
CZASOPISMO TECHNICZNE
ORGAN MINISTERSTWA ROBÓT PUBLICZNYCH

I POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITECHNICZNEGO WE LWOWIE

REDAKTOR:

Inż. EMIL BRATRO,
PROFESOR POLITECHNIKI LWOWSKIEJ.

ADMINISTRATOR:

Inż. ANTONI TOMASZEWSKI.

ROCZNIK L 1932.
Z 341 rysunkami w tekście.

L W Ó W 1932.
NAKŁADEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITECHNICZNEGO WE LWOWIE.

Z PIERWSZEJ ZWIĄZKOWEJ DKUK.A1ŁN1 WE LWOWIE, UL,. LINDEGO 4.



SPIS RZECZY
zawartych w roczniku L „Czasopisma Technicznego" z roku 1932.

(Artykuły z rysunkami oznaczono gwiazdką:*).

A. Część urzędowa.
Z m i a n y p e r s o n a l n e :

Mianowania
Przeniesienia
Przeniesienia na emeryturę.
Zwolnienia
Zmarli . . . .

K o m u n i k a t y :
U s t a w y i r o z p o r z ą d z e n i a

Strona

65, 153
65, 153
65, 154
65, 153

65

, 33, 85j 345

65, 153

B. Część nieurzędowa.
Architektura i Budownictwo.

Dr. Bryła S. i Inż. Griffel II.: Budowa 14-stopiątrowogo
gmachu o szkielecie stalowym w Katowicach* 3, 21, 37, 53

Bartoszewicz K.: Budownictwo inżynierskie na terenie miast* 95
100, 128

Minldewicz W.: Zagadnienie taniego budownictwa mieszka-
niowego w Polsce 175

Rycblewski W.: Ocena gruntów i budynków mieszkalnych* 212, 224

Budowa domów mieszkalnych w Niemczech .
Solomit
Najwyższy komin w Europie
Osiedla podmiejskie dla bezrobotnych w Niemczech

62

62

62

200

Bibljografja.

Książki nadesłane . 16, 104, 120, 183, 232, 268, 296, 319, 356
Dzieła i czasopisna nabyte na własność Biblioteki Politechniki

Lwowskiej 16, 32, 104, 120

Drogi.

Wybrzuszenia w asfalcie lanym* 12
Budowa nawierzchni trasowej 13
Przerobienie koleji na drogę 13
Wytyczne austrjackiej ustawy o funduszu drogowym . . 30
Nowy sposób wykonywania napraw jezdni betonowej . . 46
Międzynarodowe porozumienie dotyczące znaków drogowych 102
Wpływ stanu drogi na koszta ruchu motorowego . . . 117
Wpływ gorąca na wytrzymałość tłucznia 135
Droga betonowa Liverpool—Manchester 135
Droga transkubańska 182
Dalekobieżny ruch autobusowy w Stanach Zjedn.* . . . 197
Sprawa drogowa na Filipinach 198
Sześć lat doświadczeń z brukiem gumowym w Chicago* . . 198
Program budowy dróg samochodowych 216

Strona
Sprawa drogowa w Finlandii 230
Oszacowanie na oko chyżości przejazdu samochodom . . 243
Droga na Etnę 243
Wyścigi samochodowe jako sprawdzian poprawy dróg* . . 253
światowa statystyka samochodowa 254
Sprawa drogowa w W. Brytanji 277
Mieszanki napędowa 278
Nowe obręcze samochodowe 278
Droga samochodowa Kolonja-Boon* 294
Zmniejszenie podatków samochodowych w Gdańsku . . . 330
Świetlne sygnały ostrzegawcze na przejazdach kolejowych . 330
Ilość stacyj benzynowych w Europie 330
Ilość będących w ruchu samochodów w Niemczech . . . 3 5 6

Drogi wodne.

Dr. Matakiewicz M.: XV. Międzynarodowy Kongres Żeglugi* 170
185

86

167

li)!)

199

207

P a r y ż jako por t morski
K o n k u r s im. Schinlda
Droga wodna Sekwany skanalizowanej . . . .
Droga w o d n a R e n — M e n — D u n a j — M o r z e Śródziemne
Przejście żeglugi Renu n a k a n a ł sztuczny pod Kcinbs .

Elektrotechnika.
Dr. Malarski T.: W stulecie urodzin James'a Ciurka Maxwella* 137

Fundacje.
Rapaczyński M.: Runięcie filara rzecznego Nr. I I przyszłego

mostu na Sanie pod Kuryłówką* 2(51
Olszak W.: Żola>;ne ścianki sZczelno* 317
Marzec W.: Żelazne ścianki szczelne czy kesony? . . . 355

Geodezja wyższa.

Dr. Grabowski L.: O wyrażeniach spółrzędnych prostokątnych
odwzorowania Gaussowskiego jako funkcyj spółrzęd-

geograficznych 68

Gospodarka energetyczna.

Kollis W.: Siły wodne w gospodarce energetycznej Wileii-
szczyzny* 08

Siły wodne Szwecji 15
Najwyżej położony zakład wodno-elektryczny w Austrji . . 15
Elektryfikacja Palestyny 15
Gospodarka energią elektryczną a polityka państwowa w Angji

i w Niemczech , , . 30



IV

Gospodarka energetyczna w Italji w r. 1030 . . . .
Elektryfikacja koloji Paryż—Lyon—Morze Śródziemne .
Określenie wartości wodnych
Wyzyskanie siły wietrznej dla celów energetycznych
Przewidywana obniżka kosztów własnych produkcji prądu

elektrycznego

Zakład o sile wodnej na wyspie Formozie
Zakłady elektryczno Norwegii w r. 1930

Strona

47
. 184
. 135
. 182

278
279

Hydrografja i Hydrologja.

Zubrzycki T.: Skrajne wartości wody i objętości przepływu. 76, 89
lir. Pareński A.: Podział odpływów powierzchniowych . . 201
Rybczyński M.: W sprawie charakterystyki przepływów . . 291

Hydromechanika.

Stromenger G.: Nowa metoda pomiaru przepływu w przewo-
dach* 194

267

Jazy.

Zniszczenie energji wody przy jazach zapomocą walców .

Kanalizacja i Wodociągi.

Mazur M.: Prędkość opadania ziarn piasku w wodzie i jej
znaczenie przy konstrukcji osadników* 205, 221, 237, 246

Dwa nowe tunele wodociągowe pod Dunajem w Budapeszcie 267

Koleje.

Polskie koleje państwowe z początkiem 1931 r. . . . 14
Sieć koleji elektrycznych w poszczególnych państwach . . 14
Przepisy sygnalizacyjne na polskich kolejach wąskotorowych 231
Polskie Muzeum Kolejowe 231
Tory kierunkowe na stacjach przetokowych . . . . 231
Nowa lin ja kolejowa z Gervene Skały do Morgecan . . . 243
Ukształtowanie stacji 243
Kolej podziemna w Madrycie 244
Sowieckie drogi żelazne 255
Wehikuły kolejowe n a pneumatykach 267
Elektryfikacja kolei żelaznych w całym świecie . . . 279
Kolej podziemna w Madrycie 279
Dywidenda kolei angielskich . , 280
Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei normalno-

torowych użytku publicznego 280

Koleje i samochody . 295
Nowy typ ciężkich szyn na kolei Pensylwańskiej . . . 2 9 5
O rurowych podkładach żelaznych 295
Przeciwpełzak . . . . . 295
50-lecie berlińskiej kolei miejskiej 295
Najwyższa kolei vr Europie 296
Wagony węglowe całkowicie spawane . . . , . 296
Budowa nowej fabryki wagonów na Uralu . . . . 296
Parowozy polskie w Bułgarji 307

Kongresy i Zjazdy.

Kubaszewska M.: Sprawozdanie z Międzynarodowego Kon-
gresu budowy mostów i konstr. lądowych w Paryżu . 350

XI. Zjazd Międzynarodowego Instytutu BiMjografji . . 16
Kongres Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich . . . . 47
V. Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji . 48, 136
VI. Zjazd Inżynierów-mechaników 104
I. Kongres Międzynarodowego Związku dla budowy mostów

i budyniów ]QĄ.

XIV. Zjazd Gazowników i Wodociągowców Polskich . . 119
III. Polski Zjazd Naukowej Organizacji 136
Pierwszy Narodowy Kongres Żeglugi 152
IV. Konferencja Hydrologiczna Państw Bałtyckich . . , 296

Lotnictwo.

Zawody lotnicze o puhar Schnoidera .
Austrjackie przepisy lotnicze.
Porozumienie między samochodami a okrętami
O sporcie powietrznym i lotnictwie .
Poczta lotnicza Italji
Ukształtowanie lotnisk i ich nawierzchnia .
Prawne podstawy lotnictwa międzynarodowego
Polska komunikacja lotnicza . . . .
Polskie prawo lotnicze

Strona

14
. 280
. 293
. 204

294
. 330
. 331
. 331
. 356

Mechanika teoretyczna.

Dr. Świeżawski T\: Toczenie się koła* 26, 43, 59, 73, 92

Miernictwo.

Grzyb L.: Dostosowanie sieci triangulacyjnej lokalnej do sieci
państwowej 114

Wilczkiewicz E.: Wyznaczenie elementów orjentacji wzajemnej
stereogramów . . 274

Dr. Weigel K.: Triangulacja bez pomiarów kątowych* . 309, 321

Reforma rolna w Chinach
Dokładność zdjęć szczegółów odległownicą Zeiss-Borshardt .
Badania co do charakteru przypadkowego odchyłek trójkąto-

wyoh
Średnie błędy odczytów
Wykształcenie geometrów cywilnych w Szwajcarji .
Nowy samoredukująey tachymetr
Nowo mikroskopy do odczytywania podziałów limbusu przy

teodolitach A. Fennela ,
Instrument do niwelacji ścisłej A. Pennela* . . . .
Praca miernicza w ramach piatiietki w Rosji sowieckiej .

Morfonomja.

104

118

119

119

167

216

254

268

293

Dr. Aulich W.: O zależności kształtu maszyny od jej wielkości* 105
125, 141

Mosty.

Hempel S.: Racjonalne formy łuków w zastosowaniu do mo-
stów* 217, 233

Most łukowy żelbetowy na Ammes pod Eschelbach . . . 13
Zawalenie się mostu żelbetowego w Gartz na Odrze . . . 13
Most drogowy n a Warcie . . , . . , , , 02
Wzmocnienie i rozszerzenie mostu n a Werra w Witzenhausen 62
Most żelbetowy łukowy pod Eckelsbach 165
Drugi most spawany pod Łowiczem . . . . . . 165
Most PoniatowsMego n a Wiśle w Warszawie . . . . 216
Most łukowy żelbetowy na Ihis 231
Badania wiaduktu o przęsłach nierównych żelbetowych na

filarach murowanych 231
Most łukowy żelbetowy jednoprzegubowy n a Narces . . . 231
Doświadczenia mostu d'Escarpelle 231
Most żelbetowy łukowy na Skaldzie 231
Drugi spawany most w Łowiczu n a Słudwi . . . . 278
Most wiszący n a Hudsonie w Port Lee 278
Odnowienie filarów murowanych . . '. , . . 355
Most drogowy spawany na Lahnie . . . . •'. . 355
Most na przystani w Sydney . . . . . . . 355
Zawalenie się mostu nad Odrą 355
Mosty o dźwigarach skrzynkowych 355
Most ramowy stalowy 355

Nekrologja.
t Inż. Adam Ebenlberger 54
t Karol Bach 64
t Inż. Karol Peszkowski . . iQg
t Dr. Tadeusz Obmiński . . . . . . . 244, 318
t Inż. Tadeusz Kohylański . , . , , , ggg



Strona
Normalizacja.

B. Bratro i S. Gawliński: W sprawie polskiego piasku nor-
malnego* 40

Recenzje i krytyki.

