tarzając sondowanie tych samych profili po kilkudniowej
silnej fali.

W drugiej części poniżej izobaty 6 m skonstatowano
łagodne i jednostajne pochylenie dna, a znalezione głę-
bokości nie różnią się prawie zupełnie od głębokości zna-
czonych na dawnych mapach niemieckich, Świadczyłoby
to o tem, że poniżej izobaty 6 zmiana konfiguracji dna
już się nie odbywa i że największa amplituda fal prawdo-
podobnie nie przekracza 4 m.

Wspomnieć tu należy, że niemieckie badania usta-
lają granicę ruchomego dna między izobatą 7 a 9 m,
wobec tego projektowane miejsca schroniska znajdowałyby
się w warunkach stosunkowo korzystnych.

Porównanie wyników sondowań w Karwi i Wielkiej
Wsi wykazuje korzystniejsze położenie tej ostatniej, po-
nieważ wjazd do portu może być założony bliżej brzegu,
a zatem i długość moli może być o kilkadziesiąt metrów
krótsza.

Przy sondowaniu badano jakość dna, przyczem
w Wielkiej Wsi znaleziono wszędzie piasek z rozsianymi
bliżej brzegu otoczakami granitowymi, natomiast w Karwi
pomiędzy pierwszą a drugą rewą znajduje się na dnie ił
a bliżej brzegu ślady torfu. Badania te uzupełniono wier-
ceniami wykonanemi na plaży tuż nad brzegiem. Wierce-
nia te wykazały w Wielkiej Wsi aż do głębokości 20 m
wyłącznie pokłady piasku, przerwane tu pod powierzchnią
wody pół metrową warstwą grubych kamieni, albo też
grubszą warstwą żwiru z kamieniami. Natomiast w Karwi
wykazało wiercenie na zachód od ujścia Czarnej pod4m
warstwą piasku 10 m pokład iłu, a pod nim kurzawkę,
na wschód od ujścia Czarnej pod 2m warstwą piasku
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znaleziono 1 m pokład piasku z torfem, poczem pod 3 m
warstwą iłu mniej twardego, kurzawkę.

Porównanie wyników okazuje wybitną przewagę
wybrzeża pod "Wielką. Wsią ponad wybrzeżem w Karwi
dla fundacji budowli portowych, wszelkiego typu.

Badania te zostały uzupełnione w roku 1930 wierce-
niami wykonanymi na morzu Wielkiej Wsi, które również
wykazały wyłącznie pokłady piasku. Nieznaczną warstwę
torfu znaleziono dopiero poza linją wydm od strony zatoki.

Z kolei należało bliżej rozpatrzeć ruch dna ze względu
na znaczenie jego dla zapiaszczenia portu jak też stałości
brzegu.

Pewne wskazówki dawały powtórne sondowania dna
po kilkudniowych silnych falach- Sondowania te wyka-
zały różnice w głębokości na rewach zaledwie kilku centy-
metrowe, na zboczach rew kilku decymetrowe, zaś blizko
brzegu różnice te dochodziły do 1 m. Przesunięcia poziome
najpłyfcszych i najgłębszych miejsc sięgały kilkunastu
metrów w kierunku prostopadłym do brzegu. Obserwacje
te świadczą o poruszaniu dużych mas materjału mimo,
że fale nie należały do zbyt silnych, gdyż amplituda ich
nie przekraczała zwykle pół metra, a wiatr dochodził za-
ledwie do 6° skali Beauforta.

O dużej ilości poruszanego rumowiska świadczyły
też obserwacje poruszających się cząstek piasku na brzegu
pod wpływem ukośnego uderzenia fali. Prędkość posuwa-
nia się po składowej równoległej do brzegu wynosi przy
średniej fali od 0,1 do 0,15 w/sek. Wprawdzie w ruchu
tym bierze udział tylko wierzchnia warstewka piasku od
miejsca rozbicia się fali, to jednak wobec ciągłości zja-
wiska, ilości przesuwanego materjału będą znaczne i można
je oszacować conajmniej na dziesiątki tysięcy m sześcien-
nych rocznie przechodzących przez badany profil.

Dalej od brzegu cząstki piasku mogą brać udział
w ruchu tylko pod wpływem jirądu wytworzonego ukoś-
nem uderzeniem, fali o brzeg. Należało sobie zdać zatem
sprawę z siły tego prądu i możności poruszania przezeń
cząstek dna. Wobec tego wykonano pomiary prądu za-
pomocą specjalnie skonstruowanego pływaka umożliwia-
jącego pomiar w różnych głębokościach i odległościach
od brzegu. Pomiary wykazały największą siłę prądu w po-
bliżu brzegu tam, gdzie uderzenie ukośne fali działa bez-
pośrednio i to na powierzchni. Największą prędkość na
powierzchni przy brzegu przy średnio silnej fali skonsta-
towano w granicach 0,5 do 0,66m/sek. Dalej od brzegu
w głębokości 2 do 4 m przy głębokości morza 3 do 5 m
wynosiły prędkości od 0,24 m/sek. przy średniej fali do
0,07 w/s przy fali słabej. Są to zatem prędkości, które
w żadnym wypadku nie mogą same przez się wywołać
ruchu piasku na dnie. Nie miano wprawdzie sposobności
wykonać pomiarów przy większej fali, a tera bardziej
w czasie burzy, kiedy prawdopodobnie siła prądu powsta-
łego jest znacznie większą i być może wystarczającą, do
poruszenia ziarn piasku, ale zauważyć należy, że ilość dni
w roku z tak silnym prądem jest stosunkowo nieznaczną,
a zatem i ogólna ilość w ten sposób transportowanego
piasku nie może być dużą.

Prądów niezależnych od kierunku uderzenia fal do
odległości 400 m od brzegu nie skonstatowano w zupeł-
ności. Wobec tego cały ruch piasku na dnie i na plaży
w obrębie przyszłego schroniska musi być związany z kie-
runkiem uderzenia fal o brzegi, a tem samem z kierun-
kiem wiatrów. Chcąc pod tym względem zebrać wystar-
czające dane, zarządzoną stałą obserwację kierunku wiatru,
kierunku posuwania się fal, oraz uderzenia ich o brzegi
przez strażników wydmowych w Karwji i Wielkiej Wsi,
które wykonywano od lipca 1929 do końca kwietnia 1930
t. j . do czasu ostatecznego zestawienia wyników studjów.
Niezależnie od tego poddano porównaniu obserwacje wia-
trów z pięcioletnich obserwacyj powojennych w Karwji
i na Helu, w braku bezpośrednich obserwacyj w Wielkiej
Wsi. Z zużytkowania obserwacyj w Rozewiu musiano

zrezygnować wobec ich niepewności. Bliższe zbadanie
wiatrów było ponadto potrzebne dla ustalenia położenia
wjazdu do schroniska.

Wyniki otrzymane ze statystyki wiatrów są nastę-
pujące: Stosownie do położenia brzegu w Karwji i Wiel-
kiej Wsi podzielono wiatry na grupy tworzące fale wzglę-
dnie prąd od zachodu, od wschodu oraz na grupę wiatrów
lądowych, które bądźto nie wzbudzają prądu zupełnie,
bądź też wytwarzają prąd zupełnie nieznaczny. Dla nale-
żytego zobrazowania siły prądu uwzględniono w staty-
styce także siłę wiatrów, wprowadzając jego prędkość
jako wagę do obliczenia.

Wyniki podaje następująca tabela, w której uwzględ-
niono tylko grupy wiatrów, tworzących prądy, oraz po-
dano różnicę obu grup, gdyż cyfra ta jest wskaźnikiem
wypadkowego kierunku ruchu piasku. Wyniki podzielono
według pór roku.

Grupa
wiatrów

K a r w j a

Zacho-
dnich

Zima . .
"Wiosna
Lato . .
Jesień .
Kok . .

186,0
157,8
198,8
221,8

763,9

"Wscho-
dnich

88,6
88,3
51,6
52,4

290,9

Z-W

97,4
69,5

146,7
159,4

473,0

" W i e l k a W i e ś (Hel)

Zacho-
dnich

124,0
94,3

138,0
137,0

495,3

Wscho-
dnich

142,1
84,0
61,0
87,0

374,0

Z-W

-18,1
10,3
77,0
50,0

119,3

Suma wiatrów tworzą- i r.<- A O QCn o
cycii 5i-¥ij 1054,8 867,3

Ponieważ cyfry powyższe przedstawiają rzuty wy-
padkowych na linję brzegu, zatem wyrażają one wprost
sumę sił działających na wytworzenie prądu. Suma ta
na ogół jest w Karwji o 20% większą. Nadto stosunek
sił tworzących prądy z zachodu do wschodnich wyraża
się dla Karwji cyfrą 2,62, gdy dla Helu 1,32. W końcu
stosunek różnic przedstawia w Karwi cyfrę czterokrotnie
prawie większą. Wszystko to nakazuje przypuszczać
znacznie silniejszy ruch piasku w Karwji niż w Wielkiej
Wsi i w dodatku ze znaczną przewagą dla Karwji ruchu
w kierunku z zachodu ku wschodowi.

Również ze względu na bezpieczeństwo wjazdu
przedstawia się statystyka wiatrów zwyczajnych i t. zw.
sztormowych dla Karwji mniej korzystnie.

Wyniki tych obliczeń wykonanych na podstawie
statystyki wiatrów, potwierdziły następnie w zupełności
obserwacje bezpośrednie prądów. W ciągu 10-cio miesięcz-
nych obserwacyj w Karwji jedynie w listopadzie, lutym
i kwietniu, dając również w ogólnej sumie z dziesięciu
miesięcy przewagę prądom ze wschodu. Zaznaczyć jednak
wypada, że prądy wschodnie na ogół są słabsze i że w re-
zultacie należy się przy ruchu piasku w Wielkiej Wsi
liczyć z pewną nadwyżką jego transportu z zachodu ku
wschodowi.

Cyfrowo przedstawiają się wyniki obserwacyj jak
następuje:

z prądem ze wscho- hezIlość dni

W Karwji .
W Wielkiej Wsi

z zachodu
. 138
. 113

du
92

129

prądu
51
47

Z-W
1,5
0,9

Rozdzielając obserwacje na dwa okresy otrzymamy
od lipca do stycznia:

W Karwji . . . 110 43
W Wielkiej Wsi . 98 72
Zaś od lutego do kwietnia włącznie

W Karwji . . . 28 49
W Wielkiej Wsi . 15 55

2,5
1,3

0,5
0,3

W każdym razie należy zatem uważać położenie
schroniska pod Wielką Wsią ze względu na ruch piasków
jako znacznie korzystniejsze.
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Równocześnie z pomiarami prądów wykonywano
obserwacje stanów wody na dwóch prowizorycznych wodo-
skazach założonych dla Karwji w ujściu Czarnej, zaś
dla Wielkiej Wsi na zachód od przylądka Rożewa. Na
tym ostatnim wodoskazie odczytywano też amplitudę fal
wyższych ponad 0,4 m. Wyniki obserwacji przedstawiono
na rys. 1. Amplituda wahań w Rozewiu 113 cm, zaś
w ujściu Czarnej 92 cm, prawdopodobnie skutkiem odda-
lenia wodoskazu od ujścia i zapiaszczania tegoż. Wartości
średnie z okresu obserwacji zgadzają się prawie dokładnie
z zerem morza otrzymanem drogą niwelacji z istniejącymi
reperami, zwłaszcza w Rozewiu, gdzie różnica wynosi za-
ledwie 5 mjm. Najwyższy stan średni miesięczny otrzy-
mano w Karwji we wrześniu (39 cm nad zerem) najniższy
w kwietniu (—11 cm). Natomiast w Rozewiu najwyższy
w październiku ( + 19 om), najniższy również w kwietniu
(—16 cm). Ponieważ w okresie obserwacji nie było wiatrów
sztormowych prawie zupełnie, przeto wyników obserwacji
nie można było uznać za wystarczające. Kilkudziesięcio-

przeto wyniki należy również uznać za niewystarczające
i oprzeć się na spostrzeżeniach wykonywanych w innych
miejscach na brzegach. Bałtyku, a które przewidują ampli-
tudę' fal 3-metrową, a w niektórych okolicach nawet
4-metrową. Kontynuowanie rozpoczętych obserwacyj przy-
najmniej w jednym punkcie naszego wybrzeża na pełnem
morzu należałoby uważać jako bardzo pożądane.

W wyniku powyższych studjów zaproponowałem mor-
skiemu instytutowi rybackiemu Wielką. Wieś jako najod-
powiedniejsze mojem zdaniem miejsce do budowy schro-
niska rybackiego, mimo względnie dużego oddalenia od
miejsc połowu. Różnica bowiem około 6 mil morskich od-
ległości nie może przeważyć dużych korzyści, jakie bu-
dowa schroniska w tem miejscu wobec innych przedstawia.

Na podstawie zdjęć i studjów, w terenie wykonane
zostały jako prace dyplomowe projekty schroniska w Karwji
i w Wielkiej Wsi, z uwzględnieniem przyszłego rozwoju
schroniska jako portu rybackiego. Kilka rysunków z pro-
jektu pod Wielką Wsią, który stał się podstawą rzeczy-

Rys. 4.

letnie obserwacje zmian stanów wody w Nowym Porcie
w Gdańsku notują maksymalne wzniesienie nad stanem
średnim +165 cm, zaś maksymalne obniżenie —96 cm,
w sumie zatem amplituda wahań wyniosła 261 cm i z taką
co najmniej należy się liczyć w Wielkiej Wsi.

Obserwacje zmian poziomu morza potwierdziły znaną
skądinąd zupełną zgodność tych zmian z kierunkiem pa-
nujących w danym czasie wiatrów. W czasie wiatrów
grupy zachodniej, względnie w okresie prądów od zacho-
du ku wschodowi poziom morza utrzymuje się stale ponad
stanem średnim, natomiast w okresie wiatrów i prądów
wschodnich, obniża się poziom morza poniżej stanu śred-
niego. Związek ten uwidoczniono na rysunku 1, oznacza-
jąc kierunki prądów.

Na wykresie stanów wody w Rozewiu zaznaczono
również amplitudę fal ponad 40 cm. W ciągu 6 miesięcy
skonstatowano 41 razy falę o amplitudzie BO cm i wyżej,
zaś 6 razy falę o amplitudzie 100 cm i wyżej. Największą
amplitudę zanotowano 6 marca 1930 r. o wysokości 130 cm.
Przeważająca ilość wielkich fal przypada na koniec zimy
i początek wiosny. Ponieważ jednak w okresie czynio-
nych spostrzeżeń nie było zupełnie fal sztormowych,

wistego projektu, opracowanego obecnie w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu dołączam do obecnego opisu.

Na zakończenie wspomnieć muszę o obawach, jakie
nasuwała budowa portu pod Wielką Wsią, ze względu na
niebezpieczeństwo niszczenia brzegu w pewnem oddale-
niu od portu, co zwłaszcza dla stałości półwyspu Hel-
skiego przedstawiałoby się dość groźnie. Niebezpieczeń-
stwo to polega na tem, że mola portowe mogą wstrzy-
mać naturalny pochód piasku w pewnym kierunku, w da-
nym wypadku z zachodu na wschód, a w następstwie
tego fale nie znajdując nowych zapasów piasku mogłyby
niszczyć brzeg transportując materjał z niego uzyskany
dalej ku wschodowi bez żadnej w to miejsce rekompenzaty.

Dla zapobieżenia temu niebezpieczeństwu przyjęto
odpowiednią, formę założenia moli, nadając molu zachod-
niemu położenie silnie ukośne do brzegu i zaokrąglone,
ażeby w ten sposób ułatwić pochód piasków wzdłuż moli
dalej ku wschodowi. Przyjęta forma w wykonanych już
portach na wj^brzeżach piaszczystych dała dobre rezul-
taty. Niezależnie od tego przy koniecznem pogłębianiu
wejścia w miarę zapiaszczania może być materjał z po-
głębiarek usuwany na wschód od portu i stanowić w ten



422

sposób pewien zapas dla pracy fal, W końcu należy się
na wszelki wypadek zabezpieczyć przed ewentualnemi
niespodziankami przez ochronę wybrzeża na wschód od
portu. Ochronę tę proponowałem wykonać zapomocą tam
prostopadłych do brzegu, ażeby w ten sposób wytworzyć
możliwie łagodną linję drogi dla przesuwających się pias-
ków, a równocześnie umożliwić pewne z&magazynowanie
materjałów wzruszanych przez fale, na możliwie dużej
odległości od brzegu. Ten potrójny niejako sposób zabez-
pieczenia, powinien zdaje mi się wszelkie obawy uczynić
iluzorycznemi.

Schronisko w Wielkiej "Wsi będzie obok Gdyni, Helu
i Jastarni czwartym portem rybackim w Polsce. Na dowód,
źe ta ilość nie jest zbyt wielką , wystarczy przytoczyć,
że Szwecja w r. 1906 miała 177 portów rybackich t. j .
przeciętnie jeden na 25 km brzegu, mimoto po wojnie
rozpoczął rząd budowę całej serji nowocześnie urządzo-
nych portów i schronisk w ogólnej liczbie 33, z których
do roku 1925 wybudowano 16. Dzięki temu z rybołóstwa
żyje tam 23.300rodzin, a wartość połowu wyniosła w r. 1923
22,8 miljonów koron.

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

Do stosowanych nawierzchni do dróg startowych na
lotnisku należą:

1. bruki z kamieni naturalnych i sztucznych;
'2. nawierzchnia z makadamu i żużli;
3. nawierzchnie z betonu cementowego, makadamu

smołowego i warstwy żużli maziowauych;
4. nawierzchnie asfaltowe i z betonu asfaltowego.
Powyżej ujęte cztery kategorje nawierzchni dróg

startowych zestawiono od najmniej odpowiednich do naj-
lepszych, przyczem -wzięte były pod uwagę względy tech-
niczne, a nie koszt budowy.

Nawierzchnie z kamieni naturalnych (dużych i ma-
łych) sztucznych (cegła, klinkiery, płyty betonowe) ukła-
dane na podkładzie betonowym są najmniej odpowiednie,
a to przedewszystkiem dla braku sprężystości, bardzo
znacznego kosztu i trudności odprowadzenia wody. Uży-
wane są za to częściej na nawierzchnie manipulacyjne
(rampy przedłiangarowe).

Kamienie sztuczne, jak cegła, a przedewszystkiem
płyty cemetowe, ułożone bezpośrednio na wybitnie piasz-
czystym podłożu, nadają, się już znacznie lepiej do dróg
startowych, o ile podłoże zostało odpowiednio przygoto^
wane (ubite). Gruba warstwa piasku pod płytami tworzy
pewnego rodzaju poduszkę, tak, że dana nawierzchnia
jest w pewnym stopniu podatną i sprężystą. Pozatem,
nawierzchnię tego rodzaju wykonuje się szybko, koszt jej
jest znacznie tańszym od bruków i w razie potrzeby
można daną nawierzchnię przenieść łatwo w inne miejsce.
Stosować ją jednak można z dobremi wynikami na pod-
łożu piaszczystem, które łatwo odprowadza wodę po-
wierzchniową, która przedostaje się przez fugi do podłoża.
Na podłoże gliniaste nawierzchia ta nie nadaje się. Przy-
kładem wykonanej jezdni z płyt betonowych są dwie
drogi startowe na lotnisku cywilnym w Poznaniu, uło-
żone na próbę. Nawierzchnia ta z 5 cm płyt cementowych
ułożona bezpośrednio na piasku silnie ubitym (pole wzlo-
tów wybitnie piaszczyste) zachowuje się dotychczas bar-
dzo dobrze oddając doskonałe usługi (koszt 1 ml 8 do 10 zł.).

Nawierzchnie z makadamu i żużli posiadają bardzo
poważne wady, do których należą: a) obecność kurzu,
błota i wolnych cząstek, które wyrywane są z nawierzchni
ruchem śmigła wpływając bardzo szkodliwie na silniki
lotnicze; b) trudność a czasem niemożliwość odpowiedniego
odprowadzenia wody; c) powstawanie bruzd i zagłębień
wywołanych śmigłem, działaniem wody, które czynią po-
wierzchnię nierówną a często niebezpieczną. Nawierzchnia
ta nadawać się może przy niezbyt silnym ruchu lotniczym
i dla lekkich samolotów. Budowana jest obecnie chętnie,
a to dlatego, że przedstawia pierwszy typ przy stopnio-
wej rozbudowie. W przyszłości bowiem nawierzchnia tego
rodzaju może być użytą jako podkład pod górną warstwę
nawierzchni z betonu i asfaltu.

Ta sama nawierzchnia z makadamu lub żużlu, ale
smołowana wgłębnie (a nawet czasem powierzchniowo)
daje dobrą jezdnię dróg startowych. Brak tu już kurzu,
pyłu i błota, woda nie przenika przez nawierzchnie, lecz
spływa mając równiejszą powierzchnię. Trwałość na-
wierzchni jest duża, koszta konserwacji znacznie mniej-
sze, niż konserwacji makadamu niesmołowanego mimo
konieczności stosowania co jakiś czas dodatkowego pole-
wania emulsjami bitumicznemi. Grubość warstwy maka-
damu lub żużlu nie powinna być mniejszą od 15 do 20 cm.
W wyjątkowych tylko wypadkach (na odpowiednim tere-
nie) można zejść z grubością do 10 cm, jeśli chodzi o za-
stosowanie jak największych oszczędności przy budowie.
Wykonanie makadamu smołowanego przy minimalnej gru-
bości odbywa się w Stanach Zjednoczonych w sposób na-
stępujący: na przygotowanem podłożu układa się 6 do
8 cm warstwę kamienia lub grubszego żwiru jednolitej
wielkości; po lekkiem zwałowaniu tej warstwy polewa
się ją na całej powierzchni gorącym asfaltem (cemento-
wym) w ilości 3,5 Ił na 1 m2, na napojoną asfaltem war"
stwę układa się warstewkę drobnego tłucznia lub żwirku,
którą się dokładnie wałuje, następnie polewa się zwało-
waną powierzchnię jeszcze raz asfaltem w ilości 2,5 Ujm?,
posypuje drobnym żwirkiem i po raz trzeci wałuje. Po-
dobnie postępuje się również i przy użyciu żużlu. Warstwa
żużlu powinna być grubszą niż warstwa makadamu.
Jezdnie o 20 cm grubości wykonano na lotnisku Newark
(St. Zjedn.) z dwu warstw żużlu po 10 cm grubości.
Każdą warstwę polano silnie asfaltem w normalnej tem-
peraturze rozpuszczonym w benzynie. Płynna ta miesza-
nina przesiąknęła łatwo warstwę na całej grubości, a po
ulotnieniu się rozczynnika pozostały asfalt spajał całą
warstwę żużlu, tworząc jednolitą powierzchnię.

Beton cementowy używany do budowy jezdni star-
towych posiada poważne wady, a to : małą podatność
i sprężystość, oraz skłonność do pękania. Mimo tych stron
ujemnych bywa chętnie stosowany, bowiem w przyszłości
może być użyty jako podkład pod asfalt, który w chwili
obecnej należy do najwyższego typu nawierzchni.

Asfaltowe nawierzchnie startowe są bardzo roz-
powszechnione w Ameryce, tembardziej, że są tam tańsze
niż inne bite nawierzchnie (beton). Ogólnemu zastosowa-
niu ich w Europie stoi na przeszkodzie znaczny koszt,
przewyższający poważnie koszt innych nawierzchi. Asfalt
stosuje się przy nawierzchni w dwu postaciach, a to: jako
asfalt prasowany i jako beton asfaltowy. Asfalt praso-
wany przedstawiający mieszaninę piasku, pyłu kamien-
nego do wypełnienia, cementu i asfaltu układa się zwykle
w dwu warstwach po 4 cm grubości na odpowiednim pod-
kładzie. Beton asfaltowy zawierający, prócz składników,
jakie obejmuje asfalt prasowany, tłuczeń kamienny lub
żwirek (powyżej 25% całej mieszaniny) stosuje się zwykle



w jednej warstwie o grubości 5 do 8 cm. Na odpowiednim
podkładzie wystarcza grubość 4 i 5 cm. Beton asfaltowy
układa się często bezpośrednio na należycie zdrenowanem
i przygotowanem podłożu zwartej (odpowiednio ubitej) na-
turalnej gleby. Wtedy grubość naniesionej warstwy be-
tonu asfaltowego po skomprymowaniu przez walcowanie
wynosi 6 do 8 cm. W razie, gdy podłoże naturalne po-
siada wybitnie dobre warunki można zejść z grubością
warstwy betonu asfaltowego do 5 i 6 cm.

Beton asfaltowy posiada w wysokim stopniu zalety
wymagane przy nawierzchni startowej. Jest gładki i równy,
przez swą podatność i sprężystość odporny na uderzenia,
nie przepuszcza wilgoci w głąb podłoża, odprowadza łatwo
wodę powierzchniową, nawet przy małych spadkach, nie
pęka, jest nadzwyczaj tani w konserwacji. Ewentualne
naprawy uskutecznia się szybko tak, że w kilka godzin
po wykonaniu może być oddany do użytku. Jako wady
betonu asfaltowego wymienić należy, wysoki koszt wy-
konania i konieczność, w chwili obecnej, stosowania ma-
terjałów obcych.

Dla zapewnienia szorstkości powierzchni betonu asfal-
towego rozrzuca się równomiernie po powierzchni świeżo
zwałowanej warstwy żwirku i wbija się ją. częściowo
w masę betonu asfaltowego przez dalsze walcowanie.

Wynikiem takiego postępowania jest szorstka po-
wierzchnia, posiadająca odpowiednią adhezję niedopusz-
czającą do zarzucania i ślizgania się kół samolotu przy
starcie i lądowaniu. Próby, przeprowadzone w tej spra-
wie w Stanach Zjednoczonych na różnych typach na-
wierzchni startowych okazały bezsprzeczną wyższość tak
przygotowanej nawierzchni asfaltowej nad innemi rodza-
jami. Samochód, użyty do prób, zaopatrzony w hamulce
na wszystkich czterech kołach i w opory wygładzone,
zatrzymał się szybko i pewnie przy nagłem zastosowaniu
hamulców, na drodze startowej z betonu asfaltowego, wy-
sypanej żwirkiem, przy szybkościach dochodzących do
90 kmjgodz. i podczas ustawicznego deszczu. Natomiast
na innych nawierzchniach ślizganie się i zarzucanie miało
miejsce nawet przy szybkościach znacznie niższych, bo
wynoszących 40 /m/godz.

Nawierzchnia asfaltowa wyróżnia się wybitnie na
terenie i dlatego jest łatwo widzialną tak przy dziennych
jak i przy nocnych lotach. Przedstawia ona bardzo dobre
tło dla napisów, nazw i znaków, wykonanych w kolorze
białym lub pomarańczowym, które odcinają się na nim
w sposób ostry i kontrastowy. Nawierzchnia wykonana
z betonu cementowego jest wprawdzie lepiej widzialną
niż beton asfaltowy, ale tylko w początkach, z biegiem
czasu jasny kolor betonu cementowego nabiera plam
i ciemnieje, przez co zmniejsza się znacznie jego wi-
dzialność.