Dr. A. Chmielowiec: Uproszczona teorja żelbetowych belek
teonych 15

Dr, M. Matakiewicz: Żegluga śródziemna w budowie dróg
wodnych 31

G. V: Hudgson: Podręcznik triangulacji pierwszego rzędu . 32
Instrukcja techniczna Ministerstwa Reform Rolnych . . 32
Politechnika Lwowska. Jej stan obecny i potrzeby . . . 63
Dr. W. Zaruba: Statyczne obliczenie łuków utwierdzonych dla

podłużnych sił poziomych 63
Dr. W. Zaruba: Łukowe mosty 63
R. Modjeski: Mosty wiszące ze szczególnem uwzględnieniem

mostu Filadelfja—Gamden 63
Prace Biura Meljoracji Polesia 86
E. Morsch: Żelbetnictwo i jego toorja i zastosowanie . . 87
Dr. Melan i W. Gesteschi: Mosty łukowe 88
Dr. S. Bryła: Ramy eliptyczne 119
0. Graf: Doświadczenia nad zachowaniem się zaprawy ce-

mentowej w gorącej wodzie 119
Projekt przepisów dotyczących żelaznych konstrukcyj .spawa-

nych w budownictwie i mostownictwie . . . . 119
Dr. A. Szjierr i Z. Dobrowolski: Podręcznik spawania i cięcia

metali przy pomocy płomienia acetylenowego . . . 119
Wyroby betonowe. Część II 152
E. Bratro: Budowa i utrzymanie dróg 167
L. Santarella i E. Miozzi: Ponti italiani ni cemento armato 216
1. Kriwoszein: Uproszczone obliczenie mostów statycznie nie-

wyznaczalnyeh 231
Księga pamiątkowa I polskiego zjazdu żelbetników . . . 244
I. Biuletyn Towarzystwa Geofizyków w Warszawie . . . 255
Wydawnictwa Stowarzyszenia Członków Kongresów i Gospo-

darki wodnej 256
L. Santarella: II comportamento elastico di ponti forroviani

ni cemento armato 256
L. Santarella: Resistenza ed elasticite di calzestruzzi di ce-

mento 256
Z. Rukściński: Zarys rachunkowości fabrycznej . . . 268
Słownictwo elektrotechniczne polskie 280
Dr. S. Bryła: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji

lądowej i wodnej. Tom I I I 307
Sprawozdanie Związku Polskich Hut Żelaznych . . . 331
Inż. B. Nawrocki: Personel a marnotrawstwo . . . . 332

Regulacja rzek.

Inż. Łambor J . : O charakterze zamulenia przestrzeni między
ostrogami na dolnej Wiśle*

Regulacja rzeki Padu we Włoszech
Nowy typ ubezpieczenia brzegów rzek . . . . .

Różne.

Mowa Pana Ministra Robót Publ. na posiedzeniu Komisji
Budżetowej Sejmu dnia 17 grudnia 1031 r. .

Dr. Kluz T.: Światło dzienne, jego rola i znaczenie w budow-
nictwie i rozbudowie miast*

Inż. Konopka A.: Sprawa umiędzynarodowienia polskich od-
cinków Warty i Noteci .

181

86
199

33

121

154

Prawna ocena wody gruntowej
Sprawozdanie z działalności P. K. N.

Statyka.

Dr. Huber M.: O wzorach ogólnych dotyczących zgięcia belek
prostych* , , , , . , , , ,

15
136

Strona
Dr. Wierzbicki W.: Rozwiązanie ramy wielobocznej przy za-

stosowaniu równań różnicowych* 17
Bodaszewski S.: O wzorach ogólnych dotyczących zgięcia be-

lek prostych* 112
Dr. Chmielowiec A.: W sprawie obliczenia prętów ściskanych 24-2
Bessagu M,: Zastosowanie zasady Castigliana do obliczania

ram wieloprzęsłowych* 313, 326, 846

Doświadczenia co do parcia wiatru
Wpływ spółczynnika ,,n" na koszt dźwigara .
Łuki i ramy bez parcia poziomego
Przyczynek do ogólnego rozwiązania problemu wyboczemia
Wyznaczenie doświadczalne •współczynników sprężystości

Szkolnictwo.

13
104
231
881
355

Dr. Pareński A.: Uniwersytet i Politechnika . . . . 11
Dr. Matakiewicz M.: Ustawa o ustroju szkolnictwa . . . 333
Filasiewicz K.: Szkolnictwo zawodowe na tle nowej ustawy 338
Dr. Chmiolowicz A.: W sprawie reformy studjów w politech-

nikach 341

Technologja metali.

Pirometry dotykowe
Tantal
Obrabialność odlewów stalowych . . .
Obróbka metali

Towarzystwa.

Sekcja ogólna P. T. P
Zebrania i odczyty . 16, 48, 64, 104, 152, 183, 310,
Sekcja Hydrotechniczna P. T. P
Sekcja Inżynierów - Architektów
Posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P. 48, 64, 88, 120, 168,

232,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków P. T. P.
54 Sprawozdanie Wydziału Głównego P. T. P. za rok 1931
Nowa odznaka dla członków P. T. P.*
Rezolucja uchwalona przez XIV. Zjazd Delegatów P. Z. T.

w sprawie zwinięcia Min. R. P
Protokół Wolnego Zebrania członków P. T. P. z dnia 16-go

marca 1932 r
Sekcja Mechaniczna P. T. P

Tunele.

Przewietrzanie tunelu Holland w Nowym Jorku .
Tunel drogowy w Liverpoołu

14
15

253
253

16
350

16
16

183
206

64
7!)

136

152

310
332

318
318

Turbiny parowe.

Szewalski R.: Praca kierownic turbinowych przy ponadkry-
tycznych spadkach cieplnych* 249, 258

Wytrzymałość materjałów.

Dr. Kuryłło A.: Wzrost wytrzymałości betonu z biegiem czasu* 25
Inż. Eiger A.: Polskie sita do badania kruszywa dla betonu* 159
Dr. Wierzbicki W.: Wyznaczenie linij izostatycznych* 270, 281, 297
Dr. Jamróz S.: Zagadnienie dopuszczalnych naprężeń dla

blach kotłowych z uwzględnieniem wpływu tempera-
tury* 285, 299

Żeliwo : 63
Wytrzymałość betonu 103
Ilość i naprężania zginające 103
Określenie naprężeń dopuszczalnych 165
Wpływ wilgoci i niskiej ciepłoty na wczesną wytrzymałość

betonu wyborowego 200
Zjawiska plastyczne betonu 200
Wpływ ciepła na stal 231



VI
Strona

Wytrzymałość mrozu jako wynik wytrzymałości cegły i za-

prawy

Żelbet.

278
Doświadczenia połączeń nitowanych wzmocnionych spawaniem 278
Zastosowanie betonu glinowego 331

Zakłady o sile wodnej.
Projekt trzech wielkich międzynarodowych zakładów o sile

wodnej w dorzeczu La Plaly . . . . . .
Wyzyskanie sił wodnych wo Włoszech w r. 1930/31 .
Budowa grobli ziemnej i zbiornika na Nisie Kładzkiej pod

Ottmachowsm*
Centrala hydroelektryczna Pizancon na Irenę we Francji
Nowy wielki zakład o sile wodnej w St. Zjedn. na Saluda-River

101

165
199
267

Dr. Thullie M.: Najnowsze doświadczenia wiedeńskie ze słu-
pami żelbetowymi 66

Iuż. Daniłów G.: Słupy żelbetowe* 147, 161
Dr. Kuryłło A.: Żelbetowe konstrukcje szkieletowe w budowie

wysokich domów* 325
Stella-Sawicki I.: W sprawie wzorów dla słupów uzwojonych

w przepisach polskich 348

Strona
Racjonalne uzbrojenie żelbetu 13
Stal wyborowa dla żelbetu . , 63
Dr. Fryderyk Emperger 103 ,
Szczegółowe warunki w żelhetnictwie i kontrola budowlana 103
Współzawodnictwo żelaza z żelbetem w budownictwie . . 136
O słupach w budownictwie 151
Naprężenia w prętach żelbetowych o osi zakrzywionej . . . ' 151
Doświadczenia ze słupami uzbrojonemi stalą wyborową . 151
Mur wzmocniony żelbetem 165
Opinja o konstrukcji żelbetowej stropów w domu miejskim

we Lwowie 182
Racjonalizacja obliczeń zakładów żelbetowych. . . . 182
Wzmocnienie żelaznych belek kratowych żelbetem przy po-

mocy spawania 216
Doświadczenia z belkami żolbetowemi i uzbrojeniem spawanem 216
Naprężenie stali wkładek żelbetu 231
Doświadczenia Saligera ze słupami żelbetowemi z uzbroje-

niem ze stali wyborowej . 266
Wyznaczenie n dla żelbetu 278
Obliczanie naprężeń przyczepnych w belkach żelbetowych . 318
Wyznaczenie odstępów przerw skurczowych . . . . 330



")

1932 Nr. 1. z dn. 10. CZASOPISMO TECHNICZNE - Organ Ministerstwa Robót Publicznych
i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego. Rocznik L

T R E Ś Ć : Prof. Dr. M. T. Huber : O wzorach ogólnych dotyczących zgięcia belek prostych. — Prof. Dr. Inż. S. Bryła i Dypl.
Inż. H. G r i f f e l : Budowa 14-stopiętrowego gmachu o szkielecie stalowym w Katowicach. — Inż. Dr. A. P a r e ń s k i :
Uniwersytet i Politechnika. — Wiadomości z literatury technicznej/'— Recenzje i krytyki. — Bibljografja. — Spro-
stowanie. — Kongresy i Zjazdy. — Zebrania i odczyty w Towarzyskie. — Sprawy Towarzystwa.

Prof. Dr. M. T. Huber.

O wzorach ogólnych dotyczących zgięcia belek prostych.
Celem niniejszego artykułu jest przejrzyste uza-

sadnienie wzorów od dawna znanych, lecz jak się zdaje
niedocenianych w wielu książkach i pracach poświęco-
nych zagadnieniom belek zginanych. Do wyznaczania
kątów nachylenia i rzędnych linji ugięcia stosują, bo-
wiem najczęściej jedne z dróg następujących skombi-
nowanycn w razie potrzeby z równaniami momentów
podporowych belki ciągłej:

1. Całkowanie równania różniczkowego (przybli-
żonego) linji ugięcia w szczególnych warunkach danego
zadania.

2. Analogja M o h r ' a , t. j . sposób polegający na
traktowaniu linji ugięcia jako krzywej sznurowej dla
obciążenia belki powierzchnią momentów zgięcia.

3. Metoda C a s t i g l i a n o ' a , t. j . odpowiednie róż-
niczkowanie energji odkształcenia sprężystego jako
funkcji kwadratowej i jednorodnej sił zewnętrznych
(uogólnionych).

Tymczasem zadanie nasze rozwiązuje się także
przy pomocy wzorów ogólnych otrzymanych przez cał-
kowanie przybliżonego równania różniczkowego linji
ugięcia w połączeniu z- t. zw. wzorami Bresse 'a .
Wprowadzimy je przy założeniach następujących:

1. Belka o przekroju łagodnie zmiennym (czy to
w sposób ciągły, czy też nie) posiada płaszczyznę
główną, w której leżą wszystkie siły zewnętrzne (t. j .
obciążenia i równoważące je reakcje podporowe).

2. Składowe sił zewnętrznych skierowane wzdłuż
osi belki w stanie nieobciąźonym, obranej za oś X-ów,
są tak małe, że ich wpływ na zgięcie osi można po-
minąć w porównaniu do wpływu składowych prosto-
padłych do tejże osi.

3. Obciążenia składają się z sił skupionych P i mo-
mentów (czyli par siłj skupionych również w dowolnej
skończonej liczbie przekrojów belki, oraz sił rozłożo-
nych o natężeniu g kgjem, które jest dowolnie daną
całkowalną funkcją x. Reakcje dowolnej skończonej
liczby punktów podparcia osi belki są zależnie od kon-
strukcji podpory siłami lub momentami skupionemi
(mometami • utwierdzającemi). Wtedy momenty zgina-
jące M będą całkowalnemi funkcjami odciętej x prze-
kroju belki, a równanie różniczkowe bardzo słabo zgię-

teJ o s i 'j\ = V"=s 7?r m a P i e r w s z a - i drugą całkę
ogólną w postaci:

2/=
Mdz

El + Cx + C,
jeżeli dodatnie M wygina belkę wklęsłością
ku dodatniemu kierunkowi Y.

Warunki: a) y=yA dla x=
) V h n o

pozwalają wyznaczyć (względnie wyrugować) obie stałe
całkowania C i O, a mianowicie:
.,, . „ r" Mdz

(1) . . . . y ' ~ & M
czyli; C= &0, a więc:

?x Mdx

Całkując przez części napiszemy to równanie
w postaci:

*x Mdx c Mxdx

a stosuj ąc warunek (a):

Odjąwszy oba ostatnie równania otrzymamy:
Mxdz

(2)

Stąd po wyrugowaniu &0 z (1)
bez trudności:

(3) yf,
X—X* -* 1.

i (2) znajdziemy

x M(x—xo)dx
El

Należy pamiętać, że w tem równaniu oznacza x
przed całką i jako górna granica całki koniec rozpa-
trywanego odcinka (a—a0), zaś we funkcji podcałkowej
rozumiemy przez x wielkość zmieniającą się od x0 do x.
Dla uniknięcia nieporozumień oznaczymy tę zmienną
przez | , wobec czego równanie (3) napiszemy w postaci:

f
Nazwijmy —— momentem sprowadzonym (do sztyw-

nośoi zginania równej 1), to:
Mdx

określa widocznie pole takich momentów sprowadzo-
nych na odcinku belki (x—xa). Równanie (1) wyraża
zatem prawidło następujące:

P r z e k r ó j p o p r z e c z n y b e l k i w m i e j s c u
x o b r a c a s ię względem p r z e k r o j u w m i e j s c u
x0 o k ą t (#—51,,) r ó w n y polu m o m e n t ó w spro-
w a d z o n y c h na o d c i n k u (x—x0).

Podobnież można odczytać z równ. (3 a) prawidło:
K ą t o b r o t u s t y c z n e j do l in j i u g i ę c i a w koń-
cu x o d c i n k a (as—as0) względem c i ę c i w y łączą-
cej p u n k t (a;0, y0) z p u n k t e m (a, y) j e s t r ó w n y
polu m o m e n t ó w s p r o w a d z o n y c h na o d c i n k u
(x—as„) z m n i e j szonych w s t o s u n k u :

X—X

Do odpowiedniej interpretacji geometrycznej równania
(2) napiszemy je w formie:

A. zatem (rys. 1): Część r z ę d n e j l i n j i ugię-
cia w p r z e k r o j u x, o d c i ę t a s t y c z n ą w m i e j -
scu x,, r ó w n a się m o m e n t o w i p o l a momen-
tów s p r o w a d z o n y c h na o d c i n k u (a;—as0) wzglę-
dem r z ę d n e j końcowej y.



„twi.riso.iej . o b r o n ą lownom ismie (rys. 1) oraj 3 a £ s t , 0 ! 1 1 j e o l y w z ó r (S «) przy wartościach
mujemy przy s>

0=O, a=« z iown, (.J.;- ^ x J^ ^ ^ _ ^

J o -E1^ A zatem: ^ , = j I Jff^^'
albowiem oba przekroje odnośne nie obracają się wcale. Jo p^
Z równania tego, które przybierze postać: Ponieważ M=A%, zaś reakcja A= , , więc:

I (l-x)'
2

J

można obliczyć moment utwierdzenia M$ • Rachunek
wykonamy przy nałożeniu EI~ stałej. Wtedy mamy:

o o I o~ ux~v,

a stąd po wykonaniu całkowania:

"o—18 "

i
X

I

Do obliczenia strzałki ugięcia, / (w środku) po-

służy równ. (2 a) przy podstawieniu «0=O, «=-Q--

niewaź widocznie y 0 = 0 i # 0 =0, więc:

Jo

Podobnież znajdujemy kąt %\ podstawiając w rów-
naniu (3a) 0=0, y=0; ' e0—"i, ?/o=0> a i

f=
384

Z wzorów całkowych (1), (2) i (3) można przy
pomocy t. z w. równaii B r e s s e ' a wyprowadzić inne
wzory ogłoszone, jak się zdaje po raz pierwszy przez
wybitnego inżyniera angielskiego E d w i n a O l a r k ' a
(brata sławni ej szego odeń L a t i m e r ' a C l a r k ' a ,
elektryka) autora dzieła „The Britannia and Gonway
Tubular Bridges with generał inquiries on Beams. . . "
(2 t. Londyn, 1860) J>.

Równanie Bresse'a zaś wyraża związek między
momentami zginają,cemi Mi-\ i Mi w dwu dowolnie
obranych przekrojach belki (rys. 4), a momentem zgi-
nającym M w przekroju a leżącym między tamtemi.
Połączmy końce rzędnych Mtrx i Mi wykresu momen-
tów prostą. Wtedy rzędne wykresu zakreskowanego
określają, widocznie momenty ilJł, jakieby^zachodziły,
gdyby rozpatrywany odcinek belki wydzielić jako belkę
prostą, i uwolnić od momentów działających na prze-
kroje końcowe. Rzeczywisty moment M w przekroju x
będzie widocznie sumą algebraiczną postaci nastę-
pującej :

napi-

Po -wstawieniu jak -wyżej wartości M (jako funkcji | )
i -wykonaniu całkowania przy stałem i? J otrzymujemy:

Oznaczywszy xt— r{_i = h zaś x — x{-\ =
szemy równanie Bressa'a w formie:

(4) . . JC=-Jfi_i + (i/i—JKUi)' yr+W.

Dla odcinka li+ll=Xj+]—Xi będzie analogicznie:

k+i
Po wprowadzeniu długości v—xi+\~x czyli x—
=XiĄi — Xi — v=li+\—v napiszemy zamiast tegp?"

zupełnie
w re

') Nie siląc sie na sprawdzenie, czy wzory te są zi
słusznie związane z nazwiskiem E. Clark'a, gdyż miałem .. -
kacli tylko 2-gi tom wymienionej książki, stwierdzić^ mogę jeć.
nakże, że niema wogóle autora w odnośnej dziedzinie piśmien-
nictwa techniczno-naukowego, któryby nosił nazwisko „Clerc",
przyczepione u nas mylnie do owych wzorów. (Jean Le Ol er o
jest nazwiskiem teologa holenderskiego z drugiej połowy 17-go
wieku).



—-) + W,
albo wreszcie:

(o) . . M = M i ^

Aby podkreślić, że wzór (4) stosuje się do prze-
krojów leżących w odcinku 0*—iCt—i — U j zaś wzór (5)
do odcinka xi+i — Xi—li+i opatrzymy momenty M i lD(
stosownemi wskaźnikami u góry. Mamy więc wzory
Bresse'a w postaci:

(Bo) . .

Napiszemy teraz równanie (3a) dla odcinka Z,-:
M

Ponieważ £—a;,-_1=M, di = du, więc:

a po wstawieniu wartości M z (4 a) :

Z/+i :

'ET^T } El '
o «/o

Podobnież napiszemy równanie (3 a) dla odcinka

ze względu zaś, że £—z i + i= — v, d§= - dv otrzy-
mamy stąd :

" n M
El vdv.

Wstawiwszy teraz wartości M z (ba) znajdziemy:
i—2/H-I Mi+i f'**Vi v \vdv

l;+i h+l )
e/0

Mt f^+ifl^dw 1

J(7) #,=

Napiszemy teraz drugi z wzorów C l a r k ' a (6)

i (7) dla odcinka Z; podstawiając oczywiście —— zamiast
v , . . . . '. .

7—J —du zamiast dv i zmieniając stosownie granice,
*i+l

a otrzymamy:

u i udu
' k) El

'o «/o
Odjąwszy to równanie od równania (6) znajdujemy:

(8) ^ - ^ - J f , . , \Yi— If;

(9)

udu
-ET

Odjąwszy zaś równanie (7) od (6) mamy:
u \udu

~TiJET

+ M;

Ml+X

El

•/O

v \vdv 1 Cl

i/(

+
gjł« u d u

IH El
Eównanie to określa w najogólniejszej postaci

związek między trzema momentami iŁTt- 1, Mi, Mi+\
w dowolnie obranych trzech przekrojach belki. Naj-
ważniejsze zastosowanie ma w teorji belki ciągłej, da-
jąc bezpośrednio równanie trzech momentów podporo-
wych w dwu po sobie następujących przęsłach takiej
belki nawet z uwzględnieniem nierównej wysokości
i podatności podpór 2), W tym ostatnim przypadku są
yi—i, y% i 2/i+i zależne nietylko od momentów podporo-
wych Mi—i, Mii -̂ if+ii ^6 0 Z także wogóle od momentów
podporowych Mi—% i Jii+2- Z tego powodu mamy wów-
czas właściwie do czynienia z r ó w n a n i e m p i ę c i u
m o m e n t ó w 8 ] . Obadwa równania (8) i (9) nazywają
także równaniami C l a p e y r o n ' a , jakkolwiek fran-
cuski inżynier B e r t ot ogłosił równanie trzech mo-
mentów parę lat wcześniej od Clapeyron'a.

U w a g a : Grdybyśmy przyjęli umowę bardziej roz-
powszechnioną, że momenty zginające dodatnie zakrzy-
wiają oś belki wklęsłością do góry, czyli ku ujemnemu
kierunkowi F, to należałoby tylko zmienić znak lewej
strony równania (9), a więc napisać:

y-yi-i

s) Różne przykłady zastosowań podał prof. L. Karasiński
w Przeglądzie Technicznym z r. 1923 i 1927.

3) Por. także M. T. Huber: „Równanie pięciu momentów"
Czasop. Teclm, 1927.

Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła i Dypl. Inż. Henryk Griffel. "

Budowa 14-stopiętrowego gmachu o szkielecie stalowym w Katowicach.
I. Wstęp.

Szereg urzędów w Katowicach mieści się do dnia
dzisiejszego w lokalach nieodpowiednich i szczupłych,
co jest połączone z wielką szkodą dla urzędowania
i niewygodą dla publiczności. W programie budowy
Województwa Śląskiego przewidziano przeto wzniesie-
nie szeregu gmachów na pomieszczenie różnych urzę-
dów zgodnie z nowoczesnemi zapatrywaniami i wyma-
ganiami. Na lata 1930 i 31 przewidział Śląski Urząd
Wojewódzki budowę gmachu, mającego pomieścić 3

urzędy skarbowe, kasę skarbową, urząd katastralny,
oraz urząd akcyz i monopoli.

Urzędy te jako mające znaczną frekwencję pu-
bliczności musiały być pomieszczone w budynku sto-
jącym o ile możności w dzielnicy miasta niezbyt od-
ległej od centrum, oraz na gruncie pozbawionym pod-
kopów górniczych. Parceli czyniących zadość powyż-
szym wymaganiom jest w Katowicach naogół niewiele
i osiągają one przeto bardzo wysokie ceny, Nie można
bowiem w okolicy obfitującej w podkopy górnicze sta-



wiać większych budynków, ze względu na stałe usu-
wanie i zapadanie się gruntu w takich miejscach. Do
dyspozycji Śl. Urzędu Wojew. stały 2 sąsiadujące par-
cele u zbiegu ulic Zielonej i Wandy, będące własnością
Skarbu Państwa, a odpowiadające w znacznej części
tym wymaganiom. Miejsce to jest niezbyt odległe od
centrum, w pobliżu istniejącego Urzędu Skarbowego,
oraz Dyrekcji Policji; najbliższy podkop górniczy jest
odległy o 800 m-

Zadecydowano zatem budowę gmachu Urzędów
Skarbowych na wyżej wymienionych parcelach, przy-
czena ze względu na jaknaj lepsze wykorzystanie na-
rożnej parceli postanowiono wybudować budynek możli-
wie w danych warunkach wysoki i umieścić w nim
częściowo mieszkania dla urzędników. Prócz tego bu-

rej miały znaleść pomieszczenie urzędy, oraz na część
mieszkalną w ten sposób, by o ile możności obydwie
części nie były od siebie zależne i nie komunikowały
się ze sobą.

Z drugiej strony wzgląd na frekwencję publicz-
ności i w związku z tem na łatwą komunikację we-
wnątrz budynku urzędowego nie dopuszczał znacznej
wysokości tegoż, gdyż wielką część powierzchni mu-
siałyby wtedy zająć klatki schodowe i dźwigi, nie
mówiąc o tem, że urządzenia te powiększyłyby znacznie
koszt 1 m3 budynku. Oprócz tego, nie można było za-
projektować budynku zbyt wysokiego na całej po-
wierzchni zabudowania, gdyż zaciemniłoby to znacznie
część ulicy. Powyższe okoliczności spowodowały podział
budynku na dwie niezależne od siebie części, stano-

PrtfcTCft.

W MTOWIC/1CH
SKALA i I ^ IOO

Rys. 1.

dowa ta miała stanowić pewnego rodzaju propagandę
nowoczesnego budownictwa szkieletowego i nowych
metod budowy z niem związanych, co zwłaszcza w sie-
dzibie ciężkiego przemysłu górnośląskiego ma niemałe
znaczenie, tembardziej wobec sąsiedztwa niemieckiej
Grórn. Śląska, której należało wskazać, że budownictwo
polskie stoi na światowym poziomie.

"W ten sposób powstał projekt budynku 14-piętro-
wego o 17 kondygnacjach, który miał zadość uczynić
wyżej wspomnianym warunkom. Budynek ten co do
swojej wysokości jest najwyższym obecnie budynkiem
mieszkalnym w Polsce, a przy jego budowie zastoso-
wano szereg konstrukcyj oraz metod dotychczas w Polsce
niespotykanych.

11. Projekt architektoniczny.
Przy opracowaniu projektu architektonicznego

okazała si^ potrzeba podziału budynku na część, w któ-

wiące jednak architektoniczną całość, a mianowicie na-
rożną część 14-stopiętrową, oraz część 6-ciopiętrową.
Obydwie części stanowią jednak architektoniczną całość;
konstrukcyjnie, jako różnie obciążone, przedzielone są
fugą dylatacyjną. (Por. rys. 1, 2 i 3).

Część 14-stopiętrowa, posiada pod podłogą parteru
dwie kondygnacje : piwnice i sutereny, część 6-piętrowa
jedynie sutereny. Piwnice w części 14-stopiętrowej są
podzielone śoiankami i przeznaczone dla użytku loka-
torów, zaś w suterenach znajdą pomieszczenie różne
instalacje, jak kotłownia centr. ogrzewania, stacja trans-
formatorowa, wodociągowa, pralnia, suszarnia i t. p.
W suterenach części 6-ciopiętrowej będą pomieszczone
magazyny urzędów skarbowych oraz skarbiec kasy
skarbowej.