MffH

. 30.

Dlatego też beton asfaltowy bywa bardzo chętnie
stosowany przy drogach startowych. W Stanach Zjedno-
czonych beton asfaltowy ułożony na podkładzie makada
mowym uchodzi za najwyższy typ nawierzchni startowej.
Sposób przeprowadzenia budowy takiej nawierzchni cha-
rakteryzuje się drobiazgowem opracowaniem (rys. 39).

Droga startowa wykonana według powyższego sy-
stemu składa się z podłoża makadamowego o grubości
około 6 cali (15 cm), z warstwy wierzchniej z betonu as-
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faltowego o grubości około 2 cale (B cm), oraz z krawężni-
ków z betonu cementowego o wysokości około 1 stopy
(30 cm).

Podłoże makadamowe skJada się z kamienia łama-
nego i tłucznia drobnego. Kamień łamany o różnej wiel-
kości winien przechodzić -przez siatkę o oczkach okrągłych
średnicy 9 cm) a zatrzymywać się w całości na siatce
o oczkach o średnicy 3 ch centymetrów. Tłuczeń ten po-
winien być czystym, kamienie wydłużone winny być od-
rzucone.

Bardzo ważnym składnikiem podłoża jest drobny
tłuczeń otrzymany przez przesianie przy łamaniu twar-
dych kamieni o własnościach spajających się. Wysiewki
te przechodzące przez siatkę o oczkach średnicy 1,5 cm
winny być wolne od wszelkich zanieczyszczeń i ciał ob-
cych. Wysiewki winny zawierać tak większe jak i drob-
niejsze cząstki, przyczem ilość tych ostatnich powinna
się mieścić w granicach od 8 do 12"/,, w stosunku cię-
żarowym,

Gruby tłuczeń, oczyszczony z obcych substancyj,
rozłożony zostaje w warstwie równej grubości na odpo-
wiednio splantowanym i odwodnionym terenie. Warstwa
ta zostaje następnie wy walcowana walcem trójkołowym
0 wadze 10 t. Walcowanie rozpoczyna się od obydwu stron
zewnętrznych i postępuje ku środkowi.

Na wywalcowaną warstwę tłucznia przychodzi na-
stępnie cienka warstwa wysiewek, którą się walcuje
1 wciska w ten sposób w próżnie dolnej warstwy. Po
pierwszem przewalcowaniu rozsiewa się powtórnie war-
stewkę wysiewek, walcuje i powtarza powyższe czynności
aż do chwili, gdy próżnie w warstwie tłucznia zostaną
całkowicie wypełnione i wysiewki nie dadzą się już wcis-
nąć w warstwę podkładu. Eównoeześnie w czasie walco-
wania polewa się podkład ciągle wodą, aż do chwili, gdy
woda zacznie spływać po powierzchni.

Przygotowany w ten sposób podkład tworzy zwięzłą,
twardą i jednostajną masę, na którą po wyschnięciu na-
kłada się górną warstwę z betonu asfaltowego. Beton ten
jest mieszaniną drobnego tłucznia, piasku i często jeszcze
innych drobnoziarnistych składników, oraz specjalnego
cementu asfaltowego. Mieszanina z tych składników zło-
żona tworzy nieprzepuszczalną dla wody, zbitą, wytrzy-
małą, niepękającą i sprężystą nawierzchnię, która odpo-
wiada w zupełności warunkom wymaganym od dróg star-
towych. Tłuczeń, wchodzący w skład betonu asfaltowego",
winien być z twardego kamienia, jak wapniak lub innego
gatunku o twardości co najmniej 6 skali francuskiej. Wiel-
kość ziarn winna wynosić 1,8 em. Procentowy skład mie-
szaniny jest następujący:

drobny tłuczeń lub żwirek . . . . 40 do BO°/0
piasek 40 „ BO „
bituminy 6 „ 8 „
materjał wypełniający (cement) . . . 4 „ 6 „

Materjałem wypełniającym jest zwykle cement port-
landzki lub był kamienny, którego 80°/0 przechodzi przez
siatkę o 200 oczkach.

Asfalt cementowy zostaje podgrzewany w specjał-
a c h kotłach do temperatury 150° 0, maximum 163" O,
przy ciągłem równomiernern mieszaniu (zwykle mecha-
nicznem). Natomiast żwirek i piasek ogrzewa się do tem-
peratury od 120 do 180° 0.

Dotowanie żwirku, piasku i materjału wypełniają-
cego odbywać się musi bardzo dokładnie, domieszanie
asfaltu w wyżej wskazanych ilościach odbywa się w me-
chanicznej mieszarce w ciągu 46 sekund. Mieszanina two-
rząca jednostajną masę, "W której każde ziarno jest oto-
czone asfaltem, zostaje dowieziona na miejsce budowy
i rozłożona na oczyszczonem i suchem podłożu w jednej
warstwie grubości przekraczającej nieznacznie B cm. Miejsca
takie, jak załamania i zagłębienia smaruje się przed uło-
żeniem warstwy betonu asfaltem, podobnie jak i miejsca
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przerw dla lepszego związania. Temperatura kładzionej
mieszaniny powinna wynosić od 100 do 160° C. Bezpo-
średnio na ułożoną, warstwę wjeżdża walec o wadze 8 t.
"Wagę walca powiększa się jeszcze zwykle do 10/. Koń-
cowe walcowanie następuje wreszcie przy ciężarze walca
6 t, i trwa tak długo, aż utworzoną zostanie jednostajna
równa powierzchnia, a grubość wierzchniej warstwy wy-
niesie 6 cm.

Krawężniki powyższych dróg startowych wykonywane
są, z betonu cementowego 1:2:4. Wysokość krawężnika
•wynosi zwykle 30 cm, szerokość podstawy 60 cm, a sze-
rokość górna 45 cm (por. rys. 39).

Koszt jednostkowy I m 2 powyższej nawierzchni asfal-
tobetonu wynosi w Stanach Zjednoczonych około 21,5 zł.
(2,40 dol.), w ozem koszt podkładu makadamowego 9,6 zł.,
koszt warstwy wierzchniej 10,60 zł., koszt krawężnika
1,40 zł. Powyższa nawierzchnia jest w Stanach Zjedno-
czonych tańszą, od nawierzchni betonowej o 20 cm gru-
bości, odwrotnie niż u nas.

Rys. 4.0.

Nawierzchnie betonowe z cementu portlandzkiego
wykonywane są dla dróg startowych w Ameryce o gru-
bości około 20 cm. Normalnie bywa stosowaną, miesza-
nina 1: 5. Ponieważ większe płaszczyzny z betonu zawsze
pękają, pod wpływem zmian temperatury, więc beton
układany w Ameryce posiada gęsto szwy dylatacyjne.
Rys. 40 przedstawia przekrój drogi startowej betowej
stosowanej w Ameryce. Droga startowa 100 stóp szeroka
(30,5 m) posiada w przekroju poprzecznym 7 szwów pio-
nowych (w odstępach co 31 cm) tak, że podobną jest do
nawierzchni z płyt betonowych, stosowanych chętnie u nas.
"W kierunku podłużnym szwy dylatacyjne znajdują się
co 1,50 m. Grubość szwów dylatacyjnych wynosi 1 do
1,5 cm.

Rys. 41.

Koszt jednostkowy takiej nawierzchni betonowej
grubości 20 cm wynosi przeciętnie 24 zł. za 1 m% (2,7 dol.),
a więc jest wyższy o 2,5 zł. niż koszt nawierzchni z be-
tonu asfaltowego na podkładzie makadamowym.

Układ dróg startowych, na danem lotnisku powinien
być tak zaprojektowany, by start mógł się odbywać z od-
chyleniem co najwyżej 22,5° od kierunku wiejącego wia-
tru. Temu odpowiada zasadniczo ośm kierunków układu
tychże dróg (por. rys. 43 i 48). Nie zawsze jednak sto-
suje się układ dróg startowych na ośm kierunków. Zda-
rzają się bowiem miejscowości, które mają do czynienia
niemal wyłącznie z dwoma tylko lub czterema zasadni-
czemu kierunkami wiatrów, Wtedy buduje się tylko dla

tych kierunków drogi startowe. Dlatego też ma się często
do czynienia z dwoma lub trzema drogami, które zabez-
pieczają start w 4 lub 5 kierunkach.

Rya. 42.

Rysunki 41 i 42 przedstawiają typowe przykłady
układu 2 dróg startowych na cztery kierunki startu. Punkt
przecięcia się tych dwu dróg schodzi się zwykle ze środ-

Rys. 43.

kiem pola wzlotów. Boczne drogi na rysunku 42 służą
jako drogi manipulacyjne dla szybszego dostania się samo-
lotu na start.

Rys. 44.

Rysunek 43 podaje układ dróg startowych na ośm
kierunków. Cztery drogi startowe przecinają się w jednym
punkcie w środku pola wzlotów.

Powyższe trzy układy dróg startowych należą do
układu gwiaździstego. Dla danego kierunku układy te po-
siadają jedną, tylko drogę startową,. Układ gwiaździsty
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posiada^ wady, do których należy przedewszystkiem nie-
możność dalszej budowy układu, skupienie środków dróg

Rys. 45.

w jednym punkcie zmniejszającym przez to przelotność,
niemożliwość wykonania właściwych pasów lądowania

Rys. 46.

i nieekonomicznośó układu, wymagającego dużej powierzchni
nawierzchni startowej.

Rys. 47.
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Rysunki 44, 45, 46, 47 i 48 przedstawiają kilka przy-
kładów układu równoległego. Rys. 44 podaje pierwszy
etap budowy układu, który przaz etapy pokazane na ry-
sunkach 45 i 46, uzyskuje ostateczny kształt według ry-
sunku 48, zabezpieczający start płatowców w ośmiu kie-
runkach. Układ równoległy posiada w porównaniu z ukła-
dem gwiaździstym dwa razy większą przelotność lub też
umożliwia start i równoczesne lądowanie na dwu drogach
startowych niezależnych. Do zalet tego układu zaliczyć
trzeba: 1. możliwość stopniowej rozbudowy układu
w związku z postępującem zwiększeniem ruchu; 2. możli-
wość powiększenia lotniska w dowolnym kierunku i do-
stosowania się z układem do tejże rozbudowy, począwszy
od pierwszego i drugiego etapu budowy (rys. 44 i 46);
R. lepszy rozkład ruchu na lotnisku.

Rys. 48.

Układ wiązkowy dróg startowych, pokazany na ry-
sunkach 49 i 50 przedstawia najwięcej zalet z pośród
wyżej wspomnianych układów. Jest bardziej ekonomiczny

'Rys. 49.

niż układ równoległy (podwójny), posiada przelotność nie
wiele mniejszą,, niż przelotność układu równoległego
(równocześnie odbywać się może start i lądowanie na le-
żących obok siebie, a schodzących się na obwodzie pola
wzlotów drogach z pewnym bocznym wiatrem), i umożli-
wia bardzo dobry rozkład ruchu. Ponieważ drogi startowe
nie przecinają się we wspólnym punkcie, lecz w szeregu
punktów, więc ogólna powierzchnia nawierzchni startowej
jest o kilkanaście (i więcej nieraz) procent mniejszą niż
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powierzchnia tych. samych dróg startowych przy układzie
gwiaździstym (por. rys. 50).

Jl

r
Rys. 50.

Szerokość dróg startowych jest uzależnioną od tego,
czy droga startowa ma służyć równocześnie do startu
i lądowania, czy tylko jedynie do startu. W pierwszym
wypadku szerokość drogi musi być znacznie większą, niż
w wypadku drugim. Szerokość dróg startowych w Sta-

nach Zjednoczonych ustalono przepisami na 100 stóp (30 m).
Mają one służyć tylko do startu, w rzeczywistości jednak
odbywa się na nich często i lądowanie. Jeżeli drogi prze-
znaczone są tylko do startu, to szerokość 10 do 12 m jest
zupełnie dostateczną, w pewnych wypadkach zejść można
nawet do 8 m (szerokość drogi startowej w Poznaniu).
Najbardziej racjonalnem byłoby stosowanie mniejszej sze-
rokości (n. p. 10 m) przy układzie równoległym, a szero-
kości większej (20 do 30 m) przy układzie gwiaździstym.
W układzie wiązkowym należałoby zastosować szerokości
pośrednie (15 do 90 m) dróg startowych.

Specjalny układ dróg startowych zastosowano w Polsce
na lotnisku w Katowicach. Układ typu gwiaździstego składa
się z pięciu dróg startowych na sześć kierunków o szero-
kości 12, 20 i 30 m, oraz z koła startowego średnicy 170 m,
z którego wychodzą powyższe drogi startowe. Koło startowe,
wykonane z żużlu na grubym podkładzie grubego żużlu
i kamienia łamanego, ma za zadanie zabezpieczyć przede-
wszystkiem lądowanie, a następnie start.

Dlatego też górna warstwa żużlu została ułożona
na podkładzie z takiej grubości, że płoza samolotu lądu-
jącego zagłębia się w niej, działając tem samem hamu-
jąco na dalszy bieg płatowca.

Natomiast same drogi startowe są wykonane prze-
dewszystkiem dla stworzenia jak najlepszych warunków
dla startu. Na podkładzie z grubego kamienia (tłuczeń
dolomitowy) o grubości około 10 cm, ułożono tłuczeń
drobny 10 cm grubości, dając na sam wierzch 3-centyme-
trową warstwę popiołu z wielkjch pieców, posiadającą
własności lepiszcza. Uzyskano gładką i równą nawierzchnię,
dostatecznie twardą i podobną z wyglądu i sprężystości
do nawierzchni asfaltowej. Długość dróg startowych wraz
z kołem startowem wynosi 350 do 500 m i jest zupełnie
wystarczająca dla ruchu obecnego. W przyszłości drogi
te będą przedłużone w miarę potrzeby. (0. d. n.).

Inż. Dr. Aleksander Pareńskl.

Zbiorniki powodziowe i użytkowe w dorzeczach Świcy i Łomnicy.
(Dokończenie).

Dolina rzeki Świcy jakoteż dolina jej dopływu rzeki
Mizunki posiadają pod względem topograficznym bardzo
korzystne warunki do zamknięcia przegrodami. Wielkość
dorzecza objętego zbiornikami wynosi na Świcy 266,3 /cm2

a na Mizunce 294 km2, przyczem pierwszemu dorzeczu
odpowiada uzyskana objętość zbiorników 130,300.000 TO3,
a drugiemu objętość 132,800.000 TO3.

Na uwagę zasługuje tu jeszcze lewobrzeżny dopływ
Świcy mianowicie rzeka Sukiel, która w górnym swoim
biegu od miejscowości Brzaza nosi nazwę Brzaza. Warunki
założenia zbiornika retencyjnego (rys. 24) są tu trudniejsze
ze względu na stosunkowo nie wielkie dorzecze 40,5 /cm2,
wąską dolinę i znaczny spad 20°/00 (tabela VI). Z tych
powodów pomimo zaprojektowanej znacznej wysokości
muru 66 m, uzyskano stosunkowo nie wielką objętość
zbiornika, bo tylko 15,400.000 TO3. Mimo jednak tych dość
niekorzystnych warunków, zbiornik ten należałoby wy-
konać ze względu na jego ważność jako jedynego na
rzece Sukielu.

Odmiennie przedstawia się dorzecze rzeki Łomnicy.
Jak już wspomniano, posiada ona w górnym biegu do-
rzeczu kształtu wachlarzowatego, z którego wynika inny
układ zbiorników (rys. 1). Oprócz tego poniżej miejsco-
wości Podlute w km 77 rzeki w okolicy osady Angełów
występują także dość korzystne warunki zamknięcia do>
liny Łomnicy przegrodą. Przegroda ta utworzyłaby zbiornik
o pojemności około 90,000.000 m3 i obejmowałaby około
450 km? dorzecza.

W niniejszym projekcie nie uwzględniono jednak
tej alternatywy ze względu na znaczny jej koszt wyko-

nania. Objętość muru tej przegrody wynosiłaby bowiem
około 600.000 OT3 a koszt wykupna trzech osad (Ostoclor,
Podlute i Osmołoda) leżących w terenie zalewu byłby
także bardzo znaczny. Zysk zatem na wielkości dorzecza
i objętości zbiornika nie odpowiadałby nadwyżce kosztów
budowy w stosunku do zbiornika w hm 87,2 rzeki (Osmo-
łoda-Podlute, rys. 26), który ma tylko 296.000 TO3 obję-
tości muru a pojemność jego wynosi 56,800.000TO3 i obej-
muje 394,3 km% dorzecza.

Ważnym górskim dopływem Łomnicy jest rzeka
Czeczwa wraz z Ilenką. Doliny obu tych rzek przedsta-
wiają pewne trudności do zamknięcia przegrodami. Są
bowiem w dolnych i średnich biegach za szerokie a w do-
rzeczach źródliskowych — w których znajdują się dość
wąskie miejsca nadające się do zamknięcia przegrodami —
zamknięcia te obejmują stosunkowo nie wielkie dorzecza,
dochodzące tylko do 60fons. Ponieważ w tych górnych
biegach spady rzek są już znaczne, przeto pojemności
zbiorników pomimo dość wysokioh przegród wypadają
nieznaczne.

Na Czeczwie pojemność ta wynosi 18,800.000 mB

(tabela VI, rys. 28) a na Ilence 15,700.000 MI3 (tabela VI,
rys. 29).

Pomimo tych stosunkowo małych pojemności zbior-
ników i niewielkich dorzeczy objętych niemi zrealizowanie
obydwóch ostatnich projektów jest wskazane ze względu
na ich ważność tak powodziową jak i gospodarczą.

Obydwie te rzeki w miejscach projektowanych za-
mknięć płyną głębokiemi jarami a przekrój poprzeczny
zamknięcia składa się z dwóch części. Wysokość muru



przegrody IX na Czeczwie wynosi BBm z czego na fun-
dament przypada Qm, na jar o szerokości około 20m
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przegrodę zamykającą dolinę — przy wysokości całkowitej
muru wynoszącej 56 m — około 25 m. — Są to dla bu-

Rys. 23.

wypada 16 m wysokości a właściwą dolinę o szerokości
od 200 do 400 m zamykałaby reszta muru o wysokości 33 m. r

Rys. 24.

Podobnie ma się sprawa z przegrodą Nr. X na Ilence.
"W miejscu zamknięcia głębokość jaru wynosi około 25 m
a szerokość jego stopy 20m. Wypada zatem na właściwą Rys. 25
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dowy okoliczności dodatnie względnie sprzyjające i zmniej-
szające koszty samej budowy.

Zaprojektowane zbiorniki możemy podzielić pod
względem hydrologicznym na trzy główne grupy a mia-

różne przy zrealizowaniu całego projektu budowy. Pierwsza
grupa zbiorników służyłaby tylko — mając w dalszych
biegach rzeki zbiorniki wymienione w grupie drugiej,
o znacznej pojemności (Nr. II 87 mil. ma, Nr. IV 64 mil. ms

^ZECROlJg

'roc/ztdłk,

A/s W
4 Km

Rys. 26.

n o w i c i e : ! ) zbiorniki górne obejmujące górne dorzecza a Nr. VII 57 mil. w3) — jako grupa pomocnicza dla retencji
rzek, które poniżej _ posiadają 2-gą grupę zbiorników względnie rezerwowa dla użytkowości zbiorników, nato-
dolnyoh, wreszcie 3-cia grupa obejmowa-
łaby zbiorniki pojedyncze.

Do pierwszej grupy należą tu zbior-
niki Kr. I, #, na Świcy w Josefstalu
(rys.2O), Nr. III, Ss na Mizunce w So-
łofrwinie Mizuńskiej (rys. 22), Nr. VI,
£1 na Łomnicy w Darowie (rys. 25) i Nr.
VIII, £s na Mołodzie pod Mszaną (rys. 27).

Na drugą grupę składają się zbior-
niki Nr. II, /S"s lub Ą + Ą na Świcy pod
Żaklą (rys. 21), Nr. IV, S4 lub 8, + 8t
na Mizunce podMizuniem Nowym (rys. 23)
wreszcie Nr. VII, £2 lub £1 + Ł%-\-Łi na
Łomnicy pod Osmołodą (rys. 26j.

Trzecia grupa obejmuje zbiorniki po-
jedyncze Nr. V, S5 na Brzazie (Sukielu)
pod Brzazą, (rys. 24), Nr. IX, ŁK na
Ozeczwie pod Lipowicą (rys. 28) oraz
zbiornik Nr. X, =£B na Ilenee pod Iłem-
nią (rys. 29).

Oczywiście, że wszystkie zbiorniki
wymienione w grupie pierwszej i trzeciej są zbiornikami gór- miast każdy pojedynczy zbiornik wymieniony w grupie
nemi, ujęto je jednak w dwie grupy, ponieważ zadanie ich jest trzeciej obejmuje pewną całość tak pod względem hydro-

Rys. 27.
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T a b e l a VI.

P
rz
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ro

da

Nr.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Wysokość
spiętrzenia

n. p. m. A.

725—780
597-649
693—652
532—582
640-700
840-890
685-736
810-868
599-648
538-588

m

55
62
59
60
60
50
51
68
49
50

Sp
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ze

ki
na

 d
łu

go
śc

i
zb

io
rn
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a

0/

7,86
6,05
6,82
6,67

20,00
11,11

9,11
13,81
15,31
14,38

D
łu

go
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zb
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ik

a

km

7,00
8,60
8,50
7,50
3,00
4,50
5,60
4,20
3,20
3,50

Po
w

ie
rz

ch
ni

a
za

le
w

u

ha

237
501
350
384

77
128
334

94
115

94

Objętość
zbiornika

43,600.000
86,800.000
68,800.000
64,000.000
15,400.000
21,300.000
56,800.000
18,200.000
18,800.000
15,700.000

Km
r z e k i

km

83 - 90
70,3- 78,6
21,5- 30,0
11,9— 19,4
5,6- 8,6

98,8-103,3
87,2— 92,8

7,9- 12,1
42,7- 45,9

7 , 1 - 10,6

D
łu

go
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pr
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gr
od

y

m

325
410
375
250
350
200
350
255
425
450

E

Ij
H
m

61
58
65
56
66
56
57
64
55
56

N
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w
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sz
er
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oś

ć 
I

m
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u 
w

 s
to
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j

m

51,8
49,5
55,2
47,6
56,0
47,6
48,6
54,4
46,7
47,6

O
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ęt
oś

ć
m

ur
u

pr
ze

gr
od

y

Mł'

304,000
348,000
396,000
199,000
381,000
159,000
296,000
262,000
326,000
357,000

Pr
ze

ło
że

ni
e

dr
óg

km

10,4
10,7
10,8
9,8
3,4
4,2
6,3
5,5
4,8
4,0

Pr
ze

ło
że

ni
e 

I
ko

i. 
w

ąs
ko

- 
Ij

to
ro

w
yc

h

km

12,5
11,8
12,2
10,3
5,3
5,8

10,0
5,6
5,2
5,0

Rzeka

Świca
Świca

Mizunka
Mizunka

Brzaza (Sukiel)
Łomnica
Łomnica
Mołoda
Ozeczwa
Ilenka

logicznym jak i techniczno - gospodarczym. Ponieważ po-
jemności zbiorników grupy drugiej są zupełnie wystar-
czające dla celów powodziowych dla odnośnych wielkości
dorzeczy, przeto budowa zbiorników wymienionych w gru-
pie pierwszej a będących tylko zbiornikami posiłkowemi,
mogłaby w pierwszym programie budowy odpaść zupełnie.

N§ U

Rys. 28.

Uwzględniając każdy zbiornik jako samoczynną ca-
łość, otrzymano daty zestawione w tabeli Nr. VI, które
się nie zmieniają także przy ugrupowaniach zbiorników
podanych powyżej, natomiast wartości zmienne odnoszące
się do wielkości powierzchni dorzecza — zależnie nie tylko
od programu wykonywania budowli, ale także od wza-

jemnego współdziałania zbiorników — odnoszące się do
poszczególnych przegród podano w tabeli Nr. VII.

Z zestawienia podanego w tabeli VI wynika, że obj ę-
tości zbiorników głównych. Nr. II na Świcy, Nr. IV na
Mizunce i Nr. VII na Łomnicy są dość znaczne i dla oelów
retencyjnych odnośnych dorzeczy wystarczające, pomimo
nieznacznych powierzchni zalewu wynoszących średnio
około 300 Aa a przy największym zbiorniku posiadającym
86,800.000 m3 pojemności, powierzchnia ta wynosi tylko
501 ha.

Wysokości spiętrzeń obrano znaczne celem uzyskania
pewnej użytkowości zbiornika do wytwarzania mocy, która
w sumarycznym zapasie pracy — po wykonaniu całego
programu budowy i po odjęciu górnej warstwy potrze-
bnej dla retencji wód powodziowych — wyniesie około
30000000 KWh. Jest to tylko zapas nagromadzony w zbior-
nikach, przyczem nie uwzględniono tu szczegółowego wy-
zyskania tego zapasu przez odpowiednie usytuowanie
zakładu elektrycznego oraz znacznego powiększania wy-
sokości (różnicy poziomów wody).

Oczywiście ten zapas pracy zależny jest również od
programu wykonania niniejszego projektu. "W razie nie
wykonania zbiornika Nr. I wyniesie zapas pracy dla Świcy
17681000 KWh a wraz z Łomnicą 24973000 KWh.

Bez zbiorników I i III będzie: 10348000 KWh
a wraz z Łomnicą 17640000 „

odejmując jeszcze zbiorniki Nr. VI
i VIII otrzymano sumarycznie dla
Świcy i Łomnicy 14204000 KWh
t. zn. w razie wykonania minimalnego programu budowy
(zbiorniki II, IV, V, VII, IX i X) uwzględniającego całą
retencję powodziową zapas pracy w nich nagromadzony
zmniejszyłby się do połowy zapasu pracy objętego maksy-
malnym programem.

Przy zakończeniu niniejszej pracy nasuwa się po-
równanie warunków budowy zbiorników retencyjnych
i użytkowych w dorzeczach sąsiadujących ze sobą rzek
beskidzkich a to: Sanu, Stryja wraz z Oporem, Swicy
i Łomnicy.

W dorzeczu Sanu zaprojektowano1) dwa główne
zbiorniki mianowicie: 1) na Sanie w km 349 pod Eajskiem
o pojemności 106,100.000 ms i zapasie pracy 4176000 KWh
oraz 2) na Solince w km 4-tym pod PoUńczykiem o po-
jemności 104,200.000 ms i zapasie pracy 5638000 KWh.
Oba te zbiorniki obejmują całkowicie powierzchnię do-
rzecza 964:km1 a objętość muru obydwóch przegród nie
przekracza 450.000 m3. Są one dla odnośnego dorzecza
zupełnie wystarczające jako powodziowe, przyczem ich

*) Aleks. Pareński: „Zbiorniki retencyjne i użytkowe w do-
rzeczu górnego Sanu". Czas. Teohn. 1929.
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T a b e l a VII.

yl
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4
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7
8era
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IH

Nr.