Baczną uwagę poświęcono racjonalnej komuni-
kacji między piętrami. W części 14-sto-piętrowej, prócz
wygodnej klatki schodowej będą zainstalowane trzy



dźwigi, z tego 2 osobowe i 1 ciężarowy, schodzący do
najniższego poziomu piwnic. Z osobowych będzie się
jeden dźwig zatrzymywał na każdem piętrze, drugi
dopiero od siódmego piętra począwszy. W części 6-cio-
piętrowej przewidziana jest szeroka klatka schodowa,
oraz dwa dźwigi osobowe, z tego jeden dźwig pacior-
kowy (paternoster), będący podczas funkcjonowania
urzędów bez przerwy w ruchu.

Ostatnie dwa piętra części 14-sto-piętrowej prze-
znaczone są, na pomieszczenie przyrządów wyciągo-
wych, instalacji centralnego ogrzewania, oraz na zbior-
niki dla wody. Dachy, wszystkie płaskie, wykonane
jako terasy. Stąd brak strychów i konieczność umiesz-
czenia pralni i suszarni w suterenach.

Jako konstrukcję nośną budynkxi przewidziano
już z góry jako jedynie w tym wypadku racjonalny
szkielet stalowy, przyczem jednak fundamenty i słupy
do podłogi parteru zostały wykonane w żelbecie, ńciany

' budynku zostały wykonane z lekkiej cegły, stropy ,zaś
syst. Kleina z pustaków między dźwigarami stalowymi.
Sposób wykonania ścian, stropów i t. p. będzie w dal-
szym ciągu szczegółowiej opisany.

Niektóre cyfry odnoszące się do powierzchni par-

celi, powierzchni zabudowanej, oraz objętości budynku
zestawione są poniżej w następującej tabelce.

P o w i e r z c h n i a p a r c e l i 1435 w2.

L.p.

1
2
3
•i
5
6
7
8
9

10
11

Wyszczególnienie

Suterenjr niskie
Sutereny . . . .
Par te r
I . piętro
I I . , I I I . , IV. piętro
V. piętro . . . .
VI. „ . . . .
V I I , VIII. IX. p.
X., XL, XII . p. .
XIII. piętro . . .
XIV. „ . . .

Razem

Powierz-
chnia za-

budo-
wana TO8

525
1,083
1,083
1,000
3,000

916
760

1,392
930
136

75

10,900

Wyso-
kość

ubiŁacj i
m

2,55
3,05
3,35
3,35
3,35
3,35
3,20
3,20
3,20
2,85
2,85

Kuba-
tura
w3

1,335
3,300
3,630
3,350

10,050
3,070
2,430
4,455
2,980

390
210

85,200

Kubatura
mieszŁań

ni3

915
825

1,030
3,860
1,485
1,485
4,455
2,980

17,035
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Stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni Całkowita powierzchnia użyteczna wynosi 10,900 m2,
1083 nr!r, . zaś objętość wyraża się pokaźną cyfrą 35.200 ms,

parceli wynosi zatem jggg-OTO, co odpowiada w zu- z c z e g 0 p r a w i e p o ł o w a z u i y t a jest na mieszkania. Jak
pełności przepisom budowlanym o zabudowaniu parcel. d a l e J z powyższego zestawienia widać, powierzchnie

urząd w hniourUrM± : i«i3«
. 3.
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zabudowane zmniejszają, się ku górze, przez co górne zbadać jakość gruntu budowlanego ze względu na
części budynku otrzymują, kształt piramidy. Ma to na przyjęcie dopuszczalnych ciśnień na grunt we funda-
celu zmniejszenie szkodliwego wpływu, jaki wywarłoby mentach oraz zaprojektowanie sposobu fundowania bu-
postawienie tak wysokiego budynku na dostęp światła dynku.
i powietrza do mieszkań sąeiadów. Co do warunków geologicznych, to naj ważni ej-

^ •
— A ^ - f

?

III. Warunki geologiczne i badanie gruntu. szem zagadnieniem na terenie kopalnianym jest sprawa
Przed przystąpieniem do budowy tak wysokiego podkopów górniczych i w związku z tem kwestja sta-

budynku należało zbadać czy warunki geologiczne są
tego rodzaju, że podobna budowa może być w pro-
jektowanem miejscu dopuszczona. Należało również

łości gruntu. Jak wiadomo bowiem, w miejscach, gdzie
istnieją podkopy górnicze, zwłaszcza tam, gdzie są
stare opuszczone już kopalnie, sztolnie i pieczary pod-



ziemne zapadają się z czasem, wywołując ruchy i za-
padanie się gruntu na powierzchni ziemi. W związku
z tem zapadaniem się gruntu powstają, często lokalne
trzęsienia ziemi, które naogół słabe, mogą jednak
w szczególnych warunkach spowodować wielkie szkody.
W nowych czasach zarządy kopalń, broniąc się przed
odszkodowaniami z powodu szkód górniczych, stosują
różne systemy t. zw. podsadzki, przeważnie piaskowej,
która polega na tem, że nieczynne już sztolnie zamu-
rowuje się kamieniami i wtłacza pod ciśnieniem piasek
z wodą, który wypełnia dokładnie szczeliny, tak, że
zapadanie się więcej nie następuje. Podsadzkę piaskową
stosuje się jednakowoż od niedawna; wiele kopalń
zwłaszcza mniejszych nie stosuje jej wcale, tak, że

ków, więc zbadano'szereg większych 4—5-piętrowych
budynków w pobliżu, czy nie wykazują podejrzanych
rys. Badanie to dało wynik negatywny. Prócz tego
zajęto się bliżej wieżą kościoła św. Piotra i Pawła,
znajdującą się w odległości około 300 m od projekto-
wanego budynku, zatem 500 m od podkopów górni-
czych. Kościół i wieża nie wykazały również przy
obejrzeniu żadnych rys, nadto wieża okazała się przy
badaniu teodolitem nie pochylona w żadną stronę, za-
tem zupełnie pionowa.

Powyżej opisane badanie, oraz opinja urzędu gór-
niczego wykluczyły z wielkiem prawdopodobieństwem
obawy co do zapadania się gruntu.

Należało następnie wykonać badania jakości gruntu,

w dzisiejszych warunkach należy zawsze mieć możli-
wość zapadania się gruntu na uwadze.

Urząd górniczy zapytany o zdanie, odpowiedział,
że w projektowanem miejscu podkopów niema — naj-
bliższe podkopy są oddalone o około 800 m. Uwarstwie-
nie gruntu nie powinno w tem miejscu odbiegać od
uwarstwienia normalnie w tej okolicy spotykanego,
możliwe jest napotkanie cienkiej warstwy węgla. Jakie-
kolwiek ruchy terenu w tem miejscu są naogół nie-
prawdopodobne.

Ponieważ w miejscach, gdzie następuje zapada-
nie się gruntów, powstają charakterystyczne rysy na
budynkach, właściwe dla takich podkopanych budyn-

:. 7.

ze względu na dopuszczalne ciśnienie przy projekto-
waniu oraz rodzaj fundowania.

W tym celu wykonano na danej parceli u zbiegu
ulic Zielonej i "Wandy 4 otwory wiertnicze o głębo-
kości 12 do 25 m. Profile tych otworów przedstawia
rys. 4.

Jak widać z nich grunt budowlany w głębokości
podeszwy fundamentów, t. j . 4—6 m składa się prze-
ważnie z miałkiego piasku, przeplatanego warstwami
gliny. Warstwy te spoczywają na grubej, bo 6—-8 m
liczącej, warstwie zbitego szarego iłu, leżącego z kolei
na grubym żwirze. Woda ukazała się w otworach
wiertniczych na głębokości około 13 m; właściwa
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jednak warstwa wodonośna znajduje się pod iłem
w głębokości 18,20 (profil Nr. 2); prawdopodobnie woda
znajduje się tu pod ciśnieniem, która powoduje wznie-
sienie się jejw otworze do wysokości —13,00 m.

Opierając się na powyższych danych, można było
sklasyfikować ten grunt jako grunt budowlany średniej
jakości. Korzystne okazało się tutaj istnienie wody do-
piero w znaczniejszej głębokości, przez co wykonani©
fundamentów mogło być ułatwione.

Przepisy M. IŁ. P. dopuszczają, dla tego rodzaju
gruntu ciśnienie do 2,5 kg\am%.

albo też ławowe tam, gdzie obciążenie słupów i ich
odstęp tego wymagały (rys. 5). Natomiast cała część
14-piętrowa została posadowiona na jednej jednolitej
podstawie (rys. 6). Po przeliczeniu okazało się, że po-
sadowienie centryczne ze względu na kształt rzutu po-
ziomego z jednej, zaś z uwagi na rozkład ciężarów
z powodu obciążenia pionowego, oraz parcia wiatru
z drugiej strony, nie da się uzyskać. Tej centryczności
nie dało się uzyskać nawet przez znaczne wysunięcie
płyty na zewnątrz budynku we wklęsłem narożu. Wy-
konanie zaś jednolitej płyty tylko pod częścią partji

Część 6""pięiroroa

nad /uierenwiai

-..'.Lai_£s.,ii LL.-lJiCłi:

l_^ m^j^ ±1..-^ '

IV. Projekt fundamentów żelbetowych.
Jak już wyżej wspomniano, dom dzieli się pod

względem architektonicznym na dwie wybitnie odróżnia-
jące się częśoi: 14-sfo-piętrową narożną, oraz 6-cio-
piętrową. Podział na te dwie części został też prze-
prowadzony z natury rzeczy konsekwentnie, nietylko
w całej konstrukcji żelaznej, ale także w fundamen-
tach, żelbetowych, które w obu częściach mają różny
charakter. Uwydatnia się to tembardziej, że w części
wyższej podstawa żelbetowa ma dwie kondygnacje,
zaś w części niższej kondygnację jedną. Obie partje
zaś oddzielone są od siebie przerwą dylatacyjną, która
wykonana została również i w konstrukcji żelaznej
(rys. 5 i 6).

Ze względu na przyjęte naprężenie dopuszczalne
gruntu okazała się też potrzeba rozmaitego potrakto-
wania obu części również w fundamentach. Mianowi-
cie mniej obciążone fundamenty części 6-cio-piętrowej
zostały wykonane wszędzie jako fundamenty płytowe,

14-piętrowej, a ław pod resztą tej partji mniej obcią-
żoną okazało się niewłaściwe. W tych warunkach mu-
siało chodzić o rozkład ciśnień na grunt tak jedno-
stajny, jak to tylko było możliwe.

Stąd projekt przewidział płytę o znacznej sztyw-
ności, co dało się uzyskać przez zastosowanie płyty że-
browanej, przyczem wprowadzone zostały żebra górne
celem lepszego przeniesienia ciśnienia na grunt przez
dolną równą powierzchnię. W takich warunkach można
było nawet niecentryczne założenie fundamentu dopuścić
zupełnie śmiało, tembardziej, że ciśnienie na grunt
średnie, a nawet ciśnienie największe, pozostaje poniżej
granicy dopuszczalnej.

Układ żeber płyty podstawowej jest możliwie
prosty: zebra przechodzą zasadniczo równoległe do
linji frontu od ulicy Zielonej. Połączone są płytą, któ-
rej grubość wynosi 80 om, zaś uzbrojenie jest podwójne
j wykonane z żelaza okrągłego (|> 30 mm.

ge względu na znaczną nierównomiemośó obciążeń



tak co do położenia, jakoteż co do wielkości, nie można
było jednak żeber przeprowadzić wszędzie zupełnie
jednolicie, ale, zwłaszcza w narożu budynku, konieczne
się stało umieszczenie równorzędnych żeber także w kie-
runku prostopadłym do żeber głównych (tj. równoległym
do ul. Wandy). Niezależnie od tego, poszczególne rzędy
słupów zostały połączone żebrami poprzecznemi, drugo-
rzędnemi, również w kierunku prostopadłym do głów-
nych. Starano się oczywiście w miarę możności, po-
wiązać słupy bezpośrednio ze sobą, co jednakowoż nie
wszędzie dało się przeprowadzić.

Zebra główne zostały poszerzone dookoła niektó-
rych słupów (25, 27, 31) — tam mianowicie, gdzie tego
wymagały znaczne siły ścinające w belkach, względnie,
co się ściśle z tem łączy, wielkie ciśnienie w słupach.
Niektóre żebra są też w planie załamane ze względu
na nieosiowe rozmieszczenie słupów (żebra 29 — 32, oraz
37—40).

Płyta główna jest wogóle założona tak, że kra-
wędź jej zewnętrzna mniejwięcej odpowiada licu ścian.
Od wewnątrz trzeba było płytę wysunąć, zwłaszcza
we wklęsłem narożu, w którem to miejscu przychodzi
specjalnie silnie obciążony słup 26. Wysunięcie to wy-
konano ukośnie w samem narożu, a potem równolegle
do słupów 29—33 wspornikiem o występie 1,10 m.
Wzdłuż ukośnego występu umieszczono również żebro.

Płyta sama założona jest na poziomie — 6,60 m,
zatem jej powierzchnia górna ma poziom —5,80 TO, zaś
pod dźwigiem ciężarowym płyta zagłębia się do —8,10 m.

Przestrzenie pomiędzy żebrami stanowią poszcze-
gólne pomieszczenia, pomiędzy któremi przechodzić
trzeba przez żebra. Z tego powodu przy każdem żebrze
umieszczono schody z chudego betonu.

Oała płyta okolona jest żebrem, przechodzącem
pomiędzy słupami zewnętrznemi. Na żebrze tem opiera
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się żelbetowa ścianka o grubości 20 cm via całą wy-
sokość dolnego piętra suteren. Zadaniem jej jest prze-
dewszystkiem ograniczenie piwnicy wraz z przeniesie-
niem parcia ziemi na słupy, ponadto ma ona stężyć
płytę i słupy zewnętrzne.

Na płycie wspinają się słupy o wymiarach od
60x60 cm do 90x90 cm. Jeden jedyny słup 25 ma
kształt krzyżowy, czego wymagały względy architekto-
niczne. Ponieważ naprężenie w nim w razie normal-
nego uzbrojenia przekroczyłoby granice dopuszczalne,
przeto zaprojektowano go jako słup żelazny z kształ-
tówek tęgich, obetonowany. Celem należytego przenie-
sienia ciśnienia na płytę słup ten otrzymał w dolnej
części ukośne ksztąłtówki, rozszerzające jego podstawę
wewnątrz płaszcza betonowego.

Poziom konstrukcji żelbetowej stropu nad sutere-
nami dolnemi ma kotę — 3,15 m, poziom takiejże kon-
strukcji nad suterenami górnemi kotę — 0,10 ?rc. Oba te
stropy założone są w zasadzie zupełnie podobnie do
siebie. Na słupach wspierają się podciągi, a na tych
belki stropowe. Płyta ma przeważnie grubość 8 cm;
tylko w narożu i pod przejazdem 10 cm (rys. 7 i 8).

Fundamenty części 6-cio-piętrowej założone zo-
stały inaczej. Niema tam znacznych ciśnień na grunt
i z tego powodu wystarczyły fundamenty ławowe, lub
nawet odosobnione. Głębokość założenia ich w bezpo-
średniem sąsiedztwie części 14-sto-piętrowej była oczy-
wiście równa głębokości płyty fundamentowej tej części,
jednakowoż podnosiła się tam, gdzie to było możliwe.
Np. fundament słupów 50—55 jest założony na pozio-
mie — 6,00 m pod słupami 54 i 55, ale już pod słupem
B3 podnosi się na —4,40 m. Fundamenty sąsiadujące
ze sobą zostały założone tak, aby od stopy wyższej do
niższej można było przeprowadzić ukos 1 : 2 (por. rys. 5).

(C. d. n).

Inż. Dr. Aleksander Pareński.

Uniwersytet i Politechnika.
W Halle nad Saalą odbyła się dnia

21 listopada 1931, inauguracja Oddziału
Niem.. Tow. Inż.-Bud,, na którym Dr.
Gottl-Ottlilienfeld, prof. Uniwersytetu
w Berlinie i honorowy prof. Politechniki
w Berlinie, wygłosił wykład pod po-
wyższym tytułem, podany poniżej według
skróconego referatu ogłoszonego w Wo-
chenschrifł d. Deutschen Gesellschaft f.
Bauwesen Nr. 49 z dn. 9 grudnia 1931.

Zdobycze techniki, będące bezsprzecznie wynikiem
specjalnego sposobu myślenia względnie biegu myśli
techniczej, posiadają znaczną wartość pedagogiczną.

Już u dzisiejszej młodzieży szkół średnich daje
się zauważyć pewne zainteresowanie rozwojem techniki
polegające na badawczej obserwacji przedmiotów tech-
nicznych, która nawet u studentów w bardzo młodym
wieku, przekracza ramy zwykłej ciekawości spowodo-
wanej chęcią zabawy (Spieltrieb). Oczywista rzecz, że
} rzeź zaspokojenie tej ciekawości młodzieży szkół śre-
dnich ') nie rozwiązuje jeszcze samej sprawy wyjaśnie-
nia i poznania istoty głębokiej myśli technicznej i sensu
samej techniki przez ogół społeczeństwa. Jest to do-
piero przygotowanie umysłów do zaznajomienia się
z tem, co wiedzy i naukom technicznym daje specjalnie
stanowisko między innemi dziedzinami obszaru zajętego
przez całokształt wiedzy.

') W niemieckich gimnazjach typu inafcein.-przyrodniczego
naucza się fizykę stosowaną, objaśniającą wiele zagadnień z dzie-
dziny dzisiejszej techniki.

Wiedza techniczna nie opiera się i nie może się
opierać jedynie na stosowaniu nauk przyrodniczych, po-
nieważ przy warsztacie pracy technika czuwa stale na
straży przyroda, w roli surowego, ale sprawiedliwego
sędziego, zmuszając go do celowej i odpowiednio sto-
pniowej pracy. Ta surowa kontrola przyrody zmusza
również technika do wydobycia i zastosowania w jego
poczynaniach, maksimum jasności i prawdy.

Również nie można pominąć tu uwagi, że myśl
techniczna oraz sama istota techniki posiada swoją
własną historję sięgającą najstarszych czasów. Jest ona
przynajmniej tak wiekową jak wszystkie inne podsta-
wowe dziedziny wiedzy uniwersyteckiej t. j . filozofja,
prawo, medycyna i teologja.

Z tych to powodów, zasługuje myśl i wiedza
techniczna, a szczególnie jej walory i pierwiastki twór-
cze, w zupełności na to, aby ją spopularyzować, a tem
samem staną się te momenty uźytecznemi także w innych
dziedzinach twórczości ludzkiego ducha.

Niewątpliwie zyskałyby na tem wszystkie fakul-
tety uniwersyteckie, a w pierwszym rzędzie najbar-
dziej w tej sprawie zainteresowane fakultety prawne
t. j . prawno-polityczny i prawno-ekonomiczny.

Dzisiejszy technik pragnie rówuież, aby społe-
czeństwo, bardziej aniżeli to się obecnie dzieje, wnik-
nęło w jego istotę pracy, to znaczy pragnie, aby po-
znano i zrozumiano jego zasób wiedzy i energji, jego
twórczość, oraz przeszkody, które musi pokonywać
w dążeniu do celów służących całej ludzkości.

Nie zależy mu na bałwochwalczym zachwycie oto-
czenia i nie wystarcza zupełnie pauperowski zachwyt
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tłumu, objawiający się zwykle przy udałych wynikach
jego pracy, Pragnie on — jak wyżej zauważono —
aby go zrozumiano, a szczególnie, aby go rozumiały
te miarodajne czynniki prawne, które nim rządzą
a często nawet wykorzystują t. j . władze ustawodaw-
cze, administracyjne i sądowe oraz kapitał.

Gdziekolwiek bowiem pojawi się i ustali pewien
kierunek myśli, nowy i korzystny dla ogółu społecznego,
powodujący zmiany w życiu społecznem, tam udostępnia
się tej myśli wpływ na ustawodawstwo społeczne i do-
puszcza do współpracy dla dobra ogółu, mając przy-
tem na uwadze, że w razie zignorowania tych nowych,
dodatnich prądów wystąpią one podświadomie, lecz
w formie już nie pełnej, ale zniekształconej.

Dzisiejszy postęp ducha ludzkiego objawia się
tryumfalnym pochodem myśli technicznej. Nie można
się zatem dziwić, że przewrót w życiu społecznem wy-
wołany przez technikę nie da się dowolnie wcisnąć
w ramy obecnie panujących i obowiązujących ustrojów
prawnych, które nie dotrzymały i nie mogły dotrzy-
mać kroku, biegowi genjusza technicznego, oraz, że
technika żąda przyznania jej stanowczego wpływu na
kształtowanie ram ustawodawstwa społecznego.

Obecne uniwersytety nie potrafiły zaspokoić sil-
nego pragnienia —dzisiejszej studjującej młodzieży —
poznania w zarysach biegu istoty myśli technicznej.
Stare — w wiekach średnich ustalone — wydziały uni-
wersyteckie zaniedbały w zupełności zainteresować się
gwałtownym postępem techniki, uchwycić młodzieńczy
bieg jej myśli, oraz gruntownie przetrawić jej war-
tości duchowe i jej nowe formy.

Z dwudziestu trzech niemieckich uniwersytetów
tylko w trzech znalazła technika — wprawdzie zu-
pełnie niewystarczające — zrozumienie i gościnność
w formie katedr technologji, gdy tymczasem, wyższe
uczelnie techniczne od zarania swego istnienia użyt-
kowały i użytkują po dzień dzisiejszy uniwersytecki
dorobek naukowy.

Zauważyć tu jednak należy, że na niejednej wyż-
szej uczelni technicznej, braknie jeszcze wykładów
omawiających wartości filozoficzne myśli technicznej,
oraz zastosowanie tych wartości do technicznego życia
umysłowego (mowa tu tylko o Niemczech).

Z powyższych powodów należałoby w przyszłości
na. uniwersytetach, kreować katedry, których celem by-
łoby pouczyć studjującą młodzież o istocie myśli tech-
nicznej, oraz jej wpływie na kulturalne i gospodarcze
kształtowanie się życia społecznego, a rzeczą inżynie-
rów będzie ułatwienie uniwersytetom . nabycia tej wie-
dzy, która jest, a przynajmniej powinna być, dobrem
ogółu.

Tym tylko sposobem może zaistnieć pewien zwią-
zek ducha i myśli pomiędzy genjuszem technicznym,
a wykształconym światem laików, który niewątpliwie
przyniesie w wyniku, obu stronom t. j . całemu społe-
czeństwu i technice, znaczne korzyści.

Wykład powyższy zawiera wiele zdrowych i po-
stępowych rozważań, które mają ogólną wartość także
i dla naszego kraju.

W Polsce — jako kraju samoistnym, w dzisiej-
szym słowa tego znaczeniu, jeszcze bardzo młodym —
sprawa ta przedstawia się bardziej skomplikowanie,
a to nietylko z powodu obecnej sytuacji gospodarczej,
lecz także z powodów innych.

Załatwienie tej sprawy natrafiłoby u nas na większe
trudności, głównie z powodu pewnej wybujałej eksklu-
zywności nietylko wiedzy uniwersyteckiej wobec tech-
nicznej, lecz ekskluzywności, która ogarnęła także na-
sze poszczególne uniwersytety. Dodatnie załatwienie
tej sprawy przyniosłoby niewątpliwie wiele korzyści
dzisiaj odosobnionym stronom, a przedewszystkiem
ogółowi.

Z jednej bowiem strony, poznanie i wniknięcie
w twórczość techniki przyniosłoby •względnie wywoła-
łoby odmienną jak dotychczasową konstrukcję myśli,
tak pod względem formy jak i treści nietylko u praw-
ników, którzy są przeważnie inicjatorami, wykonaw-
cami oraz kontrolorami ustrojów społecznych, lecz
także we wszystkich innych dziedzinach wiedzy, po-
wołanych do opiekowania się całem życiem społecznem
(filozofja, medycyna, a nawet i teologja) — z drugiej
zaś strony, poznanie przez technika zasad i podstaw
filozofj i ścisłej ułatwiłoby mu w wysokim stopniu ścisłą
kontrolę jego twórczej pracy i poznania wogóle, przez
zastosowanie operacji kryterjami ogólnemi, tam, gdzie
jego wiedza matematyczna już zastosować się nie da.

Sądzę, że po udałem rozwiązaniu omawianego
zagadnienia zniknęłaby w pierwszym rzędzie tak szko-
dliwa dla nauki wyłączność wiedzy uniwersyteckiej
i technicznej, następnie zmniejszyłaby się odległość
między postępem techniki a życiem codziennem, która
w dzisiejszej dobie, stale się powiększa, zkolei zniknę-
łoby dość częste rozczarowanie, które staje się udzia-
łem technika zawsze z powodu braku zrozumienia i od-
powiedniego uznania, przy dodatnich wynikach jego
pracy (brak uświadomienia społeczeństwa), wreszcie
przez przepaść dzielęcą dzisiaj społeczność techniczną
od reszty społeczeństwa zostałby rzucony pomost wza-
jemnego porozumienia i zrozumienia się, co również
można uważać za olbrzymi postęp kultury, wobec czego
nad rozwiązaniem tej sprawy warto się zastanowić.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Wybrzuszenia w asfalcie lanym są przedmiotem roz-
ważań Ina. P. Marxa w Nr. 21 z r. 1931 Scheeizerische Zeit.
fur Slrassenwesen. Dotychczas nie ustalono przyczyny two-
rzenia się wybrzuszenia w nawierzchni z asfaltu lanego.
Zasadniczą cechą tego zjawiska jest fakt, iż objawia się.
ono wyłącznie w asfalcie lanym, przeważnie w lecie, w partjach
wystawionych na działanie słońca. Nadto jest rzeczą znaną,
że wybrzuszenia znacznie częściej pojawiają się w na-
wierzchniach nowych, niźli starszych. Wreszcie objaw ten
występuje grupowo, przyczem sąsiednie partje pozostają zu-
pełnie nienaruszone, coby dowodziło pewnego związku wy-
brzuszeń z mieszaniną asfaltu.