I
I I
III
IV
V
II
IV
VI
VII
VIII
IX
X

VII
VII
VH

Dorzecze

Znak

A
Śs:
sŁ<
£,.,
Ą
Ł\

.S

Po
w

ie
do

r:
km1

106,3
160,0
210,6
83,4
40,5

266,3
294,0

94,2
212,6

87,5
69,4
62,5

306,8
300,1
394,3

Qp

•m%\a

280
360
420
240
160
485
515
260
424
250
195
204
630
525
614

Największa

w
pray 3

m3/s

106
150
188
87
51

242
258

95
195

91
68
70

270
268
346

iągu doby
esiozu Btiłym

m3

9,158.000
12,960.000
16,240.000
7,500.000
4,400.000

20,900.000
22,800.000

8.300.000
16,900.000

7,900.000
5,900.000
6,050.000

23,500.000
28,200.000
29,900.000

w o d a

przy deszczu
intenzywnym

m3js_

118
146
160
102

61
165
163
110
161
105
81
84

160
162
142

m3

1,840.000
3,740.000
6,500.000
1,250.000

435.000
13,000.000
14,000.000
1,500.000
6,600.000
1,350.000

750.000
810.000

14,200X00
14,000.000
31,000.000

a

iifjj

m

49,5
48,1
52,0
47,0
51,4
43,8
41,3
40,3
43,5
4.5,4
41,3
40,0
40,4
40,5
37,5

Zapas

pojedyn-
czo

mil. KWh

3,400
7,103
5,466
5,311
1,131
5,778
8,444
1,048
3,471
0,935
1,066
0,772
2,691
2,722
2,018

Razem . . .

pracy

razem

mil. KWh

)

\ 22,411

j

)

} 7,292

1

29,703

Aproksymatywny koszt wyko-
nania bez zakładów wodnych

poje-
dynczo

całko-
wicie

boz prze-
gród

I i YI

boz prze-
wód I, III,
YI i VIII

miljonów złotych

10,944
12,528
14,256
7,164

13,716
12,258
7,164
5,724

10,656
9,432

11,736
12,852
10,656
10,656
10,656

)
•

\ 58,6081

• 50,400

109,008

i 47,664

i 44,676

J
92,340

33,408

35,244

68,652

Rzeka

potok

Świca
Świca

Mizunka
Mizunka

Sukiel
Swica

Mizunka
Łomnica
Łomnica
Mołoda
Czeczwa
Ilenka

Łomnica
Łomnica
Łomnica

zapas pracy — po uwzględnieniu retencji — jest bardzo
znaczny.

Oprócz tego w tym samym dorzeczu zachodzi możli-
wość budowy następujących zbiorników:

1. na Sanie pod Źurawinem o pojemn.
2. „ „ „ Zatwarnicą, „ „
3. „ "Wołosatym pod Stuposianami o „

Solince Bukiem
Polankami
Polankami

68,2 mil. m
70,2
73,5
24,1
49,4

Rys. 29.

obejmujących 98,250.000 ms wody powodziowej i 15453000
KWh zapasu pracy. "Warunki fundamentowania (geolo-
giczne) dobre a warunki komunikacyjne fatalne.

W dorzeczu Stryja wraz z Oporem zaprojektowano
d z i e w i ę ć przegród a mianowicie:

1. na Stryju pod Matkowem o pojemn. 20,200 mil. ms

2. „ „ „Unikiem „ „ 20,160 „ „
3. „ „ . „ Kropiwnikiem „
4. „ Zawadce „ Unikiem „
5. „ Rybniku „ Bybnikiem „
6. „ Wołosiance pod Sławskiem o pojemn.
7. „ Różance pod Różanką „ „
8. „ Hołowczance pod Tuehlą „ „
9. „ Orawie pod Hutą Korostowską

o pojemn.

16,500
28,000
26,700
8,700

16,000
17,000

14,100

obejmujących jednak nie całkowicie 1710 kmi dorzecza
t. zn. że nie są one zupełnie wystarczające pod względem
powodziowym dla danego dorzecza. Szczególnie rzeka
Stryj, na której zaprojektowano trzy zbiorniki (ostatni
pod Kropiwnikiem) obejmujących 1145/OTI2 dorzecza, nie
została ujętą całkowicie pod względem powodziowym.

Zapas pracy zamagazynowanej we wszystkich dzie-
więciu zbiornikach bez uwzględnienia retencji, wynosi
11,285.000 KWh.

Warunki geologiczne dla fundamentowania cięż-
kich budowli są gorsze aniżeli
w dorzeczach rzek Sanu, Świcy
i Łomnicy, a w niektórych miej-
scach (Stryj pod Matkowem i Kro-
piwnikiem i . Hołowczanka pod
Tuehlą) podłożem niewzmocnio-
nem injekcją z zaprawy cemento-
wej, można tylko przegrody do
wysokości 30 m podeprzeć. Wa-
runki komunikacyjne w dolinie
Oporu bardzo dobre, w dolinie
Stryja dobre.

W dorzeczach rzek Świcy
i Łomnicy obejmujących dorzecza
o wielkości 600 km? względnie
516km% t. j . razem 1116 km2, wy-
starczą dla całej retencji wód po-
wodziowych po t r z y przegrody
t. j . razem s z e ś ć przegród do-
lin, zyskując przytem przeszło 14
mil. KWh pracy nagromadzonej
w zbiornikach, po uwzględnieniu
retencji,

Warunki geologiczne (fundamentowania) opisane
w części H-giej niniejszej pracy są wystarozające dla
przegród kamiennych lub betonowych do 60 m wysokości
a warunki komunikacyjne, ze względu na szeroko rozga-
łęzioną sieć koleji wąskotorowych, można uważać za bar-
dzo dobre.

Co do położenia zbiorników — nad poziomem morza —
to najniżej leży dorzecze Sanu, w którym najwyższy
zbiornik na potoku Wołosaty posiada znamię 625, a naj-
niższy na Solince pod Polańczykiem, cechę 421 n. p. m. A.

Wyżej leży dorzecze Stryja z Oporem, w którem
najwyższe znamię spiętrzenia wody na Stryju pod Matko-
wem wynosi 700m a najniższe na Stryju pod Kropiwni-
kiem 485 m n. p. m. A.

Jeszcze wyżej n. p. morza leży dorzecze Świcy a naj-



wyżej dorzecze rzeki Łomnicy. Odnośne daty najwyższych
i najniższych spiętrzeń w tych dorzeczach znajdzie czy-
telnik w tabeli VI-tej.

Z powyższego porównania wynika, że realizację tych
projektów należałoby zacząć od dorzecza przedstawiają-
cego najkorzystniejsze warunki budowy t. j . od dorzecza
Sanu tembardziej, że rzeka San nietylko zasila największą
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arterję żeglowną — Wisłę — lecz sam jest rzeką, zdatną do
żeglugi. Następnie należałoby objąć programem budowy
zbiorników dalsze dorzecza rzek wypływających z Beskidu
w miarę uzyskiwanych korzyści z zabudowań oraz zmniej-
szania się dobroci warunków budowy, mianowicie: po
Sanie przyszłaby kolej na dorzecze rzeki Świcy, następnie
Łomnicy a na ostatku Stryja z Oporem.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Koncesje drogowe w Rumunji. Rada Ministrów w Buka-
reszcie zatwierdziła •umowę zawartą z firmą Steward w sprawie
pożyczki drogowej oraz budowy szeregu dróg. Umowa ta prze-
widuje pożyczkę w wysokości 1600 mil. lei (około 85 mil. zł.),
które przeznaczone być mają na budowę dróg. Oprocentowa-
nie 7°/c Amortyzacja 11-letnia. Równocześnie otrzymuje firma
Steward budowę dróg do wysokości połowy pożyczki t. j .
800 mil. lei, roboty dalsze mogą być oddane także innym firmom.

W pierwszym okresie projektowane jest wykonanie
350—-400 km dróg nowoczesnych, pomiędzy temi drogi Buka-
reszt-Brasów, Konstanza-Tekirghiol, Bukareszt-Tataresti, Buka-
reszt Giurgiu. Nawierzchnie brukowane, betonowe oraz bitu-
miczne. Okres budowy 3-letni.

Firma Steward nie otrzymała budowę po sztywnych ce-
nach jednostkowych, lecz na rachunek otwarty, przyczem do
wydatków materjałowych i roboczych dodaje się 12'5°/o na
koszta zarządu, oraz 15°/0 tytułem zysku. Dostawa materjałów
ma się odbywać w drodze przetargu. Zagwarantowano również
użycie w 75°/0 robotnika krajowego.

Jak się z powyższego okazuje, firma Steward robi zna-
komity interes. Należałoby się zastanowić, czy w budowie
mającej się wykonać w drugiej serji kosztem 800 mil. lei, co
do której nie ma wyłączności firmy Steward, nie mogły wziąść
udziału również firmy polskie? Z uwagi na bliskie sąsiedztwo
i stosunki polityczne, polskie firmy budowlane powinny się tą
sprawą zainterować. E. B.

Statyka budowli.
— Doświadczenia amerykańskie ze słupami żelaznemi ob-

ciążonymi mimośrodkowo i ukośnie ogłoszone w Proceedings
tow. inżynierów cywilnych, omawia Caufourier w Gen. dvii
(1929, str. 327). Wyniki dadzą się w ten sposób streścić. Gra-
nica proporcjonalności na ciśnienie jest prawie równa takiejże
granicy na ciągnienie. Wyniki doświadczeń przy działaniu siły
mimośrodkowem zgadzają się z wynikami obliczonymi. Naprę-
żenia kraty mogą być znacznie większe od obliczonych na pod-
stawie siły poprzecznej, zbliżają się dopiero do obliczonych dla
obciążenia największego. Daleko lepiej zachowują się słupy
ze ścianką pełną. Dr. M. Thullie.
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pracy w wyszkoleniu wojska. Warszawa 1929. St. 139. — Damaschke
A. Die Bodenreform. Jena 1916. 11-te Aufl. St. 500. — Caro L. Sta-
tystyka emigracji polskiej i austro-węgierskiej do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej. Kraków 1907. St. 55. — Caro L. Śtudja
społeczne. Kraków 1908. 2 wyd. St. 404. — Caro L. Socyologja. Tom
I. Cz. I. Lwów 1912. St. 141. — Caro L. Etyka w życiu publicznem.
Kraków 1914. St. 19. — Caro L. Problemy skarbowe Państwa Pol-

skiego. Kraków 1919. St. 144 — Sprawozdanie Państwowej Fabryki
Związków Azotowych, w Chorzowie za rok 1928. — Sprawozdanie
Konferencji Ekonomicznej Międzynarodowej. Warszawa 1929. St.
79. — Fossati M. Corso di Organizzazione Scientiflca del Lavoro.
Enios 1928. St. 503. — Statystyka finansów komunalnych. Warszawa
1929. St. 298. — Bratkowski W. Widoki rozwoju handlu lnem w Polsce
oraz zasady jego racjonalnej organizacji. Wilno 1928. St. 28. —
Drewnowski S. K. Polski monopol spirytusowy. Warszawa 1928. St.
32. — Kopankiewicz Z, Ubezpieczenie pracowników umysłowych.
Warszawa 1928. St. 68. — Kamieński J. Zagadnienia morskie w Polsce.
Warszawa 1929. St. 16. Tb. 1. — Blizińskl W. Działalność spółdzielni
i organizacyj rolniczych w Liskowie. Warszawa 1928. St. 32. —
Gdynia I Gdańsk. Porty polskie. Bydgoszcz 1929. St. 86. — Peru. Obra
de propaganda national. Buenos Aires 1928. St. 125. —Koleje Polskie
państwowe 1918—1928. Warszawa 1929. St. 221.

VIII. Dzieła ogólno-techniczne.
Holowiński J. Poradnik techniczny dla samorządów miejskich.

Warszawa 1928. — Ven L. Nut en methoden Tan tijstudien inzon-
derheid bij massa-productie. Amsterdam 1928, St. 171. — lournal
of Research. Bureau of Standart. Washington. — Blassberg M. Psyclio-
technika w tramwajnictwie. Warszawa 1928. St. 22.

IX. Varia.
Chołodecki J. Zborów, pole chwały czesko-słowackiego oręża.

Lwów 1924. St. 46. — Fuliński B. Benedykt Dybowski. Lwów 1928.
St. 10. — Sprawozdanie Tow. Sokoły Handlowej we Lwowie. Lwów
1929. — Wojtkowski A. Edward ftaczyński i jego dzieło. Poznań 1929.
St. 402. — Przewodnik praktyczny po Poznaniu. Poznań 1929. St. 82.
Tb. 1. — Difisoh C. Katalogprobleme und Dezimalklassifikation.
Leipzig 1929. St. 66.

NADESŁANE.
Do Redakcji Czasopisma Technicznego

we Lwowie.
Uprzejmie proszę o łaskawe umieszczenie na łamach

Czasopisma następującego oświadczenia:
Redakcja czasopisma Miesięcznik drogowy wychodzącego

w Poznaniu w Nr. 1 umieściła w spisie „członków honorowych"
moje nazwisko bez mego upoważnienia.

Taka metoda postępowania zmusza się do oświadczenia,
że z Redakcją Miesięcznika drogowego nic nie mam wspólnego.

Z poważaniem
28. X I . 1930. M. Nestorowicz.

Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
W dniu 19 l i s t o p a d a 1930 r. wygłosił Prof. Dr. Sta-

nisław JTryze o d c z y t p. t .; „Moc rzeczywista, urojona i po-
zorna w obwodach elektrycznych o przebiegach odkształconych
prądu i napięcia".

W dniu 26 l i s t o p a d a 1930 r. wygłosił Inż. Adam
E b e n b e r g e r odczyt p. t . : „Budowa Zakładu wodno-elek-
trycznego na rzece Shannon w Mandji".

W dniu 3 g r u d n i a 1930 r. wygłosił Inź. Roman Ma-
r y n i a r c z y k odczyt p. t. „O Górnośląskim wodociągu".

S t r e s z c z e n i e o d c z y t u Inż. Fryderyka S t a u b a p . t .
„O z a g r a n i c z n y c h l a b o r a t o r j a c h , g ł ó w n i e m e t a -
l o g r a f i c z n y c h " wygłoszonego w Poi. Tow. Polit. dnia B
listopada 1930 r. Prelegent przedstawił ważenie swoje z po-
bytu zagranicą, a w szczególności z pracy w laboratorjum
metalograficznem Politechniki berlińskiej prof. Hanemanna, oraz
państwowego zakładu badawczego w Zurychu, przy tamt. Poli-
technice. O działalności tych laboratorjów świadczyć może fakt,
że lab. prof. Hanemanna posiada obecnie przeszło 7000 szlifów
zainwentaryzowanych, zaś zakład badawczy w Zurychu wydał
przeszło 50 obszernych sprawozdań, dotyczących poszczegól-
nych zagadnień materjałowych. Laboratorja te nie rozporzą-
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dzają, bogatemi środkami — niemniej jednak pracują, bardzo
wydajnie. Lab. prof. Hanemanna pracuje bardziej w kierunku
naukowym, posiada jednak również kontakt z przemysłem, opra-
cowując dla niego na żądanie odpowiednie orzeczenia. Lab.
zurychskie pracuje głównie w kierunku praktyczno - przemysło-
wym, rozwiązując zagadnienia ważne dla przemysłu, z którym
posiada żywy kontakt, oraz przeprowadzając dla niego bieżące
badania kontrolne jakości materjału,

Następnie omówił prelegent urządzenia kilku zwiedzanych
lab. naukowych Polit. berlińskiej, a to metalograficznego prof.
Guertlera, technologicznego prof. Riebesahrna, maszynowego
prof, Jossego i psychotechnicznego prof. Moedego, oraz lab.
wytrzymałościowe i metalograficzne państwowego zakładu ba-
dawczego Berlin - Dahlem.

Z lab. fabrycznych omówił prelegent lab. niemieckiej fa-
bryki Siemensa, które zajmuje się bardziej problemami materja-
łowymi (np. zmęczeniem), a mniej kontrolą bieżącą fabrykacji,
oraz fabryk szwajcarskich, jak np. Sulzer, Winterthur, zajmu-
jące się głównie kontrolą bieżącą materjałów; Fischer Schaf-
hausen, działające głównie przy pomocy analizy chemicznej, celem
kontroli własnej fabryki odlewów stalowych i kujnej leizny,
oraz fabryki Saurer, Arbon, wytwarzającej znanej marki samo-
chody ciężarowe. To ostatnie lab. pod kierunkiem Dr. Wyssą
przeprowadza zarówno kontrolę materjałów wpływających, jak
i staranną kontrolę całej fabrykacji, a także zajmuje się pracą
badawczą, celem polepszenia jakości własnych fabrykatów.

Ciekawie jest ujęty problem kontroli materjałów wpływających,
polegający na badaniu twardości materjału w stanie dostarcze-
nia i po zahartowaniu w odpowiedniej temperaturze.

Osobno wspomniał prelegent o działalności niemieckiego
instytutu „Vereinigung der Grosskesselbesitzer" pracującego b.
wydajnie małem personelem nad zagadnieniami kotłowemi.

Życzeniem, by i nasze fabryki posiadały we własnym
interesie lab. materjałowe lub korzystały z pracy lab. politech-
nicznych zakończył prelegent swój wykład.

W dyskusji prof. Hauswald wspomniał o niemieckich lab.
A. F. G., które pracują już nietylko w kierunku badawczym,
ale również w kierunku wynalazczym jako t. zw. „pionierskie"
i o lab., które są już małemi fabrykami, jak to się dzieje
u Forda, gdzie zanim się pewne zmiany w fabrykacji wpro-
wadzi w życie, wyprobowuje się je we wzorowej fabryce labo-
ratorjum Dearborn. Lab. zagraniczne np. w Zurychu, pracują
bez wybitnej pomocy państwowej, dzięki rzutkości ich kierow-
ników. I u nas ma to miejsce, czego przykładem Mech. Stacja
Doświadczalna przy Polit. Lwowskiej.

Prezes Rybicki przypomniał, że już przed paroma laty
postanowiło Towarzystwo Politechniczne powołać do życia Ko-
misję dla propagandy tworzenia laboratorjów dla poszczegól-
nych grup przemysłu. Sprawa jest zawsze aktualną i będzie
znowu przedmiotem rozważań.

Przed odczytem odbył się pokaz charakterystycznych zdjęć
z Szwajcarji i Niemiec.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydriału Głównego Poi. Tow.

Polit. odbytego dn, 13. X. 1930 r. Obecni: Prezes Stanisław
Eybicki, Wiceprezes Inż. Fryderyk Blum. Członkowie: Bro-
niewski, Prof. E. Bratro, Jarosz, Kalityński, St. Kozłowski,
Prof. Krzyczkowski, Laśkiewicz, Łazoryk, Miildner, Prof. Na-
dolski, Necbay, Tomaszewski.

1. Protokół z ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto
do wiadomości.

2. Przyjęto nowych członków : Inż. Bodaszewski i inż,
Późni ak.

2. Inź. Tomaszewski w zastępstwie kolegi skarbnika zdaje
sprawozdanie kasowe zamknięte saldem na m, wrzesień w wy-
sokości 3.986-44 zł. Na koszta zjazdowe wyasygnowano Ko-
misji Zjazdowej 1000 zł.

4. Prof. Bratro zapytuje, czy należy zaprenumerować
czasopismo Światło i Siła w zamian za Czasopismo Tech-
niczne, na wniosek p. Inź. Kozłowskiego postanowiono zapre-
numerować. W sprawie wysłania roczników Czasopisma Tech-
nicznego na wystawę do Los Angelos na wniosek p. prof. Zip-
sera postanowiono wysłać roczniki oprawne.

5. Prezes Inż. Eybicki przedkłada program Zjazdu
Delegatów Z. P. Z. T. w dniach 25 i 26 b. m. Postanowiono,
że na bankiecie w dniu 26 października w hotelu Georgea de-
legaci zjazdowi będą gośćmi Towarzystwa. Na delegatów Pol-
skiego Towarzystwa Politechnicznego na Zjazd uproszono Wice-
prezesa Bluma i Prof. Zipsera. Na referentów ustawy o Izbach
Inżynierskich uproszono Prof. Nadolskiego i Prezesa Gąsiorow-
skiego, jako zast. Inź. Broniewskiego.

6. W sprawie kolegi Chmury po dłuższej dyskusji posta-
nowiono zaczekać na odpowiedź Oddziału Tarnowskiego. Prof.
Bratro stawia wniosek utworzenia Komisji dla uregulowania
spraw Sądu. Do Komisji wybrano Prof. Nadolskiego, Inź.
Mlildnera i Prof, Zipsera.

7. Prezes podaje do wiadomości sprawę ankiety sta-
tystyki inżynierów.

8. Inź. Nechay referuje sprawę kursów dokształcających,
które w przyszłości mają być urządzane pod protektoratem
Politechniki przez Towarzystwo Politechniczne w czasie Tar-
gów Wschodnich, aby moina było urządzić wystawę ekspo-
natów. Dla przeprowadzenia tych kursów i ułożenia programu

wybrano Komisję w składzie; Prof. Bratro, Prof. Krzyczkow-
ski, Inź. Mtildner i Inź. Nechay.

6. W sprawie stypendjum Imienia Prezesa Inź. Stanisła-
wa Rybickiego postanowiono wysłać podania do odnośnych
Dziekanatów, a decyzję przyznania pozostawiono Prezesowi.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Wynik konkursu na projekt nagrobka dla śp. Prof.
Karola Skibińskiego. P r o t o k ó ł spisany dnia 20. listopada
1930 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu rozpisanego przez
Związek studentów inżynierji Politechniki Lwowskiej za po-
średnictwem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwo-
wie, na projekt nagrobka dla ś. p. Profesora Dra Skibinskiego.

Obecni: Prof. Krzyczkowski, Eektor Prof. Minkiewicz,
Prof. Nalborczyk, Arch. Wiktor, Arch. Wróbel; Michalewski
i Grubecki jako delegaci Związku. Sąd ukonstytuował się, obie-
rając przewodniczącym Prof. Krzyczkowskiego. Nadto powziął
postanowienie, że również zastępcy sędziów obecni na posiedze-
niu wezmą udział w obradach i głosowaniu.

Skonstatowano, źe wpłynęło 6 projektów w wykonaniu
zgodnem z warunkami konkursu, t. j . z dołączeniem modeli
i rysunków, zaś dwie prace wyłącznie rysunkowe, bez modeli;
postanowiono jednogłośnie te dwie prace, jako nieodpowiada-
jące wymaganiom konkursu wyłączyć z pod oceny.

Pozostałe prace oznaczono liczbami porządkowemi od 1 do 5.
Po dłuższej dyskusji uchwalono jednogłośnie wyłączyć

z pod bliższej oceny prace nr. 1 i 2. Pozostałe trzy prace
poddano bliżej ocenie i scharakteryzowano następująco : /"

P r o j e k t nr. 3. Praca ujęta nowocześnie, jednakże w polny—-"'
śle niezbyt jasna. Nie tłumaczy się należycie. Nie uwzględnia przy-
tem sytuacji na miejscu, jako pomnika z wielu stron widocznego.

P r o j e k t nr. 4. Kompozycja zwarta w masie, jakkol-
wiek niezbyt szczęśliwie ujęta w sylwecie.

P r o j e k t nr, B. Pomysł oryginalny i bardzo logicznie
przeprowadzony; odpowiada szczęśliwie zasadniczej idei kon-
kursu. Monumentalny, jakkolwiek realizacja nakłada poważne
i odpowiedzialne zadania trafnego opracowania szczegółów
rzeźbiarskich. Po dalszej dłuższej dyskusji uchwalono wszyst-
kiemi głosami wniosek Pana Rektora Minkiewicza, aby pracę
oznaczoną nr. 5 przeznaczyć do realizacji. Po otwarciu koperty
okazało się, źe autorami projektów są: Inź. Arch. Witold
Rawski i artysta rzeźbiarz Juljan Mikołajski.

Na tem protokół zakończono i podpisano.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie,
Pierwsza, Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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1930 Nr. 24. z dn. 25. XII. CZASOPISMO TECHNICZNE - Organ Ministerstwa Robót Publicznych
i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego. Rocznik XLVIII.

T R E Ś ć : Inż. St. Sz to loman: Przewozy na drogaoli wodnych. — Inż. T. Zubrzycki i Inż. k. B u n d o : Prace Sekcji hydrologicz-
nej na IV. Kongresie Międzynarodowej TJnji Geodezyjno-Geofizycznej w Sztokholmie w r. 1930. — Inż. Dr. W. B u r z y ń s k i :
O zastrzykach cementowych słów kilka. — Dr. T. Kluz: O budowie dróg powietrznych. (Ciąg dalszy). — Inż. J. Bryl iń-
ski: Gospodarka na drogach miejskich na obszarze Województwa Lwowskiego. — Wiadomości z literatury technicznej." —
Zebrania i odczyty w Towarzystwie.

Inż. Stefan Sztolcman.

Przewozy na drogach wodnych.
Prof. Inż. M. Rybczyński w artykule wydrukowaym

w Nrze 14 Czasopisma Technicznego wskazuje na pewno
nieporozumienie, jakie wkradło się do porównania kosztów
transportu wodnego z kolejowym w pracy mojej, wydru-
kowanej w Nrach 11 i 12 Czasopisma. Porównanie takie
robiłem między kosztami własnemi przewozów kolejowych,

'' określonemi przezemnie, a kosztami przewozu na drogach
. wodnych, podanemi przez Prof. M. Rybczyńskiego w jego

pracy, wydrukowanej w Nrach 14 i 16 Przeglądu Technicz-
nego z r. 1930. Koszty te według Szanownego autora są
niewspółmierne i porównywać ich nie można, albowiem do
kosztów przewozów Avodnych w przeciwstawieniu do kolei
włączono liczone bardzo wysoko koszty oprocentowania
i amortyzacji taboru i urządzeń. Dopiero po odrzuceniu tych
kosztów, oraz przy przewozach kanałami, opłat kanałowych
można porównywać koszt transportu wodnego z kosztem
własnym przewozu kolejowego.