Co do zewnętrznej postaci, w jakiej wybrzuszenia wy-
stępują, to nie zawsze jest to forma kulista, przeciwnie,

bardzo często spotykamy się z t. zw. bliźniaczemi wybrzu-
szeniami (rys. 1).

Rys, 1.

Dotychczas często spotykało się zapatrywanie, iż przy-
czyną powstawania wybrzuszeń należy upatrywać w two-
rzeniu się pary wodnej pomiędzy nawierzchnią a mokrym,



dolnym pokładem betonowym. Przeczy temn jednakże z jed-
nej strony wspomniana powyżej bliźniacza forma wybrzuszeń,
z drugiej zaś kształt nawet pojedynczych wzdęć, które w wy-
padku działania pary wodnej musiałyby przybierać postać
płaskiej kaloty, a nie formę kulistą, jak to ma miejsce,
w rzeczywistości. Najsilniej jednak przeczy temu fakt, iż
wybrzuszenia powstają nietylko na betonie, który ewentualnie
w stanie świeżym, mógłby dostarczać potrzebną ilość wody,
lecz również na przykrywach żelaznych.

Autor wyraża zapatrywanie, iż przyczyną powstawa-
nia wybrzuszeń jest wytwarzanie się gazów o pewnej pręż-
ności pochodzących z olei znajdujących się w asfalcie. Fakt
ten, wedle autora, znajduje potwierdzenie w tem, iż trafiają
się również wybrzuszenia przedstawione na rys. 2 w formie
zamkniętej, szczególnie podówczas, gdy pokład ułożony jest
na żelaznej pokrywie.

Rys: 2.

Jak już poprzednio zaznaczono, sprawa wybrzuszeń
nie jest dotychczas należycie zbadaną. Niewątpliwie wspom-
niany artykuł będzie impulsem do dalszych badań tego,
bądź co bądź niemiłego objawu, który stanowi ujemną
stronę nawierzchni z asfaltu lanego.

— Budowę nawierzchni trasowej opisuje Dr. Weidlich
w Nr. 20/31 Bie Strasse.

Autor wykonał w czerwcu u. r. próbny odcinek jezdni
trasowej o powierzchni 600 m2 i zdaje sprawę z poczynio-
nych spostrzeżeń.

Jak wiadomo nawierzchnia trasowa różni się tem od
zwykłej tłuczniowej, i i pojedyncze elementy kamienne zwią-
zane są, tu zaprawą wapienno-trasową, Niemcy posiadają nad
Renem złoża wulkanicznego trasu o •wysokich własnościach
hydraulicznych, przyczeni nadmienić należy, że w Polsce
tego typu trasu dotychczas nie znaleziono. Tras ten miele
się podobnie jak cement do takiej miałkości, by pozostałość
na sicie o 4.900 oczkach na cm1 wynosiła zaledwie 4% .

Zaprawa trasowa potrzebuje do swego związania dość
długiego czasu, nie traci swych własności hydraulicznych
nawet przy dłuzszem zamagazynowaniu, znosi dobrze wstrząsy
z powodu ruchu, oraz komprymację pod wpływem przejeżdża-
jących pojazdów. Jest nadto elastyczną i nieczułą na wpływy
temperatury.

Sposób wykonania był tego rodzaju, ii starą na-
wierzchnię tłuczniową przeorano, uzupełniono nowym ma-
terjałem i przewałowano do profilu, poczem naniesiono za-
prawę trasowo-wapienną o grubości około 3 cm. Do zaprawy
tej użyto suchej mieszaniny trasu i proszku wapiennego
w stosunku objętościowym l-5 : 1, którą to mieszaninę za-
robiono z ostrym piaskiem w stosunku 9 worków trasu-
wapna na 1 ms piasku. Na tę warstwę zaprawy wysypano
suchy tłuczeń diabazowy 6 0/7 0 m\m w grubości około 10 cm,
który został początkowo na sucho a później z dodatkiem
wody tak długo wałowany, dopóki na wierzchu nie ukazała
się zaprawa. Jest to zatem, jak widzimy, typ podobny do
metody flsandwich" przy nawierzchniach tłuczniowo - cemen-
towych.

Ukończenie tej nawierzchni odbyło się na próbę dwoma
metodami. Na jednej połowie oczyszczono szczotkami na-
wierzchnię w występującej zaprawie tak dokładnie, by po-
jedyncze ziarna kamienia wystąpiły czysto Da zewnątrz.
Tak oczyszczoną jezdnię przysypano w grubości 2—3 cm
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ostrym piaskiem napojonym bitumulsem, przyczem piasek
ten miał następujący skład; 7 kg miału 3—7 m/m, 7 ty piasku
1—3 m/m i 2'/2/«/ bitiunulsu. Następnie całość przykryto
tłuczniem bazaltowym o ziarnie 10—15 mjm i zawałowano.

Drugą połowę pokryto zaprawą w stosunku 12 worków
trasu-wapna na 1 ml piasku i zawałowano wałem 15 t. Po
upływie 24 godzin skropiono 1-Szą połówkę bitumulsem,
przysypano miałem 3 — 7 «i/w i zawałowano. Zadaniem tej
ostatniej warstwy było powstrzymanie parowania wilgoci,
która jest potrzebną przy tężeniu zaprawy.

Koszta tej nawierzchni obliczone za c a ł o ś ć roboty
wyniosły 3-84 M/m2 (ooS'50 zł.), przyczem jednakże zazna-
czyć należy, że wobec małej partji próbnej i niedoświad-
czenia robotników, po raz pierwszy przy niej zajętych, mu-
siały się kształtować acormalnie wysoko. E B.

— Przerobienie kolei na drogę w Colorado omawia inż.
Honk w Bev. intern, des ponls et ćhem,. (1930, Nr. 37).
Ze względu na spadki i krzywizny przeróbka jest bardzo
ułatwiona. Większy koszt sprawić może potrzebne rozsze-
rzenie mostów. Przy oszczędnej budowie można pozostawić
dawną szerokość mostów, utrudnienie ruchu przy małej
frekwencji niema znaczenia. Przy wzmagającem się współ-
zawodnictwie automobili zastanawiają się w Ameryce nad
przeróbką mało rentujących się kolei drugorzędnych na drogi.

Dr. M. Thullie.

Mosty.
— Most łukowy żelbetowy na Ammes pod Eschelsbach

(Bawarja) ma 130m rozpiętości i jest największym łukiem
układu Melana {Zeit. d. Mer. Ing. u. Arch. Ver. (1930, str.
111). Droga leży 76 w nad dnem doliny. Dwa łęki mają
odstęp osiowy 6 TO, przekrój ich skrzynkowy. Pomost spo-
czywa na ramach żelbetowych w odstępie 10"B m. Wyko-
nano most bez rusztowań. Łuk żelazny zbudowano też bez
rusztowań zakotwiając go z obu stron na wezgłowiach.

— Zawalenie się mostu żelbetowego w Gartz na Odrze
opisuje Herzka w Zeitsch: d. osterr. Ing. u. Ar. Ter. (1930,
str. 147j. Most był już zupełnie gotowy, gdy przy zdjęciu
rusztowań filaru rzecznego, zawalił on się, a że na tyrn
filarze było łożysko stałe, więc nietylko sąsiednie przęsła,
ale i dalsze potoczyły się i wpadły w wodę. Zniechęcone
władze, miejskie w Gartzu poleciły zbudować w tem miejscu
most żelazny. Dr. M. Thullie.

Żelazo-beton.
— Racjonalne uzbrojenie ielbetu omawia F, Dumas

•w' Ann des fonts et cham. (1930 IV., str. 143). Autor udo-
wadnia, że uzbrojenie należy układać w kierunku linij iso-
statycznych. Szczegółowo zastanawia on się nad zakończe-
niem łuku ze ścięgnem i udowadnia, że na podporze należy
zakrzywić pręty poziome ku górze, zaś pręty górne ku do-
łowi. Dr. M. Thullie.

Statyka budowli.
— Doświadczenia co do parcia wiatru opisuje inż. Katz-

mayr w Zeit. d. oster. Ing. u. Arch. Ver. (1930, str. 176).
Doświadczenia te dokonywano na modelach, a dały one cał-
kiem niespodziane wyniki. Badano najprzód ciała walcowe
0 przekroju kolistym i otrzymano, jeżeli W~K.Fw (JTspół-
czynnik, F powierzchnia zarysu) dla małych F (druty, linwy
1 t. d.), K=l'Q dla powierzchni gładkich, 1'1 dla rapo-
wych, dla większych przekrojów, masztów itp, 7iT=0-35.
Badano potem parcie na rozmaite kształtówki i otrzymano
Z"=l"4 do 1-8, a przy zmianie kąta nachylenia kierunku
wiatru do ciała wyniki bardzo niejednostajne. Mierzono też
parcie na całe belki blaszane i kratowe i otrzymano, jeżeli
stosunek powierzchni do zarysu jest w, dla » t = l JS

r==l>23,
OT = 0-65 If=l-57, w=0-36 X = l>6&, M = 044 jf—1-68,
») = 0-46 ^=1*47, A więc wbrew dotychczasowej teorji
otrzymano dla małych m, dla belek kratowych przejrzystych.
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Aviększe parcie, niż dla m — l belki blaszanej. Przy zmianie
Łata nachylenia kierunku wiatru do przedmiotu nie stwier-
dzono dla kątów do 40° znaczniejszej zmiany. Dalej robiono
doświadczenie z dwiema belkami jedna za drugą. Parcie na
pierwszą belkę prawie się nie zmienia i wynosi prawie nie-
zależnie od m 1'4 do 1-6, na tylną zaś -0'4 do 0-8 zależnie
od odstępu i wielkości m. Badano też wpływ wiatru na
wiaty i stwierdzono, że parcie wewnętrzne jest większe od
zewnętrznego, a największe u grzbietu. Wyniki doświadczeń
są, tak różne od przepisów urzędowych, że dalsze, doświad-
czenia okazują się konieczneini. Dv. M. Thullie.

Koleje.
— Polskie koleje państwowe z początkiem 1931 r. Wedle

dat urzędowych Ministerstwa Komunikacji wynosi długość
w używaniu będących normalno - torowych linij kolejowych'
17.324 km. Są tu wzięte linje państwowe i pod zarządem
Państwa zostające koleje prywatne, przyczem nie uwzglę-
dniono szlaków martwych, Sumaryczna długość polskich
kolei państwowych wynosi 20.865 km, w tym 5.333 km dwu-
torowych. Długość kolei prywatnych pod własnym zarządem
wynosi 182 km.

Długość przez Państwo używanych kolei wąskotoro-
wych wynosi 2.247 km. Tutaj także nie uwzględniono szla-
ków martwych. Linij państwowych i pod zarządem Państwa
zostających prywatnych jest 1.845 km, kolei: prywatnych
pod zarządem prywatnym 202 Jem, martwych 200 km.
W r. 1929 długość kolei wąskich wynosiła 2.288 km. Te
linje posiadają 329 parowozów, z tego w użyciu 150 (w r.
1929 wynosiła ilość parowozów 365, z tego w użyciu 171).
Wagonów osobowych na kolejach wązkotorowych jest 344,
towarowych 8.077.

Budżet polskich kolei państwowych w r. 1930/31 wy-
nosił w przychodach 1.755,253.000 zł., w wydatkach
1.709,503.000 zł. W roku 1929/30 wynosiły przychody
1.729,542.000 zł., wydatki 1.661,168.000 zł.

Przedsiębiorstwo „Polskich kolei państwowych" rozpo-
rządza sumarycznie 5.325 parowozami, w tem 1070 osób.,
3.488 towar., a 767 nowemi. W użyciu znajduje się 3.000
parowozów. Dla ruchu osobowego posiada Państwo 12.139
wagonów, z tego 8.346 z klasami, 2.621 bagażowych, 429
pocztowych a 743 innych. W ruchu jest 10.500 wagonów.
Towarowych wagonów jest 151.527, z tego 49.480 krytych,
75.346 węglowych, 18.015 lor, 8.112 cystern i 2.605 wa-
gonów specjalnych. W ruchu znajduje się obecnie 90.000
wagonów towarowych. W naprawie znachodzi się 8°/0 wa-
gonów osobowych, a 6°/0 towarowych.