Takie postawienie sprawy, zasadniczo słuszne, wy-
maga jednak pewnego uzupełnienia. Koleje muszą utrzymy-
wać stale swoje wszystkie urządzenia i tabor w pełnej spraw-
ności i gotowości do wykonania żądanych od nich przewo-
zów. Koleje w normalnych warunkach powinny ponosić
koszta oprocentowania i amortyzacji kapitałów, wyłożonych
na ich budowę i dalszy rozwój, ale nie mogą zmniejszać
wartości raz otrzymanego majątku, a Avięc muszą podtrzy-
mywać, naprawiać i AYymieniać swe urządzenia z własnych
dochodów. Polskie koleje dotychczas nie wymagają prawie
żadnych spłat kapitałów. Zresztą znaczna część kapitałów,
użytych na ich budowę przed wojną została już zamortyzo-
wana. Wydatki jednak na stałe utrzymanie kolei polskich,
wchodzą do budżetu eksploatacji i jako takie obciążają
koszta własne przewozów. Tak n. p. wydatki zia utrzymanie
taboru w 1928 r. wyniosły: na nabycie nowego taboru za-
miast skreślonego z inwentarza 83 mil. zł., a na naprawę
taboru 208 mil. zł. Przy określeniu kosztu własnego tran-
sportu wodnego nie można też odrzucić całkowicie opłat
kanałowych, albowiem i one mają pewien ekwiwalent w wy-
datkach kolejowych na utrzymanie taboru i perjodyczną wy-
mianę jego części składowych (szyny, złączki, podkłady, ba-
last, rozjazdy) na nowe. W 1928 r. na ten cel wydano
102 mil. zł. Ale, co najważniejsza, aby osiągnąć potanienie
transportu, trzeba wydać ogromne sumy na budowę no-
wych i ulepszenie istniejących dróg wodnych, co przy obec-
nej drożyźnie kapitału obciążyłoby znacznie całe społeczeń-
stwo, gdy koleje nietylko tego nie potrzebują, ale nawet od
kilku lat pokrywają z nadwyżki dochodów wszystkie wy-
datki inwestycyjne.

Dla ilustracji swojej tezy prof. M. Rybczyński przy-
tacza dwa przykłady kosztu przewozów węgla z Zagłębia:
po kanale węglowym do Gdańska i po Górnej Wiśle do San-
domierza.

Koszt przewozu jednej tonny węgla do Gdańska prof.
M. Rybczyński oblicza na 12,14 zł., a po potrąceniu oprocen-
towania, amortyzacji i opłat kanałowych na 6,19 zł. Różnica
5,95 zł. składa się z oprocentowania i amortyzacji łodzi
2,78 zł., holownika 1,17 zł. i opłat kanałowych 2,00 zł. Po-

nieważ przewóz wodą odbywałby się przy pomocy pry-
watnych przedsiębiorstw, to one w swych taryfach musia-
łyby mieć pokrycie na oprocentowanie i amortyzację ta-
boru, a więc w rzeczywistości koszt przewozu, nie licząc nie-
zbędnego godziwego zarobku, wyniósłby 10,14 zł., to jest
byłby mniejszy od kosztu własnego przewozu kolejowego
(13,72 zł, w roku budżetowym 1928/29) o 3,58 zł. Go się
tyczy opłat kanałowych, to prof. M. Rybczyński przyjmuje,
że już przy przewozie 6 mil. tonn rocznie powinny one
pokryć koszt utrzymania i oprocentowania wraz z amorty-
zacją, który szacuje na 80 tys. zł. rocznie. (Przegląd Te-
chniczny 1929 r. Nr. 13). Wymagałoby to opłaty przecięt-
nej od i ton-km 1,33 gr. Opłata 2 zł. od tonny odpowiada
tylko stawce 0,4 gr. od ton-lcm. Ponieważ przewozy węgla na
kanale .stanowiłyby nie mniej, jak 70"/o ilości ogólnej, to do
wyrównania całkowitego pokrycia trzeba byłoby pozostałe
przewozy obłożyć opłatą 3,5 gr. za ton-km. Taka opłata
byłaby około trzech razy większa od kosztu samego prze-
wozu, a więc trudna do urzeczywistnienia. W ostatecznym
wyniku zaoszczędzonoby na przewozie 6 mil. tonn 21.480
tys. zł., a trzeba byłoby dopłacić do utrzymania i oprocento-
wania z amortyzacją kanału 480 X 80 — 6000 X 2 =
= 26.400 zł. Należy przytem zaznaczyć, że koszt własny
przewozu węgla do Gdyni po ukończeniu budowy linij
Bydgoszcz - Gdynia i Herby - Inowrocław zmniejszy się
wskutek zmniejszenia odległości przewozu z 616 do 558 km.

Drugi przykład podany przez prof. M. Rybczyńskiego
przewozu węgla Wisłą z Zagłębia do Sandomierza i War-
szawy wykazuje, że nawet po odrzuceniu kosztów amorty-
zacji i oprocentowania koszt transportu wodnego za 1 ton-km
byłby wyższy od kosztu własnego przewozu kolejowego i do-
piero po przeniesieniu przeładunku z Przemszy na Wisłę
i zlikwidowaniu częstych niskich stanów wody, byłby
o 0,2 gr. niższy. Pomimo tego całkowity koszt przewozu
węgla do Warszawy Wisłą byłby większy, . aniżeli koleją
wskutek większej odległości (530 km zamiast 322 km) i wy-
niósłby 10,76 zł. zamiast 8,04 zł.

Przystępując do opracowania sprawy o przewozach
na naszych drogach wodnych, nie miałem zupełnie zamiaru
obrony kolei przed pozbawieniem ich przez drogi wodne
znacznej części przewozów. Zaznaczyłem na początku, że
nie mam zamiaru polemizować z uchwałami I-go Polskiego
Zjazdu Hydrotechnicznego. Starałem się tylko dać materjał
do jednej z uchwał Zjazdu, mianowicie konieczności bada-
nia strony ekonomicznej każdego projektu drogi wodnej.
Przypuszczalne ilości przewozów na poszczególnych dro-
gach wodnych okazały się bardzo różne, a na niektórych tak
nieznaczne, że ogólna suma korzyści osiągniętych przez po-
tanienie jednostki przewozu nie byłaby współmierna z ko-
sztem ich urządzenia. Przy projektowaniu dróg.wodnych
należy w każdym poszczególnym wypadku przeprowadzić:
1. badania porównawcze kosztów przewozu drogą wodną
i koleją, mając na uwadze realne warunki tych kosztów
i 2. badania spodziewanej ilości przewozów. Tylko takie po-
stępowanie będzie doprowadzało do decyzji najkorzystniej-
szej z punktu widzenia interesów ogólno - państwowych.
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Inż. T, Zubrzycki i Inż. A. Rundo.

Prace Sekcji hydrologicznej
na IV. Kongresie Międzynarodowej Unji Geodezyjno-Geofizycznej w Sztokholmie w r. 1930.

(Sprawozdanie wyżej wymienionych, delegatów Ministerstwa Robót Publicznych).

Ukonstytuowana w roku 1924 na Zjeździe madryckim
Międzynarodowej Unji Geodezyjno-Geofizycznej Sekcja hy-
drologiczna (Seclion d'hydrologio scientificfue) tejże Unji,
w myśl uchwały, powziętej na Zjeździe w Pradze w r. 1927
odbyła w roku bieżącym swe walne zebranie. Zebranie po-
wyższe odbyło się w ramach IV. Zjazdu Unji łącznie z in-
nemi sekcjami Unji (geodezyjną, sejsmologiczną, meteoro-
logiczną, magnetyzmu i elektryczności ziemskiej, oceanogra-
fji fizycznej i wulkanologji) w Sztokholmie w drugiej po-
łowie (15—23) sierpnia.

W związku z zamierzoną reorganizacją Unji w kie-
runku udzielenia poszczególnym Sekcjom praw autonomicz-
nych, walne zebranie Sekcji hydrologicznej zmuszone było
znaczną część czasu poświęcić sprawom organizacyjnym,
w szczególności opracowaniu statutu Sekcji. Jako ważniej-
sze punkty statutu (zaakceptowanego przez Unję na ostat-
niem plenarnem posiedzeniu Zjazdu) należy wymienić na-
stępujące postanowienia:

Międzynarodowa Sekcja hydrologiczna dzieli się na
Sekcje narodowe (Sections nationales), do których należą:
1) delegaci Rządu względnie organizacji, opłacającej skła-
dkę tytułem przynależności do Unji, 2) szef państwowej
służby hydrograficznej, 3) członkowie, przyjęci indywidu-
alnie przez Sekcję narodową.

Na czele Sekcji międzynarodowej stoi Stały Komitet
Międzynarodowy, któremu przewodniczy Prezes Sekcji;
w skład Komitetu wchodzą również Wice-prezes i Sekretarz
Sekcji, oraz — w ilości zależnej od wysokości wkładki —
przedstawiciele Sekcyj narodowych, powołani przez odnośny
Rząd względnie przez instytucję, należącą do Unji.

" S t a ł y K o m i t e t M i ę d z y n a r o d o w y (Coinite
International Permanent) kieruje administracją Sekcji,
aprobuje budżet i czuwa nad jego wykonaniem, przygoto-
wuje program prac i organizację zebrań Sekcji, ustala te-
maty obrad, mianuje referentów generalnych i specjalnych,
czuwa nad wykonaniem uchwał zebrań Sekcji, inicjuje
wspólne zebrania Sekcji hydrologicznej z innemi Sekcjami
Unji i utrzymuje kontakt z innemi organizacjami międzyna-
rodoAvemi, ma prawo zmienić regulamin; zbiera się on na
żądanie conajmniej 1U części członków lub na zarządzenie
Biura Sekcji międzynarodowej.

B i u r o międzynarodowej Sekcji hydrologicznej skła-
da się z Prezesa, Wice-Prezesa i Sekretarza Sekcji między-
narodowej, obieranych na walnem zgromadzeniu (assemblee
generale) Sekcji, oraz z sił pomocniczych; zajmuje się ono
załatwianiem spraw bieżących, przygotowuje budżet, zała-
twia wydatki w ramach pozycyj budżetowych, zawiaduje
funduszami Sekcji i czuwa nad wpłaceniem należności oraz
nad utrzymaniem bibljoteki i archiwum, zajmuje się wyko-
naniem .prac, wskazanych przez Komitet, rozsyła publika-
cje, sprawozdania i referaty.

Członkowie Komisji rewizyjnej (les commissaires aux
comptes) wybrani — w liczbie trzech — z pośród przedsta-
wicieli trzech rozmaitych państw na początku każdego Wal-
nego Zgromadzenia (Assemblee Generale), sprawdzają ra-
chunki Biura i przedkładają sprawozdanie "Walnemu Zgro-
madzeniu w czasie trwania Kongresu.

Dalsze postanowienia dotyczą funkcyj referentów ge-
neralnych, sposobu przedkładania i ogłaszania referatów,
porządku obrad, sporządzania protokółów i t. p.

Wybory ustępujących członków Prezydjum (Prezeis
W a cl e, nieobecny na Kongresie z powodu złego stanu
zdrowia, zatrzymuje swe funkcje aż do następnego Kon-
gresu, t. j . do r. 1933), dały następujące wyniki:

Wiceprezes: Dr. Inż. Jan S m e t a n a (Czechosłowa-
cja).

Sekretarz: Dyr. D i e n e r t (Francja).
Ustępującemu Wiceprezesowi, Dr. W a l l e n' owi,

nadano godność honorowego Wiceprezesa, zaś ustępują-
cemu Sekretarzowi Gen., Prof. M a g r i n i' e m u •— god-
ność honoroAvego Sekretarza.

Do Komitetu Wykonawczego powołano dodatkowo
Inż. Z u b r z y c k i eg o. Obecnie wchodzą w skład tegoż
Komitetu — prócz Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza:
L ii t s c h g (Szwajcarja), M a g r i n i i cl e M a r c h i. (Wło-
chy), T o r r o j a (Hiszpanja,), W a H e n (Szwecja), W a-
t i e r (Francja), Z u b r z y c k i (Polska). Komitet spełnia
funkcje, przewidziane w nowym statucie jako zakres dzia-
łania t. zw. Stałego Komitetu Międzynarodowego. Ważnym
jest udział Polski w ustalaniu, tematów sprawozdań, oraz
przedmiotu i programu obrad.

W Sekcji hydrologicznej były reprezentowane nastę-
pujące państwa: C z e c h o s ł o w a c j a (Smetana), F r a n-
c j a (Aubert, Diener, Hubert, Imbeaux, Laurent, Mougin,
Watier), H i s z p a n j a (Torroja), I n d j e a n g . (Mason
Kennetb), P o l s k a (Rundo, Zubrzycki), S t a n y Z j e d n.
Am. P. (Littlehales), S z w a j c a r j a (Liitschg, Mercanton,
de Perrot), S z w e c j a (Hamberg, Wallćn, Melin, Wersen,
Slettenmark), W ł o c h y (Magrini, de Marchi, Pallucchini).

Działalność fachowa Sekcji hydrologicznej przedsta-
wia się jak następuje. Sekcja obradowała pod przewodni-
ctwem Dr. Axcl W a 11 ó n' a, Dyrektora Państwowego In-
stytutu M^eteorologiczno-Hydrograficznego w Sztockholmie
(w zastępstwie którego na poszczególnych posiedzeniach
obradom przewodniczył Dr. Inż. Jan S m e t a n a , Szef
służby hydrologicznej Czechosłowacji) przy Sekretarzu Ge-
neralnym — Prof. G. P. M a g r i n i (Rzym).

Prace swe Sekcja rozpoczęła od wysłuchania sprawo-
zdania, przedłożonego przez Sekretarza Generalnego z dzia-
łalności za okres międ,zyzjazdowy (1928—1930). Sprawo-
zdanie podkreśla pomyślne zakończenie pertraktacyj, mają-
cych na celu spowodowanie przystąpienia do Sekcji insty-
tucyj państwowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak
również nawiązanie kontaktu z zrzeszeniami międzynaro-
clowemi, pracującemi na polu hydrotechniki, w .szczególno-
ści w dziedzinie jej zastosowań do żeglugi (Association In-
ternationale Permanente des Congres de Navigation) i Avy-
zyskania wód (World Power Conference, Electrical Inter-
national Gommittee).

W związku z powyższem Inż. R u n d o wskazał na
znaczenie, jakie mogą mieć dla prac Sekcji prace niektórych
powstałych ostatnio zrzeszeń międzynarodowych, jako to
Międzynarodowego Związku Limnologw (Association In-
ternationale Permanente de la Limnologie theoriąue et
appliąuóe — siedziba prezydjum Plon - Holsztyn, Stacja
hydrobiologiczna), którego działalność poza badaniami
biologicznemi obejmuje ogólne badania fizjograficzne jezior
tembardziej — że pod egidą Związku prowadzone są syste-
matyczne rozległe prace bibljograficzne, traktujące poza
tematami limnologicznemi również ogólne tematy z dzie-
dziny wód kontynentalnych („Binnengewasserkunde").

W myśl powyższego, Sekcja wypowiedziała się za na-
wiązaniem kontaktu z powyższym Związkiem, powołując do
przeprowadzenia odnośnych pertraktacyj- Inż. R u n cl o.

Na wniosek Prof. M a g r i n i'e g o postanowiono na-
wiązać kontakt z organizacją Konferencyj hydrologicznych
Państw bałtyckich, powierzając tę misję Inż. Z u b r z y c-
k i e m u.

Ze względu na przeciążenie Sekcji sprawami o cha-
rakterze organizacyjnym, sprawom fachowym okazało się
możliwem udzielić nie więcej nad 2 posiedzenia. Powyższa
okoliczność, jak również to, że referaty przedłożono przez
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poszczególne Komitety narodowe zostały dostarczone i roz-
dane uczestnikom bezpośrednio przed otwarciem Konfe-
rencji, zaś poszczególne Komisje, wchodzące w skład Sekcji
(potamologiczna, Homologiczna, glacjologiczna, wód pod-
ziemnych, statystyczna i wyzyskania wód), nie wyznaczyły
referentów, dyskusja nad. referata,mi była znacznie utru-
dniona. W większości zaś wypadków zaznajomienie się
z materrjałem ograniczyło się do zwięzłego expose, przed-
stawionego przez przewodniczących poszczególnych Komisyj.

Najliczniejszą grupę stanowiły referaty, przedłożone
przez Komisję p o t a m o l o g i c z n a (referował prof.
G. de M a r c h i , viceprzewodniczący Komisji). Prace po-
wyższe poświęcone były następującym zagadnieniom:

1. Badania stosunków odpływu w związku z opadem
i parowaniem: referat W a l l ć n'a „L'óvaporation dans le
centre et le sud de la Suede"1), referat de M a r c h i „Ga-
ratteri idrologici dei bacini italiani" (Cechy .hydrologiczne
dorzeczy Italji), referat G o u t a g n e'a — „Introduction
a 1'ótude rationnelle de 1'hydrologie fluviale".

2. Badania odpływu rzek przy skrajnych wartościach
wodostanu: referat G o u t a g n e ' a „Etude analyticiue des
dóbits de crue", referat G i a n d o 11 i'e g o „Dóbits minima
du Po en hiver et les pluies d'etó", referat V i s e n t i n i' e g o
o regime'ie potoku alpejskiego Noci (dwie ostatnie prace
przedłożono w rękopisie).

3. Badania nad ruchem rumowiska rzecznego: referat
W i l h e l m ' a „Essai de theorie de l'entrainement des gra-
viers dans les rivieres a courant rapide", referat G i a n -
d o 11 i'e g o „Studi sulla portata solida del Po e sullc va-
riazioni fisiche del suo alveo" (Badania nad ruchem rumo-
wiska unoszonego rz. Po i zmianami stanu fizycznego jej
łożyska), referat V i s e n t i n i'e g o (w rękopisie) •—
0 zmianach delty Po; w luźnym związku z tematem powyż-
szym pozostaje referat I. V. E r i k s s o n ' a p. t. „La denu-
dation chimiąue en Suede"'), streszczający wyniki syste-
matycznych badań, prowadzonych przez Państw. Instytut
Meteorologiczno - Hydrograficzny w Sztokholmie nad che-
mizmem wód rzecznych Szwecji.

Na pograniczu kompetencji Sekcji potamologicznej
1 meteorologicznej okazały się tematy pracy H u. 1 i n'a
(Francja) o wpływie 'zalesienia na klimat lokalny i komu-
nikatu Państw, służby hydrograficznej Italji o wynikach
stosowania tamże deszczomierzy •— totalizatorów.

Poza referatami powyższemi wpłynęły referaty treści
informacyjnej:

z ramienia Polskiego Komitetu Narodowego Inż.
T. Z u b r z y c k i e g o — o organizacji i działalności pań-
stwowej służby hydrograficznej w Polsce,

Dr. Inż. Jana S m. e t a n a'y, szefa służby hydrogra-
feznej w Czechosłowacji — o pracach laboratorjum wodnego
tejże służby,

wreszcie — z ramienia G. B. H. Min. Rob. Publ.
(Polska) zgłoszony został komunikat o metodyce, stosowa-
nej przez P. S. H. przy pomiarach objętości przepływu.

Prace Komisji l i m n o l o g i c z n e j referował vice-
przewodniczący tejże Dr. O. L u t s c h g (Szwajcarja), stwier-
dzając nader powolne tempo tychże w okrasie międzyzjazdo-
wym, spowodowane niedostateczną łącznością pomiędzy Ko-
misją a ośrodkami, prowadzącemi badania jezioroiznawcze
w poszczególnych krajach d). Z prac odnośnych jako refe-
raty w druku ukazały się następujące: referat Ch. G o r-
c e i x'a i L. K r e i t m a n n'a (Francja) o badaniach

*) Ta sama praca w języku niemieckim, przedłożona przez au-
tora na III. Konferencji hydrologicznej państw bałtyckich w maju
i: b. w Warszawie, ukazała się w zbiorze referatów powyższej Ko-
misji.

~) Vide również prace III. Konferencji hydrologicznej państw
bałtyckich.

3) W szczególności wyraził Dr. L u t s c h g ubolewanie z po-
wodu braku łączności pomiędzy prezydjum Komisji (prezes Dr. G o 1-
1 e t — Szwajcarja) a Sukretarjatem tejże, kierownictwo którego spo-
czywa w rękach rodaka naszego p. Dr. Alfreda L i t y ń s k i e g o , kie-
rownika stacji hydro-biologicmej na jez. Wigry.

termicznych jez. Lemańskiego przy ujściu Rodami (Etudc
thermicrue de „la Bataillere" sur le Leman), komunikat
włoskiej służby hydrograficznej o bilansie hydraulicznym
jez. Trasimeno oraz B e r g s t e n ' a (Szwecja) — wyniki
badań nad sejszami jez. Vetter i jez. Tormetrask *).

Poza powyższemi pracami, ogłoszonemi drukiem,
zgłoszone zostały w rękopisie komunikaty:

Dr. O. L ii t s c h g'a o stanie badań jeziornych
w Szwajcarji, Dr. G o l l e f a o osadach dennych na jez.
Genewskiem, z ramienia Centralnego Biura Hydrograficz-
nego Min. Rob. Publ. — komunikat o metodyce pomiarów
parowania z wolnej powierzchni zbiorników wodnych, oraz
została zreferowana przez autora p. S. P e r r o t (Szwaj-
carja) praca, streszczająca wyniki długoletnich systemtycz-
nych badań nad termiką jez. Neuchatel.

Prace Komisji g l a c j o l o g i c z n e j referował prze-
wodniczący tejże prof. H a m b e r g (Szwecja), przypomi-
nając na wstępie historję powstania Komisji5), która od
r. 1927 przejęła funkcje ośrodka, rejestrującego stan badań
glacjologicznych po samo-zlikwidowaniu się dawnej mię-
dzynarodowej Komisji glacjologioznej (G. I. G.), której
ostatnie sprawozdanie odnosi się do r. 1913.

W okresie od r. 1927 Komisja dzięki wysiłkom sekre-
tarza swego prof. M e r c a n t o n (Szwajcarja) zdołała ze-
brać i ogłosić drukiem (Gommison U. G. G. I. des Glaciers-
Rapport pour 1914—1928) wyniki badań nad wahaniami
długości lodowców za okres 1913/14—1927/28 w Alpach
na terytorjum Francji, Szwajcarji i Italji), w Norwegji
(wyciąg ze sprawozdań prof. R e k s t a d'a, zamieszczanych
corocznie w „Bergens Museums Aarbog") i Szwecji (w mas-
sywach Sarek, Tornetrask i Kebnekaise).

"W stadjum obecnem prac Komisji prezydjum tejże na-
wiązało kontakt z szeregiem instytucyj i specjalistów, pro-
wadzących na terytorjum poszczególnych krajów prace ba-
dawcze w dziedzinie glacjologji (Stany Zjednoczone Ame-
ryki, Kanada, Włochy, Wielka Brytanja, Nowa Zelandja,
Spitzbergen - Svalbard, Danja, Szwecja, Himalaje, Niemcy,
Austrja, Szwajcarja, Z. S. R. P., Ameryka Południowa,
Norwegja, Francja, Arktyka), oraz opracowało listę odno-
śnych członków delegatów, przedkładając tę ostatnią na
zatwierdzenie Sekcji hydrologicznej.

Po załatwieniu spraw organizacyjnych Sekcja wysłu-
chała sprawozdania z badań, prowadzonych na lodowcach
Karakorum'u przez służbę geograficzną Armji Indyjskiej
(referent Major K e n n e t h M a s o n °), oraz komunikatu
prof. M e r c a n t o n ' a o założeniu 20 reperów w massywie
lodowca Rodanu (zawierających we wnętrzu dokładne dane
sytuacyjne), dla celów badań nad wiekowemi zmianami po-
łożenia lodowca.

W Komisji w ó d p o d z i e m n y c h (przewodniczył
Inż. Dr. I m b e a u i ) przedłożono referaty następujące:

P. F r o s i n i'e g o (Italja) — sprawozdanie ze stanu
obecnego badań nad trybem wód wgłębnych Italji; stwierdza
ono istnienie sieci, złożonej z ponad 900 stacyj, prowadzą-
cych obserwacje systematyczne stanu wód wgłębnych oraz
podjęcie w poszczególnych punktach sporadycznych pomia-
rów wydajności studzien.

E. A. M a r t e Pa (Francja) — sprawozdanie, reje-
strujące wyniki badań instytucyj oraz poszczególnych sper

*) Vide również prace III. Konferencji hydrologicznej państw
bałtyckich.

5) Mówiąc o trudnościach, jakie napotyka wznowienie pracy
organizacyjnej w zakresie glacjologji po 13-to letniej przerwie tejże,
prof. H a mb e r g wspomniał o stanowisku opozycyjnem, jakie wobec
Komisji zajął Kongres Geologów w Pretorji w r. 1029. Zdanie* s w
w tej sprawie, w odpowiedzi na opinję. Kongresu, ogłosił prof. H a n i -
b e r g w „Geografiska Annaler" (ZGSZ. 2 i S, 1930) w rozprawie, p. t.
„Das Schicksal der Intcrnationalen Gletscherkommission". W tychże
zeszytach ogłosił prof. I i a m b e r g instrukcję, dotyczącą metodyki pro-
wadzenia systematycznych pomiarów lodowców — dla użytku obser-
watorów stacyj glacjologicznych (Anleitung zur Messung der perio-
clischon Grossenyerandem-ngen der Gletscher).

") Referat Majora K o n n e t h M a s o n ' a będzie zamieszczony
w Zeitschrift f. Gletscherlmnde.

*
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cjalistów w dziedzinie wód podziemnych (Instytuty Geolo-
giczne, Speleologiczne, teorje powstawania wód podziem-
nych, cyrkulacja wód, źródła, Avody warstw kredowych, dyf-
fuzja, kondensacja pary atmosferycznej, wysychanie źródeł,
wody artezyjskie, źródła termalne, wykrywanie źródeł, za-
silanie osiedli wodą do picia i t. d.).

P. • D i e n e i t ' a (Francja) przyczynek do teorji
powstawania wód wgłębnych, streszczający wyniki obser-
wacyj na terenie Algieru (Dr. A l q i e r , inż. D a r c i e ) ,
i Francji (G h a p t a 1 i autor), z których wynika dominu-
jąca rola kondensacji pary atmosfery w powstawaniu wód
podziemnych w warunkach opadowych i pedologicznych
Algieru przy bardziej luźnym związku powyższego zjawiska
z zasilaniem wód wgłębnych w strefach północnych (kon-
tynent europejski Francji).

Poza referatami przewodniczący Komisji Dr. I m b e-
a u x przedstawił Sekcji swój „Lebenswerk" — świeżo ukoń-
czony drukiem tom „Essai d'hydrogeologie - Recherche,
ótude et captage des eaux souterraines" (in —8° 700 str.,
345 fig., Paris, Dunod), — dzieło, które M a r t e l , prezes
francuskiego Tow. Geograficznego, charakteryzuje jako
„eyenement bibliographiąue de 1930 pour les eaux souter-
raines".

Komisja z a s t o s o w a n i a m e t o d s t a t y s t y c z -
n y c h do b a d a ń h y d r o l o g i c z n y c h , utworzona
w myśl postanowienia Komitetu Wykonawczego Sekcji
w Madrycie w r. 1926 (Przewodniczący — Prof. G r a v e-
1 i u s — Drezno), a rokująca dalszy rozwój, sądząc z cennej
rozprawy Di R i c c o (Italja) p. t. „Application a l'hy-
drologie des methodes de representation statistigue et pro-
positions preliminaires ponr 1'unification des methodes
d'enquete hydrologiąue" 7), nie przedłożyła żadnego refe-
ratu ani też wniosku, dotyczącego organizacji swej pracy.

Z zakresu kompetencji Komisji VI — z a s t o s o w a ń
h y d r o l o g i i do w y z y s k a n i a wód przedłożono
referat inż. L. G h e r a r d e l l i (Italja) — o metodach sto-
sowanych przez włoską służbę hydrograficzną przy oblicze-
niu pojemności i badaniu trybu działania zbiorników
sztucznych, służących bądź dla celów energetycznych, bądź
nawodnienia (La determinazione delia capacita e 1'esercizio
dei serbatoi stagionali). Pozatem Sekcja wysłuchała krót-
kiego sprawozdania inż. S l e t t e n m a r k ' a (Szwecja)
z postanowień ostatnio odbytej w Sztokholmie Sesji Mię-
dzynarodowego Komitetu Elektrotechicznego (Internatio-
nal Electrotechnical Committee) w sprawie normalizacji
jednostek energetycznych (mocy, spadu, objętości przepływu)
oraz komunikatu H. H u b e r f a o siłach wodnych dol-
nego Kongo.

Przedostatni dzień posiedzeń Sekcja poświęciła wy-
borom władz Sekcji: viceprzewodniczącego na miejsce ustę-
pującego Dra W a l i e n'a oraz sekretarza — na miejsce
ustępującego. Prof. M a g r i n f e g o . W wyniku wyborów
funkcje vice-prezesa objął Dr. inż. J. S m e t a n a (Czecho-
słowacja), sekretarza — hydrogeolog p. F. D i e n e r t
(Francja).

Pozatem Sekcja zatwierdziła wybory, dokonane w Ko-
misji glacjologicznej, w związku z ustąpieniem ze stanowiska
przewodniczącego prof. A. H a m b e r g'a. Na najbliższy
okres władze Komisji 1 o d o w c o AV e j przedstawiają się
jak następuje:

Przewodniczący: prof. H o e l (Oslo).
Vice-Prezes: prof. H o b b s (U. S. A.).
Sekretarz: prof. M e r c a n t o n (Lausanne).
Wreszcie na wymienionem posiedzeniu Sekcja obrado-

wała nad ustaleniem tematów dla referentów na przyszły
Zjazd, dotychczasowa bowiem praktyka wykazała, że brak
odpowiedniej reglamentacji wzgl. niedostatecznie rygory-
styczne przestrzeganie odnośnych zarządzeń wytwarza prze-

7) Vide Sect. Intern. d'hydrologie Scientifiąue. Bulletin Nr. 3,
Yenozia, 1926.

ciążenie Zjazdu maierjałem nader różnolilym, uniemożli-
wiając pracę programową, ).

W myśl powyższego Sekcja uznała za niezbędne, opie-
rając się na praktyce, stosowanej przez Międzynarodowe
Kongresy Żeglugi, ściśle ograniczyć tematy referatów przy-
szłego Zjazdu Sekcji i zastosować środki, gwarantujące
możność należytego przeprowadzenia dyskusji nad przedło-
żonemi pracami, zalecając Prezydjum Sekcji ustalenie insty-
tucji referentów generalnych, jak również zarządzenie ści-
słego określenia rozmiaru przedkładanych prac (tekst i ale-
gaty graficzne).

W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalone zostały
następujące tematy.

K o m i s j a I. (p o t a m o 1 o g i c z n a). Związek po-
między odpływem a opadem i parowaniem dla zlewni
rzecznych.

K o m i s j a II. (1 im n ol o gi c zn a). Parowanie
z powierzchni jezior. Temperatura jezior.

K o m i s j a III. (gl a c j ol o gi c z n a ) . Wahania
wielkich lodowców (ablacja, pomiary objętości wody, debi-
towanej przez lodowce).

K o m i s j a IV. (w ód p o d z i e m n y c h ) . Studnie
artezyjskie — definicja, regulowanie wydatku.

K o m i s j a V. ( m e t o d y s t a t y s t y c z n e ) . Wy-
niki, otrzymane w poszczególnych krajach przy opracowaniu
dat hydrologicznych za pomocą metod statystycznych.

K o m i s j a VI. (z a s t o s o w a ń). Porównanie me-
tod pomiaru objętości przepływu wody, stosowanych przy
ocenie mocy zakładów wodnych.

Na ostatniem posiedizeniu- Sekcji na wniosek delegacji
francuskiej, została powzięta uchwała, dotycząca przekaza-
nia przez Sekretarjat Sekcji (Prof. M a g r i n i) czasowo
deponowanych tamże materjałów bibliotecznych Centralnej
Bibljotece Sekcji w Paryżu, utworzenie której zasadniczo
było postanowione przez Sekcję na Zjeździe w Madrycie
(1924), i dla której staraniem wymienionej delegacji przy-
dzielony został specjalny lokal (Paris, l'Avenue d'Iena).

W czasie trwania Zjazdu uczestnicy tegoż mieli spo-
sobność zwiedzenia miejscowych instytucyj naukowych,
które ex re Zjazdu zorganizowały szereg pokazów i wystaw.
M. in. otworzyły swe podwoje: Państwowy Instytut Meteo-
rologiczno - Hydrograficzny (Statens Meteorologisk - Hy-
dr ografiska Anstalt), Państwowy Instytut Geologiczny
(Sveriges Geologiska Undersokning:), Instytut Geograficzny
— Sekcja geodetyczna, Instytut Geochronologiczny Uni-
wersytetu w Sztokholmie, Obserwatoria (Meteorologiczne,
Astronomiczne i Elektryczności atmosferycznej) i Instytuty
(Fizyki i Ghemji) "Uniwersytetu w Upsali oraz Morski In-
stytut Kartograficzny (K. Sjokarteverket) w Sztokholmie.

W Instytucie Meteorologiczno-Hydrograficznym była
urządzona wystawa instrumentów, wykresów, map i zdjęć
fotografiaznych, dotyczących badań meteorologicznych, hy-
drograficznych i morfologicznych w paśmie alpejskiem (lo-
dowce) Sarek na skrajnej północy Szwecji, rozciągającem
się od 67°5' do 67°30' N między 0°5' E i 0°45' W Sztokholm
(badania z okresu 1895—1899 prowadzone przez prof. A,
H a mb e r g'a).

W Instytucie Geologicznym zorganizowano wystawę
objektów, dotyczących badań geologicznych na obszarze
Szwecji oraz instrumentów, stosowanych przy badaniu
złóż mineralnych za pomocą metod magnetycznych i geo-
elektrycznych. W specjalnym dziale wystawy berlińska
firma „Askaniawerke" demonstrowała współczesne instru-
menty do badań grawimetrycznych, sejsmicznych, magne-
tycznych, geodetycznych i meteorologicznych; w oddziel-
nym gmachu (Swedish Ironmasters Association) -umiesz-
czono wystawę retrospektywną instrumentów, używanych

8) Należy zauważyć, że poza komunikatami Centralnego Biura
Hydrograficznego M. R. P. (Polska), żaden z przedłożonych referatów
nie odpowiadał zakreślonemu przez Prezydjum Sekcji programowi (me-
todyka pomiarów objętości przepływu, pomiarów parowania).
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ongi w Szwecji do prac geodetycznych i badań magne-
tycznych.

W okresie Zjazdu uczestnicy tegoż odbyli dwie eks-
kursje, z których jedną o charakterze turystycznym do
zamku Gripsholm, położonego na brzegach Malar'u, drugą
wyżej wspomnianą dla zwiedzenia starożytnego Uniwersy-
tetu w Upsali — kolebki Linneusza i Celsjusza — jak rów-
nież znakomitej książnicy tegoż prześwietnej „Carolina
Rediviva".

W okresie pozjazdowym odbyły się ekskursje na pół-
noc i południe Szwecji, z których pierwsza do granicy nor-

weskiej według marszruty Sztokholm - Boliden - Stora Sjo-
fallet - Kiruna - Abisko - Riksgransen (z warjantem ku gra-
nicy finlandzkiej na Tornea), drugą do Góteburga przez
t. zw. kraj czterech Jezior (MSlaren, Hjalmaren, Yanern,
Vattern). Dla zaznajomienia uczestników eksknrsyj z fizjo-
graf ją zwiedzanych miejscowości, zostały przez Komitet Or-
ganizacyjny Zjazdu wydane specjalne przewodniki, w uło-
żeniu których uczestniczyli wybitni fachowcy (opis obsza-
rów północnych — pióra H. W. A h 1 m a n n'a i A. Ga v e-
1 i n'a, kraju czterech jezior — pióra L e n n a r v o n
Posfa).

Inż. Dr. Włodzimierz Burzyńsld.

O zastrzykach cementowych słów kilka.
1. Injekcje płynne cementu mają, zasadniczo na celu

zwiększenie jednolitości materjału, stanowiącego podstawę
budowli ciężkich. Usunięcie niejednolitości pociąga za
sobą dwie zmiany, a mianowicie zwiększenie wytrzyma-
łości fundamentu i zmniejszenie jego przepuszczalności.
Który z powyższych czynników należy uważać za ko-
rzystniejszy, trudno ogólnie osądzić; zależy to od od cha-
rakteru budowli. Naogół przypisują większe znaczenie
przepuszczalności, jakkolwiek — wbrew panującym zapa-
trywaniom — można łatwo wykazać, że obecność t. zw.
wyporu, n. p. przy przegrodach dolin, w pewnych wa-
runkach nie zmienia w niczem stanu napięcia tych bu-
dowli, jakkolwiek z drugiej strony z pewnością wpływa
niekorzystnie na stateczność całości. Niezależnie jednak
od powyższych poglądów nie ulega dyskusji, że wzrostu
szczelności nie można okupywać trwonieniem wytrzy-
małości odnośnego podłoża. Jeśli przeto słyszymy lub czy-
tamy od czasu do czasu, że np. dla pewnego piaskowca jako
stopy ciężkiej przegrody, w zależności od jego uformo-
wania, uwarstwowienia i zanieczyszczenia, dopuszczalny
nacisk od budowli nie powinien przekraczać granicy
B—14 kg I cm'*, a obok tego znajdujemy zalecenie stosowa-
nia dla tego samego materjału injekcyj płynnego cementu
pod ciśnieniem dochodzącem nawet do 40 kg cm1, — to
sprawa wydaje się nam z punktu widzenia wytrzymałości
podłoża poprostu podejrzaną.

Przedewszystkiem napiszemy w takim wypadku
krótko: 40 kg\cm% — 400 t\'m'\ ocenimy ciężar właściwy
piaskowca, albo też budowli na 2'0—2-5 tjrn2 i z podzie-
lenia obu wielkości uzyskamy 160—200 m jako wysokość
skały względnie przegrody, któraby w chwili zastrzyku
równoważyła tak wysokie ciśnienie. Rzecz jasna, że nie
chcemy przez to powiedzieć, iż bez tego równoważnika
pojedyncze bloki będą podczas wykonywania zastrzyku
wylatywały w powietrze, albowiem już przy bardzo dro-
bnym ruchu warstwy skalnej ciśnienie gwałtownie się
obniży i odnośny objekt wróci do swego położenia pier-
wotnego ; lecz po bardzo krótkim przeciągu czasu kom-
presor nadrobi chwilową stratę ciśnienia i zacznie się
cały proces na nowo. W tego rodzaju warunkach okreso-
wych impulsów ciśnienia i ustawicznego zaburzania równo-
wagi, powstaje silne drganie warstwy skalnej, pociągające
za sobą wzruszenie podłoża, niebezpieczne przemieszcze-
nia i w konsekwencji nowe pęknięcia tak, że teoretycznie
trzeba będzie zastrzyk przeciągać w nieskończoność.

Oczywiście — ten sposób rozumowania przemawiać
nam będzie szczególnie do przekonania, jeśli fundament
jest uwarstwowiony, a nadto spękany w płaszczyznach
w przybliżeniu pionowych; że tak mniej więcej będzie —
to rzecz jasna; pocóżbyśmy bowiem stosowali injekcje,
jeśli fundament jest dokładnie monolityczny? Znacznie
korzystniej przedstawia się sprawa, gdy owych szczelin
pionowych niema; wtedy ciśnienie injekcj i działa na płyty
skalne zginająco; bardzo możliwe, że działanie to one
wytrzymają. Jednakże niezależnie od tego można zapy-

tać: na jakiej podstawie może być ciśnienie zastrzyku
większe 3—8 razy od przewidzianego bezpiecznego ciśnie-
nia na stopę fundamentową od projektowanej budowli?
Zupełnie zadowalająco będzie można pytającego uspokoić
stwierdzeniem, że przecież omawiany zabieg wywołuje
tylko niekorzystne działanie chwilowe, podczas gdy prze-
groda obciąży fundament trwale.

Grdybyź jednak ów zastrzyk wywoływał tylko ciśnie-
nie jednoosiowe — tak, jak to w dobrem przybliżeniu
czyni budowla — i nic więcej ?!

2. Pomyślmy sobie płytę o wymiarach — jak to ma
faktycznie miejsce — bardzo dużych w porównaniu do
promienia a wymierzonego względnie wybitego otworu
pod injekcje, to wystarczy w zagadnieniu grubościen-
nego pierścienia (Lamę), o promieniach wewnętrznym a
i zewnętrznym b i odnośnych ciśnieniach pa i pb, w re-
zultatach :

_aLpa~b'lpb Pa—
Ot — T5 rs r - a 2 '

podstawić — - > 0 , nadto #(,=0 i krótko p a = P ) by otrzy

mać naprężenie obwodowe ot i radjalne a„ w formie
stepującej :

na-

o2 ' (1)

przyczem p jest ciśnieniem zastrzyku, g oddaleniem do-
wolnego pnnktu od osi otworu, wreszcie znak dodatni
wyraża ciągnienie, ujemny ściskanie. Jak z powyższego
rozwiązania /aj = /«r„/ wynika, w każdym punkcie płyty,
ściślej tarczy — panuje niebezpieczny i to szczególnie
dla materjałów kruchych, jak kamień, stan napięcia, zwany
prostem ścinaniem, z racji tego, że w przekrojach nachy-
lonych względem dowolnie przyjętego promienia c pod
kątem 45° występuje wyłącznie naprężenie styczne %.
Naprężenie to — jak z elementarnych rozważań wiado-
mo — wynosi akurat at względnie an t. j . :

(2)

Stan (2) jest oczywiście identyczny z (1); poprosfcu (2)
jest tylko innem „stylistycznem" określeniem stanu (1);
wobec tego w dalszym ciągu rozpatrzymy formę napięcia
(2). "Wytężenie materjału największe panuje najwidoczniej
na brzegach otworu t. j , w miejscach ę—a; tam jest:

N = P (8)
Tak się przedstawia rozwiązanie stanu napięcia

w czasie trwania zastrzyku. Nie ujmuje ono całokształtu
w sposób zupełnie zadowalający: mianowicie na dalszą
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powierzchnię uważanej tarczy działa również ciśnienie
zastrzyku p, które wywołuje dodatkowe naprężenia cis-
nące w kierunku równoległym do osi otworu; ciśnienia
te maleją, do zera w miarę jak zbliżamy się ku górnej
płaszczyźnie płyty. Ściśle tedy biorąc rozwiązanie po-
dane odnosi się do stref górnych otworu z wykluczeniem
oczywiście krótkiej części otworu, opatrzonej zakończe-
niem odnośnych przewodów aparatu injekcyjnego w for-
mie rury stalowej lub żeliwnej. W każdym razie istnieje
dość obszerna strefa, w której stan (3) z pewnością
istnieje.

Zajmiemy się z kolei rzeczy obliczeniem wytrzyma-
łościowem zagadnienia t. zn. wglądniemy w własności
indywidualne w tym kierunku n. p. piaskowca.

3. O stałych krytycznych kamieni wiemy niezbyt
wiele. I tak dla piaskowca wytrzymałość kc na ściskanie
jednoosiowe waha w Polsce w obszernych granicach od
300 do 1800 kg I cm2, przyczem daty z jednego i tego sa-
mego miejsca różnią/ się od siebie bardzo poważnie. Jest
to pozatem wytrzymałość laboratoryjna t. j . znajdowana
w normalnych, typowych dla tego rodzaju doświadczeń,
warunkach. Daty krańcowe górne zdarzają, się stosun-
kowo rzadko. Kamień wydobywany z dolin rzecznych ma
zawsze wytrzymałość mniejszą; wiadomym jest pow-
szechnie fakt, że kamień napojony wodą wykazuje tylko
dwie trzecie lub mniej swej wytrzymałości normalnej.
Przypuszczać przeto należy, że niezbyt dalecy będziemy
od prawdy, jeśli dla piaskowca przyjmiemy:

7(;c = 3OO-9OO^/cm2 (4)
Wytrzymałość doraźna kr kamieni przy jednoosio-

wem rozciąganiu jest znacznie mniejsza od wytrzyma-
1cłości kc. Stosunek ~=H waha między 12 a 40; tak np.
Kr

Bauschinger a za nim cały szereg innych autorów przyj-
muje średnio K=26. Przypuszczać należy, że data ta jest
nieco za wysoka, albowiem wykazywane zazwyczaj na
kostkach kc jest nieco większe od rzeczywistego, a naod-
wrót kr, uzyskiwane z reguły na próbkach ósemkowych,
jest nieco mniejsze od faktycznego. W dalszym ciągu
przyjmiemy przeto średnio:

>c = 20 (5)
Odrazu przytem zauważymy, że będzie to z korzyścią dla
zwolenników zastrzyków pod wysokiem ciśnieniem.

O wytrzymałości k8 kamienia na ścinanie wiemy
najmniej. Figurujące gdzieniegdzie w starszych publi-
kacjach daty pochodzą z doświadczeń, w których wywo-
łany stan wogóle prostem ścinaniem nie był. W nowszych
czasach w doświadczeniach poprawnych nad stałemi
krytycznemi materjałów kruchych nie ryzykujemy i raczej
wykazuj emy stany inne zbliżone i z nich dopiero inter-
poluj emy datę ka — najczęściej wykreślnie.

Do wyników doświadczalnych dostosowujemy t. zw.
hipotezy wytężenia. Sądząc z materjału dotychczasowego,
dwie z nich zasługują, na uwagę — teorja Duguet'a-
Mohr'a i teorja niezmienników stanu napięcia względnie
odkształcenia autora niniejszej notatki. Podamy dla kon-
troli opinje wynikające z obu. Interpolując w przybliże-
niu linjowo między stanami krytycznemi k,, i kc po myśli
Duguet'a - Mohr1 a znajdziemy:

k {

Linjowe również przybliżenie teorji niezmienników daje:
2_Jc,.kc 1455 ke

**~Y8 kr+kc - l + x [<)

Przyjąwszy dla piaskowca — jak wyżej uzasadniono — (5),
uzyskamy z (6) względnie (7):

&„ = 0-048 & (8)
jfc. = 0-065 jfe, (9)

Faktycznie — jak wynika z przebiegu krzywej wytęże-
nia krytycznego — jest kś nieco .większe nawet od (9);

pokrywa to znów wada wielkości kc, niedawno wymie-
niona. Przyjmiemy tedy śmiało wartość większą t. j . (9).
Wybór ten idzie również po myśli dopuszczalnych dużych
ciśnień injekcyjnych. Przyjęcie to decyduje o rozwiąza-
niu postawionego zagadnienia wytrzymałościowego.

4. Przyjęto powszechnie określenie pewności n w re-
lacji :

wymaga, by równie pewnie było:

W rozważanym przez nas konkretnym przypadku bez-
pieczne a określono we wstępie na okrągło:

c; = 5 - 15 kgjcm'1. (12)
Wytrzymałość kc przyjęto w granicach (4), skąd

z (10) wynika okrągło:
M = 6 0 (13)

Połączenie związków (3), (9), (11) i (13) daje ostatecznie:
p = oo 0-001 kc = 0-3 — 0-9 atm. . . . (14)

jako dopuszczalne ciśnienie zastrzyku.
Logiczną stronę tego rozwiązania można zaatakować

tylko w jeden sposób, mianowicie zakwestjonować słusz-
ność daty (13), która wydaje się oczywiście za dużą. Za-
chodzi pytanie, czy stan wywołany obecnością i funkcjo-
nowaniem przegrody jest dla stopy fundamentowej rze-
czywiście tylko jednoosiowem ściskaniem czy też sprawa
przedstawia się niekorzystniej. Otóż to, co się zwykłe
przy wykazywaniu naprężeń szwu przypodstawnego za-
kładu (trapezowy rozkład naprężeń normalnych i t. p.)
jest tylko tradycyjnem uproszczeniem zagadnienia; fak-
tycznie zaś warunki są bardziej skomplikowane — i mo-
żliwe nawet, że stan istotny jest niebezpieczniejszy od
powszechnie przyjmowanego. "W związku z tem relacja
(10) może być silnie przybliżoną i faktyczna pewność n
będzie się w konsekwencji "wyrażać liczbą znacznie mniej-
szą. Pozatem postawić można i drugie pytanie; co jest
mianowicie naprawdę słabsze — fundament (4) czy też
przegroda, wykonana n. p. z betonu lanego (na szczęście
coraz rzadziej już stosowanego) o wytrzymałości kost-
kowej 100—300 kg/em2 — lub inaczej, czy zawsze należy
ograniczenie (12) traktować jako przepis dla fundamentu,
a nie odwrotnie dla samej budowli. Przy odwróceniu zaś
stosunków wykładnik w w tej chwili gwałtownie spadnie
i to nietylko do wartości 20 — jakby wynikało z rozwa-
żania stosunku wytrzymałości owego betonu do wytrzy-
małości przyjętego piaskowca, lecz i niżej. Istotnie wia-
domo, że n. p. w dwuwymiarowem zagadnieniu przegrody
można wykazać miejsca wytężone silniej od szwu funda-
mentowego, mianowicie w dobrem przybliżeniu tam, gdzie
różnica bezwzględnych wartości naprężeń głównych jest
możliwie mała. Wreszcie należy pamiętać o uwadze już
raz zanotowanej, że zastrzyk jest zabiegiem chwilowym,
a przegroda ma istnieć i funkcjonować trwale. Z po-
wyższych powodów z wystarczaj ącem w tym wypadku
dla materjału kruchego bezpieczeństwem wskazanem jest
przyjąć stopień bezpieczeństwa w wysokości:

n = 5 — 6 (1B)
i wobec tego dopuszczać:

jt>=CV30-01&c (16)
Dla prostoty i z powodów już omówionych można, kc uwa-
żać za wytrzymałość kostkową. Podstawiając w propo-
zycję (16) daty (4) otrzymujemy:

p = 3 — 9 atm. . . . . . (17)
jako bezpieczne i dopuszczalne ciśnienie zastrzyku dla
piaskowca w Polsce. Wypada wreszcie dodać, że w wspom-
nianych niższych strefach warstw skalnych stosunki wy-
tężeniowe są wogóle lepsze; pożądanem przeto jest war-
stwy górne sztucznie obniżyć — mianowicie w ten spo-



sób, że zastrzyki wykonujemy w nich za pośrednictwem
przedłużanych w trakcie budowy rur dopiero po częścio-
wem nadbudowaniu warstwy przegrodą.

5. Rezultat (14) nie sprawił nam zbyt wielkiej nie-
spodzianki. Stało się to, z czem w praktyce inżynierskiej
ma się często do czynienia; rzadko da się pogodzić dwa
różne żądania. Tem drugiem jest w tym wypadku wy-
maganie dostatecznego zabezpieczenia szczelności funda-
mentu. Patrząc na całe zagadnienie z tej strony widzimy,
że ciśnienia zbyt małe nie są, celowe, albowiem w pewnych
warunkach mogą, one być strawione przez opory ruchu
roztworu cementowego już w nieznacznej odległości od
otworu. Jest to również jeden z ważnych powodów, dla
których niezależnie od rozważań poprzednich musielibyśmy
ciśnienie zwiększyć do wartości (17) lub nieco większej.
"W każdym razie dolną, granicę wielkości ciśnienia injekcji
można rachunkowo wykazać bardzo prosto. Jeśli miano-
wicie przyjmiemy, ie warunkowi (12) odpowiadają prze-
grody ciężkie od 20—2B m do 60—76 m wysokie, to naj-
widoczniej stan spiętrzony obecnością zbiornika wywoła
w fundamencie ciśnienie :

p = od 2-0-2-5 do 6-0—7-6 atm. (18)
Jest to oczywiście poszukiwane ograniczanie od dołu.

Ciśnienie zastrzyku musi być od powyższej granicy wyższe
i to — przedewszystkiem z tego powodu, być mieć wogóle
gwarancję jego działania, a pozatem z przyczyny już
wymienionych oporów ruchu; ciśnienie to mianowicie po-
winno być o tyle wyższe, o ile charakterystyczne czyn-
niki natury teoretycznej czy też doświadczalnej (gęstość,
lepkość i t. p.), odnoszące się do mleka cementowego, są
większe w porównaniu do odnośnych wody; musimy bo-
wiem rozwodnionej zaprawie dać możność dotarcia tam,
gdzie w przyszłości mogłaby się dostać woda. Przepis (17)
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proponuje ciśnienia większe od ograniczenia (18) o 20°/D
do 50% • Możliwe, że jest to nieco za mało; nie należy
jednak zapominać o tem, że kompresor stale w intenzywny-
sposób wyrównuje straty ciśnienia do pożądanej począt-
kowej wartości.

Nieznaczne obniżenie propozycji (15) względnie
zwiększenie ciśnienia (16) czy też (17) jest oczywiście
zawsze dopuszczalne. Jednakże nie wolno nigdy zapomnieć
o niebezpieczeństwie (9). Przyjąwszy jako kc wartości (4),
znajdujemy według (9) i (3): fe=jD = 16-5—49-5 atm., jako
ciśnienie, przy którem zostaje przekroczona doraźna wy-
trzymałość piaskowca. Najwidoczniej przeto podawana
niekiedy data: p = 40 atm. w większości wypadków pro-
wadzi do zupełnej ruiny podłoża. Ponieważ działanie wy-
poru wody objawia się przy włoskowatych pęknięciach
poniżej 0-01 mm grubości, przeto pożądanem jest unika-
nie jaknaj drobniej szych dodatkowych rys i odpowiednia,
gwarancja, że tak się nie stanie w formie (15). Obniże-
nie tej ostatniej nie może być zatem zbyt wielkie.

Z powyższego wynika, że dla przegród wysokich,
fundowanych z pewnych konieczności (n. p. terenowych)
na stosunkowo słabem, a znacznie spękanem podłożu, na-
leży stosoAvaó niezwykłe ostrożności, bo warunek wytrzy-
małości kłóci się tu częściowo z warunkiem szczelności.
Pogodzić je można w ten sposób, że zastosujemy roztwór
cementu dostatecznie rozwodniony i zaprawiony odpo-
wiedniemi dodatkami, zabieg zastrzykiwania wykonywać
będziemy możliwie powoli i odpowiednio wobec tego długo.

Wzmocnienia i uszczelnienia słabego podłoża nie do-
konamy nigdy stosowaniem wysokich ciśnień zastrzyku.
Odwrotnie — ciśnienia powinne być niższe, natomiast
ilość otworów znaczna. Zadaniem odpowiednio przepro-
wadzonych doświadczeń będzie stwierdzić, jaki odstęp
otworów może być uważany za wystarczająco korzystny.

Inż. Dr. Tomasz Kluz,
kierownik budowy lotnisk i dróg powietrznych w Minist. Kom.