Z powodu kryzysu ekonomicznego znajduje się obecnie
400 parowozów i 33.000 wagonów towarowych mniej w ru-
chu aniżeli w tym samym czasie roku poprzedniego. (Archiv.
filr Eisenbahnwesen 4/1931).

— Jak się przedstawia w poszczególnych państwach
sieć kolei elektrycznych do całej sieci kolei?
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5.857 „„ Austrji

„ Szwecji
„ Norwegji „ 3.235 „

» » n .»

„ Italji 16.570
„ Holandji „ 3.627 „
„ Francji „ 30.950 „
„ Węgrzech „ 7.110 „
„ Hiszpanji „ 7,000 „

„ Stanach Zj.
„ 31.137 „

» n u
n n "
)) » »
ii )) n

)) n n

623
926
206

135

143
166
130

„ „ ,,, „u n u »
n « n n

» J) 1) ))

» )) » 11

)) 7) !) »

n n n

i Kanadzie „400-000 „ „
„ 20.000 „ „
„ 8-500 „ „

„ Japonji
Chile

s „ 2.900 „ „
•n »
» n

210 „ » „ „
255 „ „ „ „

1.560 „ „„ Niemczech „ 53.600 „
(Zeitschrift des Yereins deutsch. Ingen. zesz. 20 z 18/V 1929).

Ini. A. W. Kriiger.

Lotnictwo.
— Zawody lotnicze o puhar Schneidera. Lotnik angielski

por. B o o t h m a n zwyciężył dnia 13 września 1931 w za-
wodach o puhar Schneidera, osiągając przeciętną szybkość
547-3 hm\g.

Zawody odbyły się w zatoce Solent wyspy Wight.
Lot odbył się na dystansie S50 km, w trójkącie o bokach
mających razem 50 km , zatem należało go oblecieć siedmio-
krotnie. Najlepszy wynik dało okrążenie pierwsze z szybko-
ścią 552 kmjg.

Rekord poprzedni wyścigu, ustalony przez Anglika
Waghorna (528-8 Imjg) został pobity. Puhar, zdobyty po raz
trzeci przez Anglika, przeszedł ostatecznie do ADglji. Za-
wodów o ten puhar już więcej nie będzie.

Wobec ostatecznego zdobycia puharu warto przyponanąć,
że wyznaczył go jako „Ooupe d'Aviation Maritiine" Francuz
Jakob Schneider w r. 1913. Puhar przedstawia wartość
25.000 franków złotych, do czego ofiarodawca dołączył
wielkie nagrody pieniężne.

Przy pierwszych, zawodach w r. 1913 osiągnięto szyb-
kość 72 kmjg, widzimy zatem wspaniały postęp techniki, ale
i pewne rozczarowanie, gdyż przypuszczano, że będzie prze-
kroczona szybkość 600 kmjg. (Nowiny Techniczne 37, 38/1931),

Ink. A. W. Kriiger.

Technologja metali.
— Pirometry dotykowe. ClausJ) w artykule „AnlegePyro-

meter" uzasadnia potrzebę stosowania pirometrów dotyko-
wych i tłumaczy istotę popełnianych przy pomiarze błędów.

O d l e w n i a : Pirometry mają zastosowanie podczas
odlewania do form metalowych (wlewnic). Mierzenie tempe-
ratury formy przed odlewem ma znaczenia dla struktury
odlewu. Mierzenie temperatury po odlewie, celem ustalenia
najodpowiedniejszego czasu wyjęcia odlewii z formy jest
również bardzo ważne. Niektóre stopy w pewnym zakresie
temperatur, są bardzo kruche, np. mosiądz (a + /?) 62—55°/o Cu
w temp. 300—500°, mosiądz (a) 70-62°/0 Cu powyżoj 300°,
dlatego też temperatura wyjęcia stopu z formy powinna być
niższa od 320°, co należy ściśle ustalić pirometrem.

O b r ó b k a p l a s t y c z n a : Temperatury przeróbki
mechanicznej muszą być dla pewnych stopów, koniecznie
ściśle zachowane. Dla mosiądzu (a+/5) temperatura praso-
wania leży między 770—780°. Leży ona ledwie o parę sto-
pni ponad temperaturą przemiany a+fi^>-§. Jak wiadomo,
dla bronzów 20°/0 Sn, tylko w granicach kryształów mie-
szanych a+/?, leży właściwa zdolność do odkształceń pla-
stycznych.

D a l s z e z a s t o s o w a n i a : Np. do mierzenia tempe-
ratury kolb lutowniczych, aby przy największej sprawności
wykonać jak najlepiej szwy lutowane. Pirometer może mieć
liczne zastosowania do różnych prac badawczych.

P r z y r z ą d y : Pirometr powierzchniowy powinien za-
tem z galwanometrem tworzyć jedną całość albo galwano-
metr może być na stałe zamocowany, zaś termopara połą-
czona z nim zapomocą giętkiego kabla.

C z y n n i k i w a r u n k u j ą c e d o k ł a d n o ś ć pomia-
rów. Dokładne oznaczenie temperatury powierzchni ciała
stałego należy do trudniejszych zadań pomiarów temperatur.
Każde ciało, którego temperatura różni się od otaczającego
go powietrza, znajduje się za pośrednictwem swej po-
wierzchni w ciągłej wymianie temperatur. Ogólne linje jedna-
kowych temp. Tj w pobliżu powierzchni A (za wyjątkiem
ostrych krawędzi i wgłębień) przebiegają do niej równo-
legle. O ile otaczające powietrze ma temperaturę 'Ą,
to ilość ciepła przechodząca przez jednostkę powierzchni

T -\- T
~ —= Qx

A a

dj — odstęp isotermy 2\ od powierzchni

a

') C l a u s : „Anlege Pyrometer" Zeiisohrift f. Metatlk.
1931, sto, 120.



A, X1 — przewodnictwo cieplne badanego ciała, a — ilość
wypromieniowanego ciepła). Gdy do powierzchni przyłożymy
inne ciało o grubości cf2 i przewodnictwie cieplnein Xt) oraz
w stopniu przewodnictwa ciepła a, to równanie przybierze

następującą postać: ——- -——--, przyczern przyjęto, że do-

± 2

tyk jest najdoskonalszy. Jeżeli przepływ ciepła będzie dobry,
wtedy Q1 = Q2, t, zn. — = 1- -8- lub -r^=0. Z tego wy-

CC U /g /(g
nika, że grubość przyłożonego ciała musi być jaknajmniej-
szą, zaś przewodnictwo cieplne jaknajwiększe, aby popełniać
jaknajmniejszy błąd pomiarowy. Podobny wynik da się
osiągnąć, jeżeli ciało, przylegające będzie tak grube, że
jego powierzchnia zewnętrzna będzie miała temperaturę oto-
czenia, a więc przechodzenie ciepła do otuczenia nie nastąpi.

Wzór się uprości w postać — = —-.
a żii

To samo do się uzyskać, gdy błąd pomiarowy uwzglę-
dnia się przy skalowaniu aparatu, przyczem aparat będzie
dokładnym tylko dla metalu o danem przewodnictwie ciepła,
Praktycznie dokładnym będzie on dla pomiarów na wszyst-
kich metalach, bo przewodnictwo ciepła metali w stosunku
do ciał niemetalicznych jest bardzo wielkie. Jednak przy
mierzeniu temperatury ciał niemetalicznych takim aparatem
powstaje błąd, który zależy również od rodzaju powierzchni,
ponieważ tylko dokładne przyleganie pirometru warunkuje
dobry pomiar. Liczne obrazy zawarte w artykule pokazują
zastosowanie pirometru dotykowego.

Zauważyć należy, że pirometry dotykowe znajdują
coraz to szersze zastosowanie i to w temperaturach niskich,
począwszy od 50° O do najwyższych normalnie w praktyce
stosowanych. Wr.
• — Tantal. C. W. Balbe w amerykańskiem czasopiśmie

Maschine Design (grudzień 1930) zaleca szerokie zastoso-
wanie „Tantalu". Metal ten, według, zapodań Bureau of
Standard, może być wyrabiany o czystości do 99,9°/0. Wy-
gląda podobnie jak cyna z lekko niebieskawym kolorem
i daje się dobrze polerować, W handlu spotyka się metal
na zimno obrobiony. Może być walcowany, klepany i cią-
gniony. Płytka o grubości 0*5 cm daje się przewalcować do
grubości 0-001 cm. Blacha tantalowa daje się w kierunku
walcowania zgiąć pod kątem prostym. Tantal daje się wy-
ciągać w drut, z którego można wyplatać siatki podobnie
jak z miedzi lub z bronzu. . \

Metal daje się spawać sam z sobą, lub z innemi me-
talami. Zapoinocą elektrolizy uzyskać można cienkie powłoki
0 pięknej barwie. Powłoki są twarde, odporne na użycie
1 działanie chemiczne, podobnie jak czysty metal.

Tantal ogrzany do 350° i wolno studzony staje się
bardzo twardy; w temperaturze czerwonego żaru, pochłania
olbrzymie ilości gazu, stając się gruboziarnistym i kruchym.
Ogrzewany w próżni własności swoich nie zmienia. Metal
jest nadzwyczaj odporny na działanie chemiczne. W prze-
ciwieństwie do złota i platyny nie ulega działaniu wody
królewskiej. Wr.

Budownictwo wodne.
— Siły wodne Szwecji obliczono na 6,5 miljonów leW,

a ich zdolność pracy na 32,6 miljardów hWg rocznie. Do
końca r. 1929 wybudowano 1,25 miljonów kW, z produkcją
w roku 1929 wynoszącą 4690 miljonów hWg. Przy ludności
Szwecji wynoszącej 6,1 milj. głów, wypada na głowę
760 k Wg rocznie. Przy doliczeniu energji elektrycznej pro-
dukowanej na drodze kalorycznej cyfry powyższe za rok 1929
zwiększają się na 4982 miljonów kWg i 816 hWg, a zatem
92°/0 energji uzyskuje się hydraulicznie.

" — Najwyżej położony zakład wodno - elektryczny
w Austrji, wyzyskujący odpływ lodowca leży na wysokości
2300 m przy „Grossglocknerhaus" i wytwarza siłę 196 k. ni.,
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służącą do ruchu maszyn, oświetlenia i ogrzewania mieszkań
robotniczych i kierownictwa budowy drogi Grossglookner-
strasse.

— Elektryfikacja Palestyny, z wyzyskaniem sił wodnych
Jordanu, postępuje naprzód, jakkolwiek wykonanie pierwszego
zakładu wodnego nieco się opóźniło, z powodu wystąpienia
w Jarmuku katastrofalnych wezbrań, wywołanych gwałtow-
nemi opadami w obszarze Hauran. W najbliższym czasie
doprowadzi się prąd do Haify, trochę później zaś osiągnie
przewód wysokiego napięcia Jaffę. Grdy konsumcja prądu
odpowiednio wzrośnie, wykona się drugi zakład o sile wodnej
w Abadieh. W razie potrzeby wykona się i trzeci zakład
wodny na północ od jeziora Tyberjackiego, wyzyskujący
skonrentrowany na krótkiej przestrzeni Jordanu między jezio-
rami Merom i Tyberjackiem, spad 200 m-

— Kwestja prawnego ocenienia wody gruntowej (zasa-
dnicze orzeczenie Najwyższego Trybunału sądowego austrja-
ckiego z 24/11 1931, Gk-Z. 1, Ob. 1931, omówione w Was-
serwirtschafl Nr. 12/1931). Kwestja ta ani w literaturze, ani
w orzecznictwie sądowem. i administracyjnem nie została
dotychczas uzgodniona. Wybitni znawcy prawa wyrażają
zdania różne i tak Randa, Grilnliut, Zalud i PantuCek uwa-
żają wodę gruntową jako rzecz wszystkim wspólną (res
omnium communis), Peyrer jako dobro publiczne, podczas
gdy Pineles, Ulbrich, a obecnie Ehrenzweig i Klang uznają
ją jako wodę prywatną, która ma być pod względem praw-
nym traktowana jako przynależność gruntu.