O budowie dróg powietrznych.
(Ciąg dalszy).

P l a n t o w a n i e p o l a w z l o t ó w .
Wielkość robót plantowania, zależy przedewszyst-

kiem : 1. od pochylenia terenu po s plantowaniu; 2. od
pofałdowania powierzchni pola wzlotów; 3. od grubości
warstwy urodzajnej i jakości podglebia.

Doświadczenia poczynione na lotniskach zagranicz-
nych, położonych w górach pozwalają na przyjęcie lV2O/o
jako granicznego spadku nie przedstawiającego utrudnień
w przebiegu startu i lądowania. Pilot nie zauważa spad-
ków, leżących w granicach od 0 do 1-5%, gdyż wpływ
tych spadków na przebieg startu i lądowania jest zniko-
mo mały. Spadki większe natomiast niż 172O/o sprowa-
dzają za sobą poważniejsze utrudnienia ruchu. Dlatego
też stosować je można jedynie tylko na terenach posia-
dających charakter górski, gdzie splantowanie terenu do
spadku maksymalnego l 1 / ^ sprowadziłoby za sobą bar-
dzo wielkie roboty. Dopuszczalny maksymalny spadek
pola wzlotów wynosi: w Niemczech 1 '35°/0, wAnglji2°/o,
a w Ameryce (Stany Zjednoczone) nawet 2*5°/0. Ten
ostatni spadek, przekraczający znacznie 11/? °/o n^e spro-
wadza za sobą poważniejszych utrudnień, dzięki stoso-
waniu innych niż w Europie systemów samolotów, przy-
stosowanych do nieco większych spadków, oraz dzięki
rozpowszechnieniu budowy asfaltowych nawierzchni star-
towych, ułatwiających start.

Jeżeli więc przyjmiemy wartość I1/20/o j a ^o grani-
czną , to chcąc się uchronić przed większemi robotami
plantowania, nie należy urządzać lotnisk na terenach
przekraczających ten spadek, zwłaszcza na większych

partjach. Eoboty niwelacyjne ograniczyć się winny do
przeciętnego spadku terenu pola wzlotów. Unikać również
należy stosowania częstszych zmian spadków, a zwłaszcza
spadków odwrotnych. W razie konieczności stosowania
zmiennych spadków starać się należy zachować dane
spadki na jaknaj dłuższych przestrzeniach przy równo-
czesnem stosowaniu krótkich spadków przejściowych. Po-
wyższe wskazówki winny być zawsze brane pod uwagę
przy opracowaniu szczegółowego projektu plantowania.
Projekt ten dostosowany możliwie ściśle do terenu winien
dać jaknaj mniejsze roboty plantowania. Koszt tych robót
zależy nietylko od ilości ms przerzuconej ziemi, ale i od
długości przewozów ziemi. W bardzo dobrze opracowa-
nym projekcie plantowania powinny być uznane za nor-
malne przewozy nie przekraczające kilkudziesięciu metrów.
Dlatego też starać się należy w ogólnem rozłożeniu płasz-
czyzn uzyskać wyrównanie mas na partjach 100 x 100 m
(1 ha).

Niemniej ważną rolę w kosztach plantowania przed-
stawia grubość warstwy urodzajnej, oraz jakość podłoża.
Czasem niewielkie nawet roboty ziemne rozłożone na du-
żych partjach terenu pola wzlotów odsłonić mogą nieuro-
dzajne i martwe podglebia (np. gliniaste lub piaszczyste).
Usunięcie więc gleby urodzajnej sprowadzić może zanik
życia roślinnego i niemożność wychodowania darni, tak
koniecznej dla pola wzlotów o nawierzchni naturalnej.
Zdarzyć się więc może, że teren wybrany i uznany za
dobry pod pole wzlotów, może stać się zupełnie nieodpo-
wiednim po ukończeniu robót ziemnych. Wprawdzie ro-
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boty plantowania mogą być tak wykonane, by zebrana
przed splantowaniem warstwa górna urodzajna została
ułożona z powrotem na splantowanym terenie. Niemniej
jednak koszt robót plantowania wzrasta przez to poważnie,
a w razie niezbyt cienkiej i niezbyt zwięzłej warstwy
urodzajnej ułożenie powrotne warstwy czynnej gleby
staje się niemal niewykonalne. Dlatego też przy wyborze
terenu winny być badane i brane pod uwagę grubość
warstw gleby i podlebia.

Jeśli niewielkie roboty plantowania odbywać się będą.
na niedużych partjach terenu a ruch mas ziemnych ogra-
.aiczyó się może do ruchu części górnej urodzajnej gleby,
wtedy plantowanie nie zniszczy czynnej gleby i nie spro-
wadza za sobą, większych kosztów wyhodowania i utrzy-
mania darni.

Dla przykładu podano poniżej krótki opis robót plan-
towania lotniska w Monachjum. Pole wzlotów zostało wy-
brane na terenie wojskowego pola ćwiczeń o wymiarach
1600x1300 m. Teren był stosunkowo znacznie pofałdo-
wany, poprzecinany rowami, wałami i t. p. W roku 1925
w północnej części terenu splantowano pas pola w kie-
runku na wsohód-zachód dla uzyskania tymczasowej drogi
startowej i pąsu lądowania. Do splantowania przeznaczono
ogólnie teren kołowy wybrany z pola wzlotów o średnicy
1000 m czyli o powierzchni 785.000 m%. TA tego do listo-
pada 1929 r. wykonano 480.000 m2, co odpowiada po-
wierzchni 65 x 750 m. Plantowanie przeprowadzono w pa-
sach 100 >i 100 w, dla których uzyskiwano wyrównanie
rr.as ziemnych. Postęp roboty był następujący: a) naj-
pierw wycinano darninę 40x40 cm; b) następnie planto-
wano podłoże, uwzględniając odpływ wód opadowych
przez zachowanie odpowiednich spadków; c) na taksplan-
towane podłoże nanoszono poprzednie zebraną lub dowo-
ż mą warstwę humusu o grubości ponad 20 cm, tak, by
po następriem walcowaniu grubość tej warstwy wynosiła
20 cm; d) na powierzchni humusu układano z powrotem
darninę, zapełniając fugi humusem; e) w końcu po po-
laniu powierzchni wodą walcowano całą, powierzchnię
lekkim 3 ł walcem. Koszt tego rodzaju plantowania wy-
nosił od 280 do zł. za 1 wi2, w sumie więc koszt planto-
wania doszedł do olbrzymiej kwoty 1-5 miljona złotych.
Koszt ten zredukowałby się do jednej trzeciej, gdyby
teren pola wzlotów posiadał grubą urodzajną warstwę
gleby czynnej.

W Polsce koszt robót plantowania pola wzlotów lot-
nisk dotychczas wybudowanych wynosi mniej więcej (przy
ruchu ziemi od 1000 do 2000 ms na 1 ha, przeciętnej ce-
nie jednostkowej 2 zł. za 1 m* i powierzchni 100 ha) 200
do 400 tysięcy złotych na lotnisko pierwszej klasy.

i) O d w o d n i e n i e p o l a wzlotów.
Pole wzlotów, które ma zabezpieczyć start i lądo-

wanie płatowców o każdej porze roku musi posiadać prócz
potrzebnej równej płaszczyzny o dostatecznie wytrzyma-
łej nawierzchni, dobre warunki dla odwodnienia i odpro-
wadzenia wód, jak również i odpowiednie warunki dla
nawodnienia w okresie posuchy, szkodliwej dla pola
wzlotów,

Opady wodne, zwłaszcza podczas gwałtowych lub
długotrwałych deszczów winny być szybko odprowadzone
dla uniknięcia rozmiękczenia terenu uniemożliwiającego
prowadzenia ruchu lotniczego. Tak samo woda powstała
z topniejących śniegów w okresie wiosennym czy też od-
wilży, powinna odpływać szybko poza obręb pola wzlotów.

Z drugiej strony teren nie powinien tak wyschnąć
w okresie posuchy, by nie ustało życie organiczne roślin.
Powierzchnia bowiem bez roślinności pokrywa się pyłem
niezwykle szkodliwym dla motorów samolotów, albo nad-
miernie twardniej i pęka. Taki teren niechroniony darnią
podlega w wysokim, stopniu szkodliwym wpływom atmos-
ferycznym i uniemożliwia najczęściej nietylko start, ale
i lądowanie.

U nas w Polsce raczej do wyjątków należy teren
pola wzlotów odprowadzający szybko wody opadowe
w sposób naturalny bez potrzeby stosowania sztucznego
odwodnienia (lub nawodnienia). Z terenami lotniczemi po-
siadającymi podłoże żwirowe lub gruboziarniste prze-
puszczalne mamy mało do czynienia. Nawet teren pola
wzlotów o przepuszczalnej nawierzchni piaszczystej wy-
maga często sztucznych urządzeń nawodniających^ dla
umożliwienia wychodowania i utrzymania życia roślinne-
go. Teren gliniasty wymaga z reguły sztucznego od-
wodnienia.

Zasadniczym warunkiem sztucznego odwodnienia pola
wzlotów jest szybkie, natychmiastowe i bezpośrednie od-
prowadzenie wód opadowych, co przedstawia wyraźną
różnicę w porówaniu z odwodnieniem stosowanem w upra-
wie rolnej. Równocześnie odprowadzenie wód opadowych
z terenu pola wzlotów nie może pozbawić gleby wilgoci
potrzebnej dla życia roślin. Powyższy warunek szybkiego
odprowadzenia wody powiększa znacznie całkowity koszt
odwodnienia.

Sztuczne odwodnienie i odprowadzenie wód opado-
wych na terenie pola wzlotów wykonuje się przy pomocy
drenowania. Drenowanie to może być powierzchniowe lub
wgłębne.

Drenowanie powierzchniowe polega na wykonaniu
sieci rowów o niewielkiej głębokości, o dużych natomiast
spadkach, wypełnionych przepuszczalnym materjałem, jak
żwir, tłuczeń, gruboziarnisty żużel i t. p. Tego rodzaju
drenowanie stosuje się rzadko, raczej na terenaoh stosun-
kowo niezbyt wilgotnych, oraz dla odprowadzenia wód
ze źródeł.

Częściej stosuje się drenowanie wgłębne polegające
na założeniu całej sieci sączków i zbieraczy sprowadza-
jących zebraną wodę do kolektora (lub kolektorów) po-
dobnie, jak przy drenowaniu w kulturze rolnej. Te same
więc mniejwięcej zasady obowiązują przy stosowaniu tego
drenowania na terenie pola wzlotów, jak przy drenowa-
niu gruntów rolnych, z tem, by odprowadzenie wód opa-
dowych odbywało się w sposób szybki. Szybkie odprowa-
dzenie uzyskuje się: 1, przez ułożenie sączków drenar-
skich w gęstszych, niż normalnie stosowanych odstępach;
2. przez stosowanie dużych średnic sączków, wykonanych
z materjału wybitnie porowatego lub też posiadających-
otwory, przyjmujących terasamem wodę nietylko na sty-
kach, lecz i na całej powierzchni; 3. przez nakrycie uło-
żonych sączków materjałem przepuszczalnym na całycji
długościach poszczególnych ciągów lub na pewnych
partjach.

Na lotniskach europejskich stosuje się gęsty układ
ciągów drenarskich, podczas gdy na lotniskach amerykań-
skich używa się powszechnie dużych średnic sączków
z materjału porowego.

W obydwu powyższych sposobach szybkiego odpro-
wadzenia wód opadowych używa się gruboziarnistego
materjału (kamiennego) jako głównego wypełnienia rowów
ponad ułoźonemi ciągami drenarskiemi.

Ułożone obok siebie w danym ciągu sączki posiadać
winny możliwie jednostajny spadek. Woda spływa szybko
z powierzchni przez infiltracje, oraz po przez łatwo prze-
puszczalny, wypełniający rowy materjał ziarnisty do sącz-
ków przez fugi, jakie tworzą leżące obok siebie sączki
lub przez otwory ścian sączków (w Stanach Zjednoczo-
nych). Sączki prowadzą wodę do drenów zbieraczy, prze-
biegających ukośnie do szeregu sączków równolegle uło-
żonych, dreny zbieracze oddają w dalszym ciągu zebraną
wodę ciągom zbiorczym, które to ostatnie odprowadzają
wodę poza teren pola wzlotów.

Dopływ wody do drenów zależy przedewszystkiem
od rodzaju gleby._ Im więcej gleba zawiera gliny,, tem
mniejsze są pory i tem dłuższego potrzeba czasu by woda
dostała się do sączków. Odwrotnie, im bardziej piaszczy-
stym jest teren,, tem. większe są wolne przestrzenie dla



ruchu wody i tem prędzej woda ta może odpłynąć do
drenów, czy też nazewnątrz lotniska. Odstępy ciągów sącz-
ków w terenie piaszczystym powinny być więc większe
niż w terenie gliniastym, sączki w tym wypadku zakładać
należy głęboko. Często w terenach piaszczystych nie zaj-
dzie potrzeba drenowania całej przestrzeni pola wzlotów,
wystarcza czasem założenie kilku ciągów zbiorczych w ten
sposób, by powyższe odprowadziły szybko wody opadowe
gromadzące się w zagłębieniach gruntu lub na płaszczy-
znach o minimalnym spadku.

Głębokość założenia drenowania zależy nietylko od
rodzaju gleby, lecz również od klimatu i rodzaju rosną-
cych na powierzchni roślin. Ciągi drenowe muszą leżeć
w takiej głębokości, by nie zamarzały w zimie i by nie
mogły do nich dotrzeć korzenie roślin.

Zasadniczo jednak dreny powinny być ułożone możli-
wie płytko. Normalna głębokość dna rowka drenarskiego
w środkowej części Polski powinna wynosić 1 m minimum
dla sączków 90 cm, dla zbieraczy 1 m.

Wzajemny odstęp ciągów sączków powinien być o 20
do 2B°/o mniejszym od odstępu stosowanego przy dreno-
waniu pól uprawnych. Tylko na brzegach lotniska o nie-
znacznym ruchu samolotów można stosować rozstaw cią-
gów drenarskich jak przy drenowaniu pól uprawnych.

Założenie drenowania zależy jednak i od możliwości
łatwego odprowadzenia zebranych w ciągu zbiorczym
wód poza granice terenów lotniska i dalej. Jeżeli lotnisko
leży na wyższym terenie lub na stoku, odprowadzenie nie
przedstawia zwykle większych trudności. Gdy jednak
dane lotnisko leży w kotlinie, lub gdy otaczające lotnisko
tereny są wyżej położone, wtedy odprowadzenie zebranych
z drenowania wód napotykana poważne trudności i często
stosowane być musi przepompowywanie wód na wyższy
poziom, co wywołuje znaczne koszta inwestycji i eksploa-
tacji. Normalnie odprowadza się wodę z drenowania, albo
do pobliskich ciągów wodnych, albo do rzek i natural-
nych ścieków.

Za zasadę przyjąć również należy niedopuszczenie
do drenowania dopływu wód z otaczających lotnisko tere-
nów. Wody te należy ująć poza terenem lotniska czy to
przy pomocy otwartych rowów, czy też odpowiedniego
skierowania ścieków i odprowadzić w ten sposób, by te-
reny te nie zasilały drenowania lotniska i nie obciążały
pracy tychże.

Wykonane w r. 1927 drenowanie pola wzlotów lot-
niska w Mokotowie (Warszawa) składa się z normalnych
sączków o przekroju 5 cm ułożonych na głębokości 1 m.
Drenowanie pola wzlotów lotniska na Okęciu posiada
sączki w głębokości 0,90 do Im, W obydwu wypadkach
odstępy ciągów drenarskich wynoszą około 8 m, a więc
znacznie mniej niż przy drenowaniu pól uprawnych. Przy
obliczaniu przekroju drenów i zbieraczy przyjęto spływ
1 I na ha i sekundę.

Wykonane w r. 1928 drenowanie lotniska w Kato-
wicach nie dało dobrych wyników, Działanie sączków
w odstępach kilkunasto- i kilkudziesięcio-metrowych uło-
żonych według zasad stosowanych w rolnictwie nie było
zadawalniające. Ciężka gleba gliniasta nie mogła prze-
puścić wód opadowych w sposób szybki do ciągów dre-
narskich rzadko rozmieszczonych, tembardziej, że wypeł-
nienie rowów ciągów składało się z rodzimego materjału.
Warunek szybkiego odprowadzenia wód opadowych tak
zasadniczy dla pola wzlotów nie był tu zachowany. Dla-
tego też w okresie tajania śniegów, oraz dłużej trwają-
cych lub gwałtownych deszczów ruch był do tego stopnia
utrudnionym, że kilka razy zaszła konieczność kilkutygo-
dniowego zamknięcia lotniska dla ruchu lotniczego. Dla
umożliwienia prowadzenia ruchu lotniczego bez przerw
musiano wykonać w r. 1929 kilka dróg startowych (patrz
wyżej ng

u — „Twarde nawierzchnie startowe"), na któ-
rych odbywał się nietylko start, ale i lądowanie płatow-
ców w okresie większych opadów atmosferycznych. Dzięki
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tym drogom startowym obeony ruch lotniczy prowadzony
jest bez przerw (od przeszło 1-go roku). Ponieważ nie
można było poprawić drenowania, więc w roku bieżącym
przystąpiono do wykonania nowego drenowania starannie
opracowanego i uwzględniającego możliwość szybkiego
odprowadzenia wód opadowych. Nowy projekt drenowa-
nia przewiduje ciągi drenarskie średnicy 6 cm w odstę-
pach co 10 m. Dla umożliwienia szybkiego spływu wody
z wyrównanej przez plantowanie powierzchni do ciągów

•

••?>••-•.>.""

Bip. 51.

drenarskich przewidziano wykonanie na każdym ciągu
drenarskim „szybów" l#0xl"0m z piasku gruboziarnistego,
rozmieszczonych co 10 m, a prowadzących^ od drenów do
samej powierzchni terenu. "Wypełnienia rowów drenar-
skich w całości gruboziarnistym materjałem musiano za-
niechać dla uniknięcia dużych kosztów z tem związanych.
I tak kosztorys drenowania wykonanego w powyższy
sposób przedstawia kwotę około 200.0^0 zł. (około 4.000 zł.
na 1 ha).

Bya. 52.

Najwięcej doświadczeń z dziedziny odwodnienia pól
wzlotów poczyniono w Stanach Zjednoczonych. Układ
ciągów drenarskich rozmieszczonych w większych odstę-
pach składa się zwykle z drenów żelaznych z blachy fa-
listej z otworami na całej powierzchni (ryc.51) lub z dre-
nów z betonu lub innego materjału wybitnie porowatego.
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Stosowane średnice drenów są bardzo duże (kilkadziesiąt
cm), dreny te układane są zwykle w sposób maszynowy
(rys. 52) na iiiewielkich stosunkowo głębokościach. Śre-
dnice drenów tych obliczone są zwykle na spływ wyno-

szący około 21 na ha i sekundę. Jak to widooznem jest
z ryc. 51 (wykonanie ręczne) rowy drenarskie wypełnione
są w całości gruboziarnistym materjałem kamiennym.

(O. d. n ).

lnż. Jan Bryllński.

Gospodarka na drogach miejskich na obszarze Województwa Lwowskiego
w r. 1929/30.

Na obszarze Województwa Lwowskiego mieści się
102 miast i miasteczek (gmin miejskich) o ogólnej ilości
788.572 mieszkańców, rozmieszczonych w mniejszych lub
większych osiedlach, w granicach od 25.000 do 236 osób
w jednem mieście.

Ogólna długość dróg należących do samorządów
miejskich, nie licząc przebiegających przez miasta i mia-
steczka dróg państwowych, wojewódzkich i powiatowych,
wynosi wedle najnowszych zestawień z r. 1930 -1,144.384km
a oprócz tego do tych miast należy jeszcze 2,407.786 m2

p u b l i c z n y ch p l a c ó w , r y n k o w, t a r g o w i c , b ł o ń
i t. p.

W tablicy wyszczególnione drogi i place, są w myśl
obowiązujących ustaw utrzymywane z budżetów miej-
skich.

Badanie gospodarki drogowej na rok 1929/30 dało
wiele ciekawego materjału dla wyświetlenia gospodarki
drogowej samorządów miejskich i wynik tych właśnie ba-
dań, przeprowadzonych przez Dyrekcję Robót Publicznych
we Lwowie, będzie przedmiotem niniej szego opracowania,
dla zaznajomienia szerszego grona czytelników, z miejską
gospodarką, drogową.

"W roku budżetowym 1929/30 miasta ś w i a d c z y ł y
w o g ó l n e j s u m i e na d r o g i i p l a c e 4,542.015-98 zł.,
co przy ogólnej ilości mieszkańców miejskich 788.572, wy-
nosi 5-76 zł. świadczeń na jednego mieszkańca i rok.

Ponieważ w cyfrze tej mieszczą się wszystkie wy-
datki na konserwację dróg miejskich, chodników, ścieków,
placów ifcp., następnie wydatki inwestycyjne drogowe i wy-
datki administracyjne, okazuje się, że wykazana dotacja
jest niezmiernie niską, zwłaszcza w porównaniu do po-
trzeb w tej dziedzinie gospodarki miejskiej. Gdy się
zważy tę okoliczność, że jeden kilometr średniego upo-
rządkowania istniejącej już drogi miejskiej, licząc bardzo
ostrożnie, wyniesie średnio około 160.000 zł. i że stan
dróg miejskich — zwłaszcza w mniejszych miasteczkach
j e s t b a r d z o z ł y , gdy w końcu przyjmując dla uzdro-
wienia tych stosunków drogowych, np. 30-letni program
inwestycji i uporządkowania t3Tch dróg, to roczne zapo-
trzebowanie kapitału na inwestycje i równoczesną kon-
serwację robót w poprzednich latach wykonanych, wy-
niesie przy skromnych wymaganiach k i l k a - do dzie-
s i ę c i o k r o t n i e w i ę c e j , j a k w y n o s i ł y świadcze-
n i a d r o g o w e w r. 1929/30.

Świadczenia drogowe w poszczególnych gminach
miejskich, były w roku 1929/1930 (por. tabl. II).

Z podanych dat w tablicy II. są widoczne w pierw-
szym rzędzie, wielkie różnice w świadczeniach w po-
szczególnych miastach, które mieszczą się w granicach
od 17-06 zł. do 0 zł. na j e d n e g o m i e s z k a ń c a i r o k .

Przechodząc do omówienia poszczególnych miast,
stwierdza tablica II, iż na pierwsze miejsce wybił się Oho-
dorów, miasteczko w powiecie bobreckim, o 6.000 miesz-
kańców, 4-7 km dróg i 11.250 m"1 placach, z wydatkiem
rocznym 102.442-18 zł., t. j . 17'06 zł. na jednego miesz-
kańca! a następnie dopiero przychodzi Lwów ze 144 km
dróg i 138.700 ml placów, z wydatkiem 2,897.993 zł., co
czyni rocznie 11'97 zł. na głowę.

Niejako jakby dla konkurencji dla bogatszych bliż-
szych, i dalszych sąsiadów, w trzecim rzędzie przychodzi

ubogie miasto Szozerzec, w powiecie lwowskim, w zupeł-
ności zniszczone podczas wojny w r. 1914 i do dzisiej-
szego dnia bardzo mało odbudowane, z wydatkiem 9-93 zł.
na głowę! Za Szczercem dopiero następuje wiele więk-
szych miasteczek i miast powiatowych, a już np. Przemyśl
zajmuje dość niezaszczytne 42-gie miejsce z wydatkiem
1-62 zł., a za nim cały szereg miast powiatowych jak
Lisko 1-35 zł., Przeworsk 1-07 zł., Strzyżów 0-86 zł., Stary
Sambor 082 zł., Rawa ruska 0'60 ssl., Gródek Jagielloński
0-53 zł. i w końcu Lubaczów 042 zł. na j e d n e g o
m i e s z k a ń c a i r o k !

Za temi miastami kroczy dalej oały szereg miast
z wydatkami jeszcze mniejszymi, spadającymi stopniowo
aż do 0-05 zł. r o c z n i e na jednego mieszkańca, wzglę-
dnie na końcu II-giej tablicy wyszczególniono 7 miaste-
czek, które załatwiły sprawę drogową w r. 1929/30 w ten
sposób, że gotówką n ic n i e ś w i a d c z y ł y , na s w o j e
w ł a s n e d r o g i ! — przyczem Krakowiec usprawiedliwił
się pożarem miasta, zaś niektóre z tych miasteczek wy-
konały na drogach pewne bardzo drobne roboty ziemne,
drogą szarwarku.

Następnie tablica II. stwierdza, że 52 miast i mia-
steczek, świadczyły n i ż e j 1 zł. na g ł o w ę i r o k !

Z powyższych wywodów wynika, że przeciętne roczne
świadczenia na drogi miejskie na jednego mieszkańca,
obliczone jak wyżej na 5"76 zł. dla 102 wykazanych miast,
nie daje jeszcze dostatecznego obrazu gospodarki drogo-
wej. Wynika z tego, że miasta mają między sobą zbyt
wielką różnicę w kulturze technicznej i przemysłowej
w potrzebach i wymaganiach mieszkańców i w związku
z tem w faktycznych świadczeniach drogowych.

Taka np. Tyrawa wołowska z 270 mieszkańcami,
Nowotaniec z 600 mieszkańcami, Mrzygłód z 674 miesz-
kańcami itp. posiadają tylko zaszczytny tytuł „miasta",
de facto są to tylko ubogie wsie z jeszcze biedniejszem
i brudnem ghetto.

Ciekawą więc rzeczą będzie przeprowadzenie pew-
nego podziału w wyżej zestawionych miastach i zastano-
wienie się nad wydatkami na drogach:

Rozpatrzmy n a j p i e r w m i a s t a p o w i a t o w e ,
których w Województwie Lwowskiem posiadamy 27.

Miasta te liczyły w badanym roku 567.867 mieszkań-
ców, 627.615 km dróg, 817.988 m1 placów, a wydatki dro-
gowe wynosiły 3,975.294-24 zł., która to kwota odpowiada
przeciętnej 7-05 zł. rocznie na jednego mieszkańca.

Po obliczeniu tych ostatnich cyfr z ogólnej sumy na
wstępie obliczonej dla wszystkich miast wynika, że dal-
szych 75 miast z 220.715 ludności, 516.769 km dróg
i 1,589.798 m2 placów i t. p. świadczyły na drogi tylko
576.721-74 zł. tj. 2 zł. 61 gr. na jednego mieszkańca i rok.

Gdy od tych cyfr odliczy się jeszcze trzy dalsze mia-
sta, które na drogi świadczyły większe kwoty, jak to
w tabeli II-giej wykazano, t. j . Ohodorów, Tustanowice
i Borysław, o ogólnej ilości mieszkańców 52.508 i wydat-
kami na drogi 348.257-99 zł. wynika, że pozostałych 72
miast z 168.207 ludności, posiadające 488.679 km dróg
i 1,566.498 m2 placów itp. wydały zaledwie 228.46375 zł.,
która to kwota odpowiada wydatkowi 1'35 zł. rocznie na
jednego obywatela.

Jeżeli idąc analogicznie dalej zrobi się pewną różnicę
w kulturze technicznej i przemysłowej dla 27 miast po-
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Rozmieszczenie miast i miejskich dróg w powiatach poli-
tycznych jest następujące :

Tablica I.

Powiat Nazwy miast
ulic

i dróg
miejskich

w km

Bóbrka

Brzozów
Dobromil

Drohobycz

Gródek Jag.

Jarosław

Jaworów

Kolbuszowa

Krosno
Lisk o

Lubaczów

Lwów

Łańcut
Mościska

N i s k o
Przemyśl

Przeworsk
Rawa ruska

Rudki
Rzeszów

Sambor
Sanok

Sokal

Stary Sambor

Strzyżów
Tarnobrzeg

Żół kiew

Razem .

4

3
4

3

2

4

3

3

3
4

6

6

2
4

3
5

2
6

2
5

1
9

5

5

1
4

Q

102

Bóbrka, Brzozdowce, Cho-
doWj Strzeliska Nowe .

Brzozów, Dynów, Jasienica
Bircza, Dobromil, Nowe
miasto, Robotycze . . .

Borysław, Drohobycz, Tu-
stanowice

Gródek Jagielloński, Ja-
nów

Jarosław, Próohnik miasto,
Radymno, Sieniawa . .
Jaworów, Krakowiec,
Wielkie Oczy

Kolbuszowa, Majdan, So-
kołów

Dukla, Korczyna, Krosno
Baligród, Lisko, Lutowiska,

Ustrzyki dolne
Gieszanów, Lipsko, Luba-
czów, Narol, Oleszyce,
Płazów - . . .

Jaryczów nowy, Kulików,
Lwów, Nawarja, Szcze-
rzec, Winniki

Leżajsk, Łańcut
Hussaków, Krukienice,
Mościska, Sądowa Wisznia
Nisko, Rudnik, Ułanów .
Dubiecko, Krasiczyn,
Krzywcza, Niżankowice,
Przemyśl

Kańczuga, Przeworsk . .
Lubycza król., Magierów,
Niemirów, Potylicz, Ra-
wa r., Uhnów

Konaarno, Rudki . . . .
Błaźowa, Głogów, Jawor-
nik M., Rzeszów, Tyczyn

Samb or
Bukowsko, Jaćmierz, Ja-
śliska, Mrzygłód, Nowo-
taniec, Rymanów, Sanok,
Tyrawa wołoska, Zarszyn

Bełz, Krystynopol, Sokal,
Tartaków, Waręż miasto

Ohyrów, Felsztyn, Łaszki
mur., Stary Sambor, Stara
Sól

Strzyżów
Baranów, Radoniyśl n/S.,
Tarnobrzeg, Rozwadów .

żółkiew, Kulików, Mosty
Wielkie

Długo ść

Po-
wierzchnia
placów m

25.490
20.830

20.108

69.591

21.529

50.050

42.700

40.500
85.230

18.676

69.380

173.800
46.000

21.205
10.800

74.000
8.400

47.600
15.500

65.000
26.000

77.850

32.185

17.690
6.000

12.870

45.400
1,144.384

68.210
135.600

87.100

50.950

26.520

48.250

84.340

105.000
41.620

56.771

68.134

231.668
71.562

81.040
57.700

62.640
4.860

251.864
110.000

52.822
51.600

79.187

322.348

63.176
11.000

60,043

124.28(
2,407.786

wiatowych i trzech miast wyżej wymienionych, rozwinię-
tych więcej pod względem przemysłowym, i z tych 30-tu
miast wyeliminuje się miasta o mniejszej kulturze tech-
nicznej, przemysłowej i skromniejszych wymaganiach, wy-
pada, że dla pozostałych 9-ciu miast o 463.B82 mieszkań-
cach, długość dróg miejskich wynosiła 393.541 km, po-
wierzchnia pląsów 335.220 m2, a wydatki drogowe wyno-

siły 3,931.312-17 zł., czyli po przeliczeniu na mieszkańców
wypada 8'47 zł. rocznie na głowę.

T a b l i c a II.

Świadczenia na drogi
na rok i mieszkańca

w złotych

Nazwy miast w arytmetycz-
nym porządku, co do wyso-
kości świadczeń drogowych

1) 17-06,
2) 11-97,
3) 9-93,

8-87, 5) 8 57,
7-26,
6-30,
5 99, 9) 5-88,

10)5-33, 11)5-35,12)5-22,

13) 4-80, 14) 4-69,
15) 3-73, 16) 3-70,
17) 3-70, 18) 3-67,

19) 3-47,
21) 3-15,

23) 2-92,
251
2'
29;

30) 2-66,
32) 2-23,
34) 2-16,
36) 2-03,
37) 1-99,
39) 1-89,
41) 1-63,
43) 1-53,
44) 1-43,
46) 1-35,
48) 1-07,
50) 1-04,
51) 0-97,
53) 097,

55) 0-86,
57) 0-82,
58) 0-77,
60) 0-74,
61) 0-68,
63) 0-63,
65) 0-60,
67) 0-58,
69) 0-56,
71) 0-53,

73) 0-50,
76) 0-48,

20) 3-42,
22) 8-09,

24) 2-86,
26) 2-84,
28) 2-68,

31) 2-43,
83) 2-21,
35) 2-04,

38) 1-95,
40) 1-71,
42) 1-62,

45) 1-37,
47) 1-30,
49) 1-06,

52) 0-97,
54) 0-95,

56) 0'82)

59) 0-75,

62) 0-64,
64) 0-61,
66) 0-59,
68) 0-58,
70) 0-55,
72) 0-53,

74) 0-49,
76) 0-42,

77) 0-38, 78) 0-88,
79) 0-36, 80) 0-34,
81) 0-32, 82) 0-32,

83) 0-27, 84) 0-25,
85) 0-25, 96) 0-23,
87) 0 22,

88) 0-19,
90) 0-18,

89) 0-18,
91) 015,

92) 008,
93) 0-05, 94) 0-04,
95) 0-03,

96) 0, 98) 0, 99) 0,
100) 0, 101) 0, 102) 0.

Razem

1) CŁodorów,
2) L w ó w ,
3) Szezerzec,
4) D r o h o b y c z , 5)Borysław,
6) S a n o k ,
7) Rudki,
8) Tustanowice, 9) R z e s z ó w,

10) Kulików, 11) Nawarja, 12)
Jaćmierz,

18) Winniki, 14) Ł a ń c u t ,
15) Jaryczów nowy, 16) J a r o -

s ł a w , 17) Rozwadów, 18)
Janów,

19) K o l b u s z o w a , 20) Ra-
dymno, 21) Baranów, 22)
Radomyśl n/S.,

23) T a r n o b r z e g , 24) Ż ó ł -
k i e w , 25) S a m b o r , 26)
S o k a l , 27) Pruchnik
m., 28)Komarno, 29) Mo-
ściska,

30) Dobromi l , 81) Oleszy-
ce, 32) J a w o r ó w , 33)
Brzozów, 34) Mosty
wk., 85) Narol, 36) K r o s n o,

37) Dubiecko, 38) Rudnik, 39)
B ó b r k a , 40) Rymanów,
41) Mrzygłód, 42) Prze-
myśl, 43) Nisko,

44) Bełz, 45) Dynów, 46) Li-
sko, 47) Sokołów, 48)
Przeworsk, 49) Niemi-
rów, 50, Błażowa,

51) Nowe miasto, 52) Ustrzyki
dolne, 53) Stara sól, 54)
Kańczuga,

55) Strzyżów, 56) S t a r y
Sambor, 57) Dukla,

58) Jasienica, 59) Krystyno-
pol, 60) Tartaków,

61) Felsztyn, 62) Lutowiska,
63) Leżajsk, 64) Głogów,

65) R a w a r n s k a , 66) Luby-
cza król, 67) Chyrów, 68)
Robotycze, 69) Uhnów, 70)
Kulików, 71) Gródek
Jag., 72) Niżankowice,

73) Tyczyn, 74) Sieniawa, 75)
Wielkie Oczy, 76) Luba-
czów,

77) Magierów, 70) Zarszyn,
79) Cieszanów, 80) Sądowa
Wisznia, 81) Potylicz, 82)
Bircza,

83) Strzeliska n., 84) Ułanów,
85) Tyrawa wołoska, 86)
Krukienice, 87) Brzoz-
dowce,

88) Korczyna, 89) Waręż mia-
sto, 90) Bukowsko, 91)
Majdan,

92) Baligród,
93) Jawornik miasto, 94) Kra-

siczyn, 95) Jaśliska,
§6^Kiakćrwiec, 97) Krzywcza,

98) Hussaków, 99) Lipsko,
100) Łaszki mur., 101) No-
wotaniec, 102) Płazów.

102 gmin miejskich.
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Na pozostałych 21 miast powiatowych o mniejszej
kulturze technicznej i przemysłowej, wypadnie 166.783
mieszkańców, 262.164 km dróg, 506.068m' placów z kwotą
382.240-06 zł. rocznie, która po przeliczeniu na ilość miesz-
kańców daje 2-43 zł. na głowę i rok.

Reasumując przeprowadzoną, analizę wydatków,
otrzymamy, że:

a) 9 miast o wyższej kulturze technicznej i
myślowej świadczyło przeciętnie 847 zł.;

b) pozostałych 21 miast powiatowych 2-43 zł.
ej 72 miast 135 zł. r o c z n i e na j e d n e g o

w a t e l a .
Dla dalszego dokładniejszego obznaj omienia czytel-

ników z miejską, gospodarką, drogową, nie od rzeczy bę-
dzie przeliczenie wydatków na rok i km d rog i miej-
s k i e j . Przeszkodę do pewnego stopnia w tem przelicze-
niu stanowią place miejskie, na które były wydatki ło-
żone razem z wydatkami na drogi, i ścisłe rozłożenie wy-
datków na drogi i place jest nie do przeprowadzenia.

Place miejskie były z natury rzeczy różnie utrzy-
mywane, zależnie od potrzeb danego miasta. Wychodząc
jednak z założenia, że utrzymanie placu miejskiego wy-
maga mniej więcej tych samych kosztów, co utrzymanie
drogi, i przyjmując dla przeliczenia placów podanych
w tabeli I. w m% na kilometry, szerokość przeciętną pasa
drogowngo na 10 m, otrzyma się następujące interesu-
jące cyfry porównawcze:

T a b l i c a III.

ł4

1

2

3

Przedmiot

Miasta o -wyższej kul-
turze technicznej .

Eeszfca miast powiato-

Beszta miast i miaste-

Raaera . . . .

Ilo
ść

9

21

72
102

Wydatki
w złotych

zł.

3,931.312-17

882.240-06

228.463-75
4,542.016-98

Długość di6g
i płaco zru-
dukowailo na

kilometr

km

427.063

812.770

645.329
1,885.162

przeciętny
n i 1 /.,"

i roli

Zł,

9.206

1.221

354
3.280

Jeżeli przeprowadzi się takie same obliczenie dla
miast poz. 1) i 2) tabeli III. przeciętny w y d a t e k na
1 km d r o g i m i e j s k i e j w badanym roku, ułożony w po-
rządku arytmetycznym, wedle wysokości świadczeń, wy-
nosił :

1. Borysław . . 26.728 zł.
2. Lwów . . . 18.356 „
3. Chodorów . . 17.363 „
4. Bzeszów . . 6.811 „
5. Drohobycz . . 5.460 „

Wiadomości z literatury technicznej.
Statyka budowli.

— Dokładne pomiary rozciągania i naprężeń zeskładów
żelaznych i kamiennych omawia Hoffmann w Der Batiingen.
(1930, str. 312). Autor opisuje przyrząd akustyczny Dr. O.
Schaefera, w którym są dwie struny, pomiarowa i porównaw-
cza. Zmiana długości części mierzonej, a więc i struny pomia-
rowej da sią -wymierzyć zapomocą, śruby porównawczej, której
długość się zmienia zapomocą śruby regulacyjnej, aż ton dwu
strun się zrówna. Podziałka na głowie śruby pozwala dokładnie
odczytać zmianę długości i naprężenia.

— Częściowe zawieszenie betonu w łukach Melana oma-
wie Dr. Wolf w Der Bauing. (1930, str. 379). Zazwyczaj za-
wiesza się cały ciężar własny łuku na tęgich belkach Melana,
które muszą być odpowiednio silne. Aby zaoszczędzić na żela-
zie proponuje autor zawieszenie tylko części środkowej prze-

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tustanowice .
Sokal . . .
S a n o k
Żółkiew
Budki . . .
Jarosław
Nisko .
Sambor .
Tarnobrzeg
Strzyżów .
Mościska
Dobromil .
Przemyśl .
Łańcut .
Kolbuszowa
Lisko
St. Sambor
Bóbrka
Jaworów
Przeworsk .
Brzozów
Krosno .
Gródek Jag.
Rawa ruska
Lubaczów .

4.526
2.845
2.636
2.559
2.554
2.325
2.151
1.924
1.907
1.610
1.161
1.048
1.016

972
907
815
773
681
681
649
613
557
403
343

71

zł.
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Świadczenia więc tak obliczone są tak dalece nie-
równomierne, że sięgają w miastach wyżej wymienionych
od 26.728 zł. na rok i kilometr do 71 zł.!

Jeszcze gorzej przedstawia się gospodarka drogowa
72 miasteczek wymienionych w tablicy III. poz. 3.

Świadczenia roczne np. vr gminie Majdan w powie-
cie Kolbuszowskim, wynosiły już tylko 26 zł. na kilometr,
w Baligrodzie 19 zł./l km, a 7 gmin wymienionych pod
poz. 96 — 102 tablicy II. n ic n i e ś w i a d c z y ł o !

Z podanych faktów, opartych na ścisłych urzędo-
wych badaniach i cyfrach wynika, że gospodarka dro-
gowa samorządów miejskich na obszarze tut. Wojewódz-
twa jest z małymi wyjątkami f a t a l n a , i w y m a g a
u z d r o w i e n i a .

Przyczyn złej gospodarki należy szukać w różnych
okolicznościach, a głównie :

1. w złej i kosztownej administracji;
2. braku zainteresowania i apatji mieszkańców co

do problemu budowy i utrzymania dróg miejskich;
3. zubożenia społeczeństwa po wojnie;
4. w braku jakiegokolwiek nadzoru technicznego,

oraz wyszkolonego personalu, zwłaszcza w małych mia-
steczkach, i w końcu

5. w różnĵ ch okolicznościach, które wystąpiły tylko
lokalnie, jak np. powódź, zniszczenie podczas wojny i t. p.

kroju betonowego łuku, poczem przy zawieszeniu reszty prze-
kroju łuku ciśnienie się rozdziela na łuk żelazny i tę część
środkową łuku betonowego, przez co umożliwia się użycie lżej-
szego łuku żelaznego.

— Uszkodzenia budynków wskutek trzęsienia ziemi opi-
suje prof. Taniguti w Der Bauing. (1930, str. 216). Budowle
drewniane wytrzymują lekkie wstrząsy, przy większych walą
się. Bardzo ujemnie zachowują się wszelkie mury, lepiej zna-
cznie ramy. Przy wysokich budynkach ramowych występują
największe uszkodzenia na drugiem i trzeciem piątrze.

— Wpływ powtarzanych obciążeń poziomych na ramy
żelbetowe badał Mikishi Abe (Der Bauing. 1930, str. 214). Dla
Japonji, gdzie trzęsienia ziemi są bardzo częste, zagadnienie
to jest bardzo ważne, w Polsce, Bogu dzięki, są one bardzo
rzadkie, wyniki doświadczeń autora nie przedstawiają większej
wartości.

— Doświadczenia z belkami drewnianemi złoionemi opi-
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sujo Otto Graf w Der Bauingen, (1930 str. I57j. Dwie belki
drewniane łączono zapomocą zaporek kołowych dębowych i śrub.
Ugięcia i wytrzymałość takich belek porównywano z ugięciami
i wytrzymałością belek jednolitych. Ugięcia belek złożonych
były znacznie większe i to całkowite od 1"4 do 1'9, sprężyste
od 1*2 do 1*7 razy. Naprężenia przy złamaniu wynosiły 78
do 96°/0 naprężeń przy złamaniu belek jednolitych.

Dr. M. Thullie.

Materjały budowlane.
— Zastosowanie pompy przy betonowaniu omawia inż,

Heidorn w Der Bauing. (1930, str- 381). Zamiast wieży przy
betonie lanym i wyciągu wprowadzono po raz pierwszy przy
budowie domu niemieckiego w Flensburgu pompę połączoną
z mieszarką. Wyniki były bardzo dobre. Jako korzyści przed-
stawia autor mały koszt transportu, szybki i prosty montaż,
małe koszta ruchu, oszczędność na roboeiźnie i narzędziach
i co najważniejsze, beton bez zarzutu pod każdym względem
na miejscu zużycia. Dr. M. Thullie.

Żelazo-beton.
— Budowy betonowe i żelbetowe w zimie omawia Dr.

Petry w Der Bauing. (1930, str. 175). Zarządzenia ochronne
są zależne od wielkości mrozu, mianowicie: a) Użycie cementu
wyborowego, a zwłaszcza gliniastego, który wywiązuje wiele
ciepła przy tężeniu, b) Ograniczenie ilości wody, staranniejsze
ubijanie, użycie wody ciepłej, podegrzanego piasku i kamienia,
e) Oczyszczenie wkładek żelaznych z lodu, uprzątnięcie śniegu
i lodu z deskowań, d) Utworzenie przestrzeni ogrzanej, w której
się wykonuje budowa, e) Nakrycie świeżych części budowli
workami, tekturą, deskami przy małym mrozie, grubemi war-
stwami słomy, matami słomianemi i na zewnątrz deskami przy
silnym mrozie, f) Przy silnym mrozie ogrzewa się czasem
części budowli świeżo wykonane. Autor przytacza wiele przy-
kładów w zimie wykonanych budowli. Autor zwraca uwagę,
że koszt zimowej roboty wywołują nietylko zarządzenia po-
wyższe ochronne, ale także mniejsza wydatność pracy robotni-
ków, która znów zależną jest od ich ubrania i pożywienia,
dalej krótkie dnie robocze i niebezpieczeństwo większego po-
żaru. Jednak budowa zimowa w razie potrzeby jest możliwa,
czego dowodzą bardzo liczne wykonane w zimie budowle.

Dr. M. Thullie

Budownictwo.
—• O budowaniu w zimie miał wykład Sutter, dyrektor

firmy Wayn i Freytag w Towarzystwie dla reform socjalnych
(Der Bauingenieur 1930 str. 160). Dotychczas zazwyczaj buduje
się tylko podczas pory roku cieplejszej. Skutek tego jest ten,
że robotnicy i rzemieślnicy budowlani są podczas zimy bez
zajęcia, źe czas wykonania budowli się przedłuża, koszt opro-
centowania kapitału podczas wykonania się powiększa. W Ame-
ryce, w Szwecji i Norwegji budowanie w zimie jest znacznie
upowszechnione, w Niemczech wprowadziła tę nowość od kilku
lat firma Ways i Freytag. Przy budowlach betonowych i żel-
betowych chodzi o umożliwienie stwardnienia zaprawy czy
betonu pomimo mrozu. Podczas mrozu zamarza bowiem woda,
stanowiąca część składową zaprawy i betonu, rozszerza swą
objętość o 1 / u i rozsadza mur względnie beton. Skutki tego
widoczne są dopiero po odtajaniu. Aby temu zapobiec, należy
miejsce budowy obudować i przestrzeń tę obudową zamkniętą
ogrzać 16 do 20 °C. Wodę i piasek trzeba także przed użyciem
ogrzać 5 do 15°C. Mówca przemawia przeciw ogrzewaniu wę-
glami w koszach, gdyż tlenek węgla wydobywający zatruwa
powietrze a ogrzewanie w otwartych koszach grozi niebezpie-
czeństwem pożaru. Mówca zaleca ogrzewanie zamkniętej prze-
strzeni gorącem powietrzem. Firma wykonała w ten sposób
kilka większych budowli w zimie. W jednym wypadku koszt
ogrzewania wyniósł 10 do 12000 m., więc 3 do 4°/0 kosztów
budowy, w drugim wyniósł tylko 3°/0 robocizny w tym czasie.
W pierwszym wypadku koszt był większy, bo ogrzewano 60 dni.
Dobrzeby było, gdyby nasi przedsiębiorcy budowlani zapoznali
się ze sposobem budowania i je u nas zastosowali.

Dr. M. Thullie.

Drogi żelazne.
— Składnice materjałów nawierzchni omawia inż. Hammer

w Eeichsbahn (zeszyt 16 z r, 1930), wykazując korzyści, wy-
nikające z scentralizowania materjałów nawierzchni w Niemczech
w każdej Dyrekcji kolejowej w jednem miejscu.

Zamiast dotychczasowej kwartalnej ewidencji musiano tam
wprowadzić miesięczną. Nowa organizacja przeprowadzona w r.
1930 pozwala na znaczne zmniejszenie zapasów, mianowicie
nowych na około 50 miljonów. a starych na 20 miljonów marek.
(Przegląd Zagraniczn. Pism Kolej, zeszyt 6 z r. 1930).

U nas w In&ijnierze Kolejowym (zeszyt 5 z r. 1930) sprawę
tę omawia w osobnym artykule mi. A. W. Kriiger, podając
opis takiej składnicy, urządzonej w r. 1929 na „Unjiu w Kra-
kowie-Płaszowie dla D. P. R. P. w krakowie.

— Wagony do przewozu helium w Ameryce buduje mary-
narka. Ozteroosiowe takie cysterny posiadają platformę ładow-
niczą sięgającą prawie do powierzchni szyn i składają się
z sześciu kulistych zbiorników o wewnętrznej średnicy 1848 mm,
a grubości ścian 38—48 mm. Dwa zbiorniki osadzone są nad
parami kół, a cztery na niskiej platformie. Kształt kulisty wy-
brano dlatego, iż okazał się o 25°/0 lżejszym od walcowego.
(Tehnish Tidskrift - Slochholm zeszyt 2 z 1930 i Organ f. d.
Forlschrille zeszyt 16 z 1930).

— Budowa linji węglowej Śląsk- Gdynia posuwa się na-
przód. Ruch prowizoryczny na odcinku Herby - Zduńska Wola
ma być aktywowany 15 listopada r. b. W tym samym termi-
nie na linji Bydgoszcz - Gdynia będzie otwarty normalny ruch
osobowy i towarowy na odcinkach Kościerzyna - Sosnowiec
i Osowa-Gdynia. Co się tyczy odcinka Zduńska Wola-Ino-
wrocław to w bieżącym roku budżetowym roboty będą wyko-
nane w 75°/0.

— Czterotorowa linja kolejowa w Stanach Zjednoczonych
P. A. Nowojorska kolej centralna przeprowadza przebudowę
dwutorowej linji Nowy York-Buffalo na czterotorowa. Po
ukończeniu obecnie w toku znajdujących się robót będzie droga
Nowy York-Albany posiadała tylko trzy odcinki dwutorowe,
mianowicie po 13 km, 8 km i 32 km, przy całkowitej długości
230 km.

Linja prowadzi nad brzegiem Hudsonu o ścianach pro-
stopadłych, rozszerzenie w koryto wody przy takich warunkach
było niemożliwe, dla nowych torów musiano zdobywać miejsce
od strony brzegu skalnego 15 do 40 m wysokiego, Z tego wy-
nikły roboty ziemne, idące w miljony m3, przyczem ruch
o dziennych 130 pociągach musiał być utrzymany. Trzy tu-
nele musiały być przebudowane i rozszerzone na 4 tory. Przy
tej sposobności musiano wiele przejazdów o poziomie szyn usu-
nąć. (Der Bahnbau Nr. 30 z 27 lipca 1930).

— Opał płynny parowozów w Estonji. Parowozy koleji
państw. Estonji są opalane łupkiem bitumicznym, wydobywa-
nym w kraju. W ostatnich latach łupek żywiczny przerabiany
jest na rodzaj oleju, który okazał się doskonałym środkiem
opałowym. W r. 1929 poczyniono próbę zastosowania tego
oleju do opalania parowozów; dały one wyniki zupełnie zado-
walniające. Zarząd koleji przerobił na opał olejem 7 parowo-
zów, obsługujących pociągi pospieszne. Przeróbka wielkiej ilości
parowozów nie jest na razie możliwą ze wzglęgu na ograni-
czoną produkcję destylarni. Budują się jednak wielkie rafinerje,
które dostarczą potrzebnej ilości oleju opałowego.

(Zeit. d. Yereins deutscher Eiseribahnoerw. zeszyt 5 z r,
1930).

— Długość szyn w Stanach Zjednoczonych A. P. Znane
amerykańskie pismo Railway Age rozpatruje, jaka długość szyn
jest najbardziej ekonomiczną.

W Stanach Zjednoczonych przeszło się w ostatnich la-
tach od szyn 28 stóp = 8'54 m długich do 30 stóp = 9*14 m,
następnie do 33 stóp = 10'07 tn poczem 39 stóp = 11-9 m dłu-
gich. Gdy przyjęto tę długość przyszło się do przekonania, źe
długość ta powinna wynosić 45 stóp = 13"78 m. Kolej Lebigh-
Balley wprowadziła obecnie vr używanie szyny 66 stóp —



446

2O13 m długie z dobrym rezultatem. (Der Bahnbau zeszyt 42
z r. 1930).

— Nawierzchnię na podkładach drewnianych udoskonalono
o tyle na kolejach, niemieckich, iż przyjęto z koleji oldenbur-
skich. sposób oddzielnego przymocowywania podkładów do pod-
kładek i szyn do podkładek.

Silne podkładki 160x345 mm przymocowuje się czterema
wkrętami do podkładów. Na kolejach niemieckich był prakty-
kowany zwyczaj, iż podkłady nawiercano pod wkręty przez
całą ich wysokość, dzisiaj zaniechano tego; u spodu otworów
w podkładach pozostawia się miąsz drzewny llj2 mm gruby.
Otwory te zalewa się mazią, pogazową, a przy wpuszczaniu
wkrętów maź ta wciska się w drzewo, lepiej je utrwala, nie-
ściekając końcem otworu do żwiru. Szynę przytrzymuje warga
podkładki z jednej strony, a z drugiej śruba stopowa.

W Oldenburgu ułożono taką nawierzchnię w r. 1909,
a obecnie w r. 1930 przy wymianie podkładów drewnianych
na żelazne, rozebrano ją i zauważono dobry stan wiązania,
a szczególnie dobrą konserwację drewna. Nawierzchnia nada-
wała się jeszcze do dalszego użytku, nawet gniatanie się pod-
kładek w napawane podkłady sosno u e nie było nadmierne.
(Die Gleistechnik zeszyt 20 z r. 1930).

Ini. A. W. Kruger.

Tunele.
— Tunel przez góry kaskadowe na linji Great Nothern

Railway w Stanach Zjednoczonych A. P.
Linja kolejowa na przejściu przez góry kaskadowe była

w okresie niespełna 40 lat trzykrotnie przebudowywana. Ostatnią
przebudową jest wykonanie w latach 1925—28 dwutorowego
tunelu 12'5 km długiego w twardej skale, przezco uzyskano
znaczne zmniejszenie spadków, krzywizn i skrócenie trasy
0 12 km. (The Engineer zeszyty 3831/32/33 z r. 1929).

Ink A. W. Kruger.

Budownictwo lądowe.
— Konserwacja więzarów żelaznych zapomocą zaprawy

cementowej. Poza zabezpieczeniem od rdzy więzarów żelaznych
przez malowanie ich farbami olejnemi, podaje Der Eautemchutz
(1/1930) nowy sposób konserwacji żelaza za pomocą zaprawy
cementowej.

Zardzewiałe powierzchnie żelaza oczyszcza się strumieniem
piasku aż do otrzymania gładkiej powierzchni. Następnie pręty
żelazne wraz z blachami węzłowemi owija się cienką, lecz gęstą
siatką żelazną i pokrywa pod ciśnieniem zapomocą metody na-
tryskowej dwoma warstwami zaprawy cementowej z małą do-
mieszką wapna. Grubość każdej warstwy wynosi 0-7—1*0 cm.

Inż. A. W. Kruger.

Lotnictwo.
— Oznaczenie dróg lotniczych w Ameryce. W Ameryce

występuje coraz wyraźniej dążenie do oznaczania kierunków
1 miejscowości dla ruchu lotniczego. O. W. B a r d opisuje dwa
przykłady: Na dachu jednpgo z gmachów w centrum Joliet
umieszczono 366 cm wysoki kwadrat, osadzony 8 cm ponad
dachem budynku z napisem „Joliet". Każda litera jest 61 cm
wysoka, żółto pomalowana i 40 lampami elektrycznemi oświe-
tlona. Prócz tego znajduje się w kwadracie wskaźnik kierun-
kowy, wyznaczający północ. — Drugi wskaźnik znajduje się
na zbiorniku gazowym w pobliżu Chicago. 4B-7»w długi wskaźnik
daje kierunek do Chicago. Mniejsza strzała wskazuje północ.
Oświetlenie uskutecznia 26 200 W lamp z soczewkami rozpra-
szająeemi. Sygnał ten jest widoczny nawet przy mgle i śnie-
życy. (Mektrotechnische Zeitschrift, zeszyt 23 z r. 1930).

— Wypadki lotnicze w r. 1929. W r. 1929 na miljon prze-
lecianych, przez samoloty hm wypadało 1-57 nieszczęśliwych
wypadków z pasażerami, w czem było 0*91 °/0 rannych i O-66°/0

zabitych. W stosunku do r. 1928, kiedy notowano 2-49 wy-
padków, a mianowicie 2-12 rannych i 0-37 zabitych, jestto
pewna poprawa, chociaż liczba zabitych wzrosła. Najwięcej
ofiar pociąga lotnictwo sportowe.

Pewność lotów obok zwiększonej regularności wzrosła
w ostatnich latach o 60°/0. (Verkehrstechnische Woche).

— Sygnały optyczne na linjach lotniczych francuskich.
Stolica Francji została obecnie nawiązaną do zachodnio-europej-
skich nocnych dróg lotniczych. Na szlaku Paryź-Bruksela jest
obecnie urządzonych sześć ognisk migawkowych. Oo 6"5 do
15 sekund, zaświecają one ognikami, migającemi co pół sekundy,
dając znaki V. S. B. Y. D. N. Pierwsze i ostatnie ognisko
w Valenciennes na północy lotniska i na lotnisku Le Bourget
są elektryczne i posiadają sięg światła 40 km. Z czterech pozo-
stałych o sięgu światła 25 km, 3 dają ogniska neonowe, a jedno
acetylenowe. Wysokość ognisk nad ziemią waha się między 5
a 30 m.

Prócz tych ognisk świetlnych, które zapala się na żądanie,
są jeszcze ognie elektryczne nad lotniskiem Le Bourget o sięgu
promieni na 80 km i na Mont-Valerien lbO km na wysokości
177w ponad powierzchnią morza. (Verkehrsłechnische Woche
31/1930). Ini. A. W. Kruger.

Mosty.
— Most wiszący na rzece św. Wawrzyńca w Grand Merę

(Queb) opisuje Steinmann w Engin. News Rec. (t. 103 str. 84).
Rozpiętość wynosi 289-3 m. Wieszar jest linwowy. Naprężenie
przyjęto 1266 kgjcm2.

— Most w Rabie na ramieniu Dunaju opisuje inż. Bekę
w Der Bauingenieur (1930 str. 21). Dźwigary główne o rozp.
120 m są łukowe. Łuk jest gibki stężony belką kratową,
2-4 wysoką, według układu Langera. Układ ten zaprojekto-
wany przed 60 laty przez Langera był bardzo mało używany,
dopiero w ostatnim czasie wchodzi częściej w użycie. Belka
stężająca wystaje z obu stron po 17'55 m. Most wykonano
ze stali St. 48, nity ze stali krzemowej. Przekrój łuku ma
kształt U, otwór zwrócony na dół, co umożliwia łatwe połą-
czenie słupów wiszących i wykazuje dobry odpływ wody. Na
końcach wystających opuszczono ostatnią poprzecznicę, dano
tylko rozporę a podłuźnice ostatnie oparto na przyczółkach.
Przy obliczeniu przyjęto naprężenie dopuszczalne 1700 fcgr/cw2,

a dla ciśiiionych prętów na wykonanie cM I=1700—0-l | —

dla —==100, a dla większych — am— ' . Dla nitów

na scmame as = 0-8 a, na ciśnienie ścianki dziury aa = 2-2 a.
Obciążenie próbne wykazało ugięcie prawie zupełnie zgodne
z obliozonemi. Dr. M. Thullie.

Drogi.
— Niemiecki ruch pocztowy samochodowy jest przedmio-

tem artykułu inż. L. Jonasza w Nr. 31 Asphali u. Teer.
Jedną z najpotężniejszych instytucyj transportowych jest

niemiecka poczta, rozporządzająca parkiem składającym się
z 9.739 pojazdów mechanicznych, oraz 1.691 przyczepek. Sieć
automobilowych linij pocztowych jest bardzo gęsta, obejmuje
bowiem z końcem r. 1928 — 1.936 planowo eksploatowanych
połączeń o łącznej długości 37.172 km, przyczem roczna spraw-
ność wynosi okrągło 60 milj. km, na ilość przetransportowanych
podróżnych 68-8 milj. osób.

Początki pocztowego ruchu samochodowego w Niemczech
sięgają r- 1905, w którym to czasie założoną pierwszą linję
transportową Tolz - Lenggries w Bawarji; w okresie zaś przed-
wojennym posiadały Niemcy w Turyngji 35 omnibusów moto-
rowych obsługujących lin je turystyczne o długości 505 km.

Grłówny rozwój rozpoczął się jednak dopiero w r. 1920
doprowadzając do dzisiejszego kwitnącego stanu.

Poczta obsługuje swemi wozami nietylko ruch lokalny
ale również dalekobieżny. Dość powiedzieć, że omnibusy pocze-
towe doprowadzają podróżnych do Francji i Holandji, a ostatnio
rozpoczęto obsługę linji Drezno - Praga.

Jak dotychczas sprawa zakupu autobusów, gum oraz ma-
terjałów pędnych jest zcentralizowaną w Ministerstwie Poczty.
W najbliższym czasie mają pod tym względem nastąpić pewne
zmiany.
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Tak materjały pędne, jakoteż smary badane są w labo-
ratorjum Państw. Urzędu telegraficzno-technicznego.

Wprowadzane obecnie omnibusy osobowe stanowią typ
zupełnie nowoczesny, motory 6-cio cylindrowe 100 KP., karo-
serja stalowa, którą przy uwzględnieniu amortyzacji, okazała
się ekonomiczniejszą. Pewna groteskę stanowi fakt, iż mogą
one swobodnie rozwijać chyżośó 40—45 km\g, co z uwagi na
zaopatrzenie ich w balony, nie przedstawia dla drogi żadnego
niebezpieczeństwa, gdy tymczasem ustawa im tego nie dozwala.
Wedle niemieckiego bowiem ustawodawstwa pojazdy motorowe
o łącznym ciężarze powyżej 5-5 t nie mogą rozwijać większej
chyżości niźli 30 km'g. Zdaje się, że w wyniku ostatnich do-
świadczeń na drodze doświadczalnej w Brunświku, przepis ten
dozna niebawem korzystnej zmiany.

Podobnie jak gdzieindziej, również i w Niemczech wy-
stąpiły niepożądane objawy wzajemnej konkurencji pomiędzy
koleją a samochodem. Celem uniknięcia walki konkurencyjnej
został w r. b. zawarty między obu stronami układ transpor-
towy, który umożliwia korzystną współpracę. Postanowienie
tego układu odnoszą się do linji urządzonych po 1. kwietnia
1929 r., oraz do mających nowo powstać, a obejmują w pierw-
szym rzędzie ruch osobowy, jakkolwiek zajmują się także ru-
chem towarowym. Przy linjach tych ruch odbywa się na koszt
wspólny w ten sposób, iż poczta partycypuje w zyskach i stra-
tach w 65°/0 , kolej zaś w 35°/0. Wyjątek stanowią linje
0 charakterze konkurencyjnym dla kolei (równoległe do toru
kolejowego), przy których wysokość zainteresowania jest od-
wrotną, 65°/0 kolej, zaś 35°/0 poczta.

Liczne dalsze postanowienia regulują wzajemne prawa
1 obowiązki, możność użycia warstatów kolejowych itp, Pewną
koncesję musiała dla kolei zrobić poczta z ruchu towarowego,
który wedle zawartego układu przechodzi zasadniczo na kolej.

Celem przeprowadzenia napraw we własnym zarządzie
posiada poczta 5 zakładów mechanicznych w Berlinie, Wrocła-
wiu, Erfurcie, Karlsruhe i Dortmundzie. Oprócz tego istnieją
lotne kolumny reparacyjne, które przeprowadzają mniejsze na-
prawy. Liczne szczegóły, których nie sposób tu przytoczyć, ilu-
strują należycie prowadzenie tego olbrzymiego przedsiębiorstwa.

— Drogi automobilowe we Włoszech zestawione są w Nr. 21
Der Strassenbau.

Jak wiadomo, Włochy przodują obecnie w budowie dróg
automobilowych wykonywanych z reguły przez przedsiębiorstwa
prywatne z pewnymi gwarancjami skarbu Państwa. Wedle
ostatnich publikacji stan tych dróg jest następujący:

1. W y k o n a n e : 1. Medjołan-Jeziora (Como, Varese,
Lago Maggiore). Ukończona w r. 1927 o długości 86 km, sze-
rokości 8 m. Koszta budowy 89 mil. 1. Przedsiębiorstwo „S. A.
Autostradę" posiada koncesję na lat 50, poczem droga prze-
chodzi na własność Państwa. Państwo ma również prawo wy-
kupić drogę przedwcześnie. Gwarancja państwowa wynosi rocznie
l1/2 mil. 1. na obligacje, dotychczas jednak była zbyteczną,

2. Medjołan-Bergamo. Otwarta w r. 1928 o długości
49 km, szerokości 8 m. Koszta budowy 54 mil. 1. pokryte przez
„Societa Bergamasca Autoyie". Roczna dotacja państwowa
1"1 mil. 1. Państwo dopłaciło dotychczas 2 mil. 1.

3. Neapol-Pompeja, otwarta w lipcu 1929. Długość
21*5 hm, szerokość 8 m. Koszta 36 mil. 1. Wykonana przez
„Autostradę Meridianali", Gwarancja państwowa 0-9 mil. 1.

4. Rzym-Ostja. Długość 20 km, szerokość 10 m. W nocy
oświetlona. Wybudowana i eksploatowana przez miasto Rzym.

II. W b u d o w i e : 1. Neapol-Pompeja-Salerno. Jest to
przedłużenie drogi Neapol-Pompeja. Długość 23-7 km. Koszta
39 mil. 1. Gwarancja 700.000 1. Przedsiębiorstwo jak I a .

2. Florencja-Morze. Długość 83 km. Szerokość 8 m. Koszta
100 mil. 1. Gwarancja 2-6 mil. 1. Przedsiębiorstwo „Autostradę
Toskane".

3. Bergamo • Brescja. Długość 46 km. Szerokość 8 m.
Koszta 54 mil. 1. Gwarancja 1 mil. 1. Przedsiębiorstwo „S. A.
Bresciana Autovie".

4. Padwa-Wenecja. Długość 26 km. Koszta 30 mil. 1.
Gwarancja 0-6 mil. 1. Przedsiębiorstwo: „ Autostradę die Ve-
necia e die Padora".

5. Turyn-Medjolan. Długość 125 km. Koszta 145 mil. 1.
Gwarancja 3"7 mil. 1.

III, W p r o j e k c i e : 1. Brescja-Verona, długość bd hm.
Koszta 60 mil. 1.

2, Wenecja-Tryjest. Koszta 140 mil. 1.
3, Werona -Padwa.
4, Fiuma-Tryjest.

— Drogi betonowe wykonane w Stanach Zjednoczonych
w r. 1929 opisuje inź, Wernekke w Nr. 19/1930 Der Strassenbau.

W r. 1929 wykonano 13.700 km betonowych dróg mię-
dzymiastowych oraz około 4,200.000 m2 betonowych nawierzchni
miejskich. W niektórych Stanach, jak np. New York, Michigan,
Texas, Iowa, Missouri i Pennsylvania przyrost w powyższym
roku przekracza 1000 km.

Szczególne postępy poczyniła nawierzchnia betonowa na
lotniskach. W Stanach Zjedn. istnieje obecnie około 20 portów
lotniczych, których pola wzlotów ubezpieczone aą nawierzchnią
betonową. Początek w tym kierunku zrobił Ford w Detroit
w r. 1928, poczem zastosowano ją na lotniskach w Glendale,
Kalifornji, Nowym Yorku, St. Louis i t. p. Ilość cementu zu-
żytego przez lotniska szacują na miljon beczek po 200 kg.

W przepisach dołączanych do kontraktów budowlanych
nastąpiły w r. 1929 bardzo nieznaczne zmiany. 13 Stanów
przepisuje dla betonu po 28 dniach pewną ustaloną wytrzy-
małość, w 17 Stanach określa się szczegółowo stosunek wody.

Na ogół przyjął się przekrój z wzmocnieniami krawęźnemi,
tylko w 7 Stanach (na 48) wykonują nawierzchnię bez tych
wzmocnień. W 26 Stanach przepisuje się przymus mecha-
nicznego wykonania nawierzchni a w 17 dalszych sposób wyko-
nania dowolny.

21 Stanów przewiduje stosunek mieszaniny betonu wa-
gowy, inne objętościowy. Jak widzimy z powyższego w dzie-
dzinie tej panuje w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardzo
wielka różnorodność.

W ostatnich czasach nie ograniczają się prace tylko do
budowy nowych dróg lub wymiany nawierzchni na starych
drogach na betonową., ale również obejmują rozszerzenie istnie-
jących jezdni betonowych oraz usuwanie skrzyżowań w po-
ziomie.

To ostatnie obejmuje nietylko skrzyżowania drogi z ko-
leją ale również skrzyżowania dwóch dróg. Zauważyć jednakże
należy, iż roboty te powodują często olbrzymie koszta, którym
tylko z trudnością Zarządy drogowe podołać są w stanie. •

— O badaniach podłoża przy budowie dróg pisze Dr. J .
Horr w Nr. 15/1930 Die Strasse.

W wielu wypadkach grzeszą inżynierowie brakiem żyw-
szego zainteresowania się sprawą podłoża dla nawierzchni dro-
gowej, co w rezultacie doprowadza często do bardzo nieszcze-
gólnych rezultatów. Rzadko kiedy uważane jest podłoże za
czynnik, który decydująco wpłynąć może na rodzaj projekto-
wanej nawierzchni i z tego powodu widzimy, że w jednych
i tych samych warunkach podłoża, szczególniej w miastach,
raz wykonuje się nawierzchnię brukowaną, innym znowu razem
betonową, asfaltową, drewnianą i t. p. Nic dziwnego zatem,
że dane podłoże nie zawsze jest uniwersalne i że dla pewnych
nawierzchni okazuje się czynnikiem szkodliwym, atakując
i mszcząc jezdnię od spodu znacznie silniej, aniżeli z zewnątrz
czyni to ruch.

Rzeczą pierwszorzędną jest zbadanie, czy podłoże sformo-
wane jest z materjałów ziemnych zawierających kwasy, albowiem
te niszczą bardzo szybko prawie każdą nowoczesną nawierzchnię.

Jeśli istotnie ten wypadek zachodzi, natenczas okaże się
bezwzględnie koniecznem naniesienie odpowiednio grubej warstwy
ziemi wolnej od kwasów jako warstwy izolacyjnej.

Podobnie ważnem jest zbadanie oscylacji stanów wody
zaskórnej, albowiem o ile choćby chwilowo woda ta dosięga
nawierzchni od spodu, natenczas zastosowanie mogą znaleść
tylko najsilniejsze i niepoddające się typy jezdni. .

Również wielki wpływ na stan nawierzchni mają wody
zużyte pochodzące z fabryk, dalej w miastach gaz ulatniający
się z nieszczelnych przewodów i t. p.
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W końcu zwrócić należy uwagę na konieczność niezmiernie
sfcarannnych' badań podłoża w terenach kopalń, gdzie nawet
bez wpływu wspomnianych wyżej czynników, mogą zajść de-
formacje niezmiernie szkodliwe dla nawierzchni.

— Łatanie nawierzchni betonowej jest omawiane w arty-
kule Dr, Gerecke w Nr. 7/1930 Die Betonstrasse.

Dotychczas znaczną trudność stanowiła naprawa na-
wierzchni betonowej w formie łat, Dobroć wykonania tych. łat
polega w tem, by miejsce naprawione tężało jak najszybciej,
gdyż ruch na drodze nie znosi dłuższej przerwy, nadto by ma-
terjał łaty wiązał się należycie z nawierzchnią,. Autor zwraca
uwagę na wypróbowany ne drodze doświadczalnej w Brunświku
preparat „Sika-8U, który tam zdał egzamin bardzo dobrze*).

Preparat ten wchodził w skład wody służącej do zaro-
bienia betonu w stosunku objętościowym 1 część „Sika" na
l 1 ^ części wody. Beton składał się objętościowo z 1 części
cementu portlandzkiego, 1'6 części ostrego piasku 0—5 mm
i 1*4 częśei grysu granitowego 6—25 mm i zarobiony był do
konsystencji mokrej ziemi. Przed naniesieniem betonu do na-
prawianej dziury, były one oczyszczone i pociągnięte reztwo-
rem Sika i wodą w stosunku 1 :1 .

Wytrzymałość na ciśnienie kostki próbnej wykonanej z tego
betonu wynosiła po upływie 46 godzin przeciętnie 105 kg I cm'1

(wahania w granicach 90 — 1S2'5 fc^/cw2).
Po upływie 38—46 godzin od chwili ukończenia, naprawy,

poddano łaty przejazdowi ciągnika na gumach 2-3 t oraz do-
czepki na kołach żelaznych 4 t (szerokość obręczy 10-5 cm,
ciśnienie na drogę 96" 1 hg[crn szerokości), przyczem suma
próbnego obciążenia w 4 bezpośrednio po sobie następujących,
dniach wyniosła dla ciągnika 1726-2 t, dla doczepki 3176 i
razem zatem 5002-2 i. Pod wpływem tego obciążenia nie uka-
zały się żadne uszkodzenia; zachodzi przy tem przypuszczenie,
iż okres pomiędzy ukończeniem naprawy a oddaniem do ruchu
może być jeszcze bardziej skrócony do 20 — 24 godzin.

Dodać należy, że silny mróz w zimie w r. 1927 nie
uszkodził naprawek, pomimo, iż normalnie wykonany beton
wykazywał z tego powodu wyłuszczenia.

Okazało się zatem, że przy dodaniu rzeczonego preparatu
moźliwem jest wykonanie naprawy, nie wymagającej zbyt
długiej przerwy w ruchu.

Nadmienić jednak wypada, o czem autor jednak nie pisze,
iż pierwsze próby na tej drodze z omawianym preparatem nie
udały się, albowiem łaty zostały zniszczone pod wpływem
znaczni© mniejszego obciążenia, mianowicie 268-65 t ciągnika
i 4841 doczepki. Przyczyną, niszczenia było nieodpowiednie
dozowanie, mianowicie dodano Sika do wody w stosunku 1:1,
co w skutkach swych okazało się fatalne, albowiem wiązanie
następowało zbyt szybko, już w czasie przerabiania betonu.
Musiało się to naturalnie odbić na jego dobroci.

Okazuje się zatem, że preparat ten jest do celów napraw
nawierzchni betonowych bardzo odpowiedni, jednakże dla każ-
dego specjalnego wypadku należy dokładnie wypośrodkować,
jaki ma być jego stosunek do wody. JS, B.

Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
Inź. Alfons
kolej Nicea-

1980 r. wygłosił Dr.
t, .„Międzynarodowa

W dniu 10. grudnia
G h m i e l o w i e c odczyt p
Coni".

W dniu 17. grudnia 1930 r. wygłosił Inż. Włodzimierz
J a n o w s k i odczyt p. t. „Zjawiska lodowe w dorzecza górnego
Dniestru (po ujście Zbrucza)",

S t r e s z c z e n i e o d c z y t u p. Dr. Inź. A. Ohmielowca,
wygłoszonego w Polakiem Towarzystwie Politechnicznem we
Lwowie, p. t- „Międzynarodowa, kolej Nicea-Coni".

* Jest to preparat bitumiczny, o bliżej nieznanym skłsijzie^
znajdujący się w handlu w formie pasty lub płynu, który powoduje
wiązanie cementu w ciągu 1—5 minut, podnosząc również wftrzyr*

l u v : / ; : - o : l i £ : "T-i .V)małość betonu na ciśnienie. Powiększa równocześnie szgzelnóśi
betonu.

Kolej tę otwarto przed trzema laty. Już w roku 1880
postanowili Włosi wybudować kolej z Goni do Yentimille. Naj-
odpowiedniejsza technicznie trasa prowadziła wzdłuż doliny
rzeki La Roya, przekraczając na długości 18 hm terytorjum
francuskie. W r. 1904 zawarta została konwencja włosko-fran-
cuska: oba rządy, każdy na swojem terytorjum zobowiązały
się wykonać kolej Coni-Ventimille przez Breil, a stąd odgałę-
zienie do Nicei. Odcinek francuski linji Nicea - Goni zawiera
58-770 hm, zaś linji Breil -Ventimille 4-400 hm, razem 63 hm.
Jest to kolej jednotorowa, tylko cztery większe tunele wyko-
nano na dwa tory. Stosunkowo długi okres budowy tego od-
cinka (19 lat, z czego potrącić należy pięć lat wojny) należy
tłumaczyć niezwykłemi trudnościami technicznemi z powodu
górzystości terenu (Alpy Nadmorkie) i ważności linji (najw.
spadek 25°/00 i małe krzywizny, najmn. promień 3U0 IM). TO
też na tym odcinku jest 45 tuneli o łącznej długości 23 hm
czyli przeszło 1Ji trasy, w tem tunel pod przełęczą de Braus
o długości 6 hm. Pozatem linja ta zawiera około 300 objektów
0 łącznej długości ponad 3 hm, więc około 5°/0 trasy. Ale więk-
sze od. topograficznych były trudności geograficzne. Przeważnie
jest tu wapień kredowy, mocno pofałdowany, przedzielony
warstewkami gliny. Naruszenie go powoduje zwichnięcie równo-
wagi i usuwanie się w stronę trasy. Stąd wynikły ogromne
roboty odwadniające, potężne mury oporowe arkadowe, wiadukty
dla przepuszczenia usuwisk, których filary opatrzone ostrzami
w stronę góry, mają zadanie krajania mas usuwających się
1 przepuszczania ich po pod przęsła w dolinę. W dwu miej-
scach natrafiono na złoża gipsu. Gips rozpuszcza się we wodzie,
tracąc na wytrzymałości, przez co wymaga głębokich fuuda-
mentów. Pozatem woda, zawierająca rozpuszczony gips roz-
kłada zaprawę cementową, odbierając jej własności wiążące.
Tylko jeden cement topiony (otrzymany z wapnia i bauksytu)
okazał się odporny. W trzeeh tunelach natrafiono na skały an-
hydrytowe. Anhydryt łączy się chciwie z wodą, powiększając
objętość prawie o połowę. To pęcznienie, jeżeli napotyka na bu-
dowle np. omurowanie tunelu, miażdży ją. W tunelu Col de
Braus pogorszono stan rzeczy wskutek przerwania zaczętych
przed wojną robót. Dokończenie tego tunelu wymagało boha-
terskich wprost wysiłków.

Z pośród poważnych objektów niektóre zasługują na
szczególną uwagę, czy to dzięki pięknej lub śmiałej formie,
czy te dzięki oryginalnym metodom wykonania. Do nich na-
leży wiadukt de L'Escarene (11 łuków po 15 metrów) o pięk-
nych filarach, których grubość i szerokość rośnie ku dołowi
według prawa parabolicznego; przebiega on w wysokości 40 w
nad miastem. Most de l'Euira (30 m) jest pięknym przykładem
łuku bez przyczółków. Podniebienia wielkich przęseł wiaduk-
tów de 1' Erbossiera (36 m) i Scarassoni (48 m) mają piękną
i smukłą linję eliptyczną. Wiadukt Scarassoni ponad rzeką
la Roya, pierwszy większy objekt od strony granicy włoskiej,
otrzymał szczególnie piękną formę architektoniczną. Drugim
objektem ponad tą samą, rzeką jest most de Saorge, łuk o roz-
piętości 40 m w wysokości 60 m nad doliną. Krąźyny zawie-
szono tu nad przepaścią przy pomocy lin. Krąźyny wymienio-
nych trzech łuków miały postać wachlarza, zawieszonego na
linach, których napięcie, regulowane przy pomocy naśrubków
pozwalało na lekkie podniesienie klucza i na zgięcie krążyn
po zamknięciu łuku. Najciekawszym jest wiadukt, przekracza-
jący dolinę potoku la Bevera pod bardzo ostrym kątem. Kon-
strukcja żelazna dwuprzęsłowa, 90 m długa, wymagała w środku
podpory. Zwykły filar, wybudowany w tem miejscu zataraso-
wałby bieg wód i byłby bardzo wysoki i kosztowny. Zamiast
tego wykonano łuk kamienny w płaszczyźnie prostopadłej do
osi mostu (1=30 m> /=15w), opierający się o strome ściany
doliny w znacznej wysokości nad wodą. Jest to rozwiązanie

i najbardziej celowe. Także montaż i opuszczenie
nej (280 ton) na łożyska wymagały od przed-
inwencji, gdyż platforma ograniczona do 60 m

K\pp'zj»mie o 6, względnie 8 m wyższym od poziomu
ijAler-Frjąncuzi pokonali wszystkie te trudności z właści-
wi© ;pó]J>tem, wzbudzając podziw całego świata.
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