Obecnie Najwyższy Trybunał sądowy austrjacki w cy-
towanem powyżej rozstrzygnięciu orzekł, że uważa każdego
właściciela gruntu jako uprawnionego, z tytułu własności
wody podziemnej, stanowiącej część składową własności grun-
towej, do ujęcia tej wody . i chronienia przeciw. każdemu
nieuprawnionemu działaniu, które mu wodę źródlaną odbiera
lub umniejsza. Uzasadnienie brzmi następująco :

„Najwyższy Trybunał sądowy przyłącza się, w prze-
ciwieństwie do Randy (Prawo wodne 1891, str. 36 ff.)
i w przociwieństwie do Ungera [Grilnliutsztschfl 13 Bd, 1866,
str. 724), do zapatrywania Ehrenzweiga, że woda płynąca
podziemnie jest częścią składową gruntu, i dlatego należy
do właściciela gruntu i że jest nawet wtedy, gdy nie wy-
stępuje w formie źródeł, wodą prywatną, po myśli § 4 a
państwowego prawa wodnego. Okoliczność, że woda pod-
ziemna jest w łączności ze strugami wodnemi gruntów sąsie-
dnich, oraz że odnawiając się ciągle stale dopływa i odpływa
i może także zmienić swój bieg, nie zmienia fizycznego wła-
dania właściciela gruntu wodą, jak długo ona płynie pod
jego gruntem u Sprawozdawca Dr, Loew konkluduje,
że Najwyższy Trybunał sądowy austrjacki przez to roz-
strzygnięcie (dotyczące zaniku wody skutkiem robót górni-
czych) rozciągnął postanowienie prawa cywilnego na wodę
gruntową także i na ten wypadek, jeżeli nie jesfc ona wodno —
prawnie chroniona. Przypomina się tu odnośne postanowienia
ustawy wodnej polskiej z 19/IX 1922: Art. IV. Następu-
jące wody należą do właściciela gruntu z samego prawa,
o ile temu nie stają na przeszkodzie prawa nabyte przez
inne osoby: . . . . c) woda podziemna, znajdująca się w jego
gruntach i źródła wypływające na powierzchni jego grun-
tów Prawo wodne polskie opiera się zatem odnośnie
do wody gruntowej na tej samej zasadzie, co powyższe roz-
strzygnięcie. Mimo wszystko, użytkowanie wód gruntowych
nastręczać będzie i dalej wiele trudności przy rozstrzyganiu
sporów, o ile ustawodawstwo nie wejdzie głębiej w istotę
technicznej strony zagadnienia i nie rozbuduje swych posta-
nowień w sposób więcej szczegółowy. Dr. M. M.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Uproszczona teorja żelbetowych belek teowych",

nap. Dr. A. Chmielo wiec. Warszawa 1931.
Jest to odbitka z Przeglądu Technicznego rozszerzona

i uzupełniona. Sposób obliczenia belek teowych jest znany,



ale dość żmudny. Autor stara, się uprościć go, a w tym
celu przyjmuje, że środek ciśnienia znajduje się w środku
grubości płyty a odległość środka ciężkości wkładek ciągnio-
nych równa się połowie grubości płyty. Oba założenia nie
są ścisłe, a otrzymany w ten sposób odstęp środków ciśnie-
nia i ciągnienia za mały. Autor jednak pociesza się tem,
że zwiększenie lub zmniejszenie dokładności obliczenia na-
prężeń o kilka procent jest obojętnem, a błąd, jaki daje
jego uproszczona teorja jest na korzyść pewności.

Wzory wyprowadzone przez autora są rzeczywiście
znacznie prostsze i mogą zaoszczędzić wiele czasu przy obli-
czeniu, mogą być w każdym razie przydatne dla obliczenia
przybliżonego, choćby potem naprężenia należało sprawdzić
dokładnie. Autor zestawia wzory dla przekroju idealnego,
który uważa zarazem jako zwykle najtańszy. Ponieważ
jednak tak często nie jest i przekrój wyższy jest tańszy,
zatem poświęca jeden rozdział wyznaczeniu wymiarów ze
względu na koszt. Autor oblicza też strzemiona i wkładki
odgięte, lecz wniosek jego, że przy uwzględnieniu pewnych
zaaad wprawny konstruktor obejdzie się bez specjalnych
wykresów jest trochę za śmiały. Mojem zdaniem zanadto
skąpić czasu na dokładniejsze obliczenie nie jest wskazane.

Źelbetnicy będą czytać broszurkę autora z zaintere-
sowaniem. Dr. M. Thullie.

Lwów 1928. Str. 891. — Miklaszewski J. Lasy i leśnictwo w Polsce.
Warszawa 1928. Str. 629. — Niklewski B. Jak nawozić glebę?
Poznań 1927. Str. 172. — Niklewski B. Obornik. Poznań 1926. Str.
210. — Sommerstein E. Ustawa o wykonaniu reformy rolnej.
Lwów 1926. Str. 343. — Studnicki W. Przewroty i reformy agrarne.
Europy powojennej i Polski. Warszawa 1927. Str. 288. — Adam-
kiewicz J. Rolnictwo w ustroju gospodarczym powojennych Nie-
miec i jego widoki na przyszłość. Warszawa 1929. Str. 140. —
Jaworski W. Projekt kodeksu agrarnego. Warszawa 1928. Str. 261.
Grabowski W. Reforma agronornji społecznej. Warszawa 1928.
Str. 52. — Lubeckl F. Rybołóstwo śledziowe w zachodniej Euro-
pie. Warszawa 1929. Str. 79. — Niklewski B. Obornik jako nawóz
azotowy. Lwów 1910. Str. 21. — Niklewski B. Wpływ bakterji
nitryflkaoyjnyoh na bilans azotowy nawozu stajennego. Poznań
1923. Str. 18. — Szwalbe S. Polityka Państwa w zakresie obrotu
żytem na tle doświadczeń lut ubiegłych. Warszawa 1928. Str,
BO. — Pruchnik J. Kultura torfów w krajach Półn. Europy. Lwów
1929. Str. 16. (0. d. n.).
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wej Szkoły Rolniczej w Gzernichowie. Warszawa 1929. Str. 72.
Strzelecki H. Cięcie lasu. Lwów 1889. Str. 298. — Chotński T. Urzą-
dzenie lasów. "Warszawa 1873. Str. 255. — Biegeleisen L. W. Re-
forma rolna głównych państw europejskich. Warszawa 1924. 'i
tomy. — Gądzikiewicz W. Chleb i piekarstwo w oświetleniu hy-
gjeny. Warszawa 1928. Str. '232. — Laur E. Ekonomika rolnicza.

SPROSTOWANIE,
P. Inż. R. B i e l s k i uprasza nas o sprostowanie po-

rnyłki, która zaszła w jego artykule p. t.: Powłoka asfal-
towa na pomoście drewnianym w Nr. 18 ex 1931 Czas.
Tech. Mianowicie na str. 108 w wierszu 16 szpalta lewa
zamiast „1.79%" ma być „0.2°/0", zaś w tej samej szpalcie
wiersz 26 zamiast „Spraglit" ma być „Spraybit".

Kongresy i Zjazdy.
XI Zjazd Międzynarodowego Instytutu Bibljografji.

XI Zjazd Międzynarodowego Instytutu Bibljografji (Inatitut
International de Documentation) odbędzie się w końcu sierpnia,
lub początku września 1932 r. we Frankfurcie nad Menem.
Zakres działania Międzynarodowego Instytutu Bibljografji
został! na ostatniej konferencji, która odbyła się w Hadze
w sierpniu 1931 r. rozszerzony i obejmuje poza badaniami
nad doskonaleniem i rozpowszechnianiem systemów klasyfi-
kacji (nietylko dziesiętnego) technikę zbierania, przechowy-
wania, udzielania informacyj, sposobów reprodukcji, prowa-
dzenia archiwów i t. d.

Zgłoszenia udziału w Zjeździe oraz tytuły referatów
skierowywać należy pod adresem: Sekcja Bibljograficzna
Stów. Techników Polskich w Warszawie Czackiego 3/5, która
to Sekcja prześle je do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
Dnia 9 grudnia 1931 odbył się odczyt Inż. Aleksandra

P a w ł o w s k i e g o p. t.: „VI Kongres Federacji Między-
narodowej Prasy Technicznej i Zawodowej w Brukseli, Kon-
gres nauczania technicznego w Paryżu oraz przygotowania
do YII Kongresu M. Federacji Prasy Tech, w "Warszawie
w r. 1932", zaś dnia 16 grudnia 1931 odbył się „Pokaz
zdjęć fotograficznych z podróży wakacyjneja Prof. Dr.
L. Ebermana.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Sekcja ogólna P. T. P. Podaje się do wiadomości

P. T. Członków, że została zawiązana „Sekcja Ogólna" przy
P. T. P. we Lwowie, której zadaniem jest rozpatrywać
sprawy, związane ze stanowiskiem, tytułem i działalnością,
inżyniera i przyczyniać się do ich pomyślnego rozwiązania
zgodnie z pożytkiem dla inżynierów i z korzyścią dla Pań-
stwa i społeczeństwa.

"Uprasza się wobec tego wszystkich Członków Polskiego
Towarzystwa Politechnicznego o zgłaszanie swego przystą-
pienia do powyższej Sekcji, oraz o nadsyłanie materjałów,
związanych z zakresem działania tej Sekcji. Członkowie
Sekcji nie ponoszą żadnych osobnych opłat,

Zebrania dyskusyjne odbywać się będą stale w pierwszy
i trzeci piątek każdego miesiąca. W razie święta wypadają-

cego w podanych terminach, przesuwa się data zebrania na
następny piątek.

Sekcja Hydrotechniczna P. T. P. Z dniem 16 listo-
pada 1931 utworzoną została przy P. T. P. Sekcja Hydro-
techniczna, która będzie urządzać zebrania co drugi lub
czwarty poniedziałek każdego miesiąca.

Sekcja Inżynierów-Architektów. Przy Polskiem Towa-
rzystwie Politechnicznem została utworzona Sekcja Inź.-
Architektów, która pragnie zjednoczyć w sobie ogół Kolegów
inź.-architektów Województw wschodnich, mając na celu
osiągnięcie i obronę racjonalnych warunków wykonywania
obowiązków zawodu architekta w Polsce.

Prezydjum Zarządu Sekcji urzęduje w lokalu P. T. P.
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 19—20.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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T R E Ś Ć : Prof. Inż. Dr. W. W i e r z b i c k i : Eozwiązanie ramy wielobocznej przy zastosowaniu równań różnicowych. — Prof. Dr.
Inż. S. B r y ł a i Dypl. Inż. EL G r i f f e l : Budowa 14-stopiętrowego gmachu o szkielecie stalowym w Katowicach. (Ciąg
dalszy). — Prof. A. K u r y ł ł o : Wzrost wytrzymałości betonu z biegiem czasu. — Inż. Dr. T. Ś w i e ż a w s k i : To-
czenie się koła. — Wiadomości z literatury technicznej. — Recenzje i krytyki. — Bibljografja.

Inż. Df. Witold Wierzbicki,
Prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Rozwiązanie ramy wielobocznej przy zastosowaniu równań różnicowych.
Grdy po odosobnionej próbie Olebsch' a z roku 1862

przystąpiono już w bieźącem stuleciu, do stosowania
równań różnicowych w statyce budowli w szerszym
zakresie, wdzięcznem polem do rozwoju nowej metody
obliczeń statycznych okazała się dziedzina belek cią-
głych 1). Po wypróbowaniu metody na tym typie bu-
dowli zajęto się rozwiązywaniem zapomocą, różnic skoń-
czonych różnych konstrukcyj ramowych tak, iż dzisiaj
jesteśmy już w posiadaniu szeregu obliczeń, dotyczą-
cych przeważnie ram o powtarzających się (kongruent-
nych) przęsłach i wysokościach 2).

yx punktów z względem punktów x—-l w kierunku
prostopadłym do x, x—1 oraz obroty <px przekrojów
normalnych x ramy względem przekrojów x—\.

O ile wprowadzimy oznaczenia:

Ostateczne rozwiązanie ram wielobocznych, obcią-
żonych w płaszczyźnie wieloboku (rys. 1), trudno jest
otrzymać zapomocą równań różnicowych bezpośrednio,
głównie ze względu na to, że ramy tego rodzaju mają
węzły przesuwne i że przesuwanie się jednego z nich
jest tu zależne od przesunięć wszystkich pozostałych.
Równania różnicowe mogą tu odegrać jednak ważną
rolę pomocniczą, pozwalając na ustawienie szeregów,
dających się łatwo sumować bądź zapomocą utartych
wzorów, bądź też drogą metod rachunku sumacyjnego.

Ogólny schemat rozwiązania ramy wielobocznej,
przy zwykłem w tych wypadkach pominięciu wpływu
sił podłużnych na wielkości statycznie niewyznaczalne,
jest następujący 8 ) :

Odrzucamy utwierdzenie jednego z końców ramy,
np. B i zaczepiamy tu dwie niewiadome siły Hn (po-
ziomą), Rn (pionową) oraz moment MB, które uważamy
za wielkości statycznie nadliczbowe.

Na podstawie wymienionych sił oraz sił bezpo-
średnio do ramy zaczepionych obliczamy przesunięcia

a—l

2
o o

wówczas będziemy mogli ustalić zależność:

') Por. W. Wierzbicki: „Belki ciągłe załamane w planie",
Czasopismo Techniczne, 1931.

2) Por. np. prace: Punk : „Die linearen Differenzengleichun-
gen", Berlin, 1920, str. 60: Mises: „Die Knioksicherheit von
Rahmentragwerken", 1926, Zeitschrift fur angewandte Maihe-
matih und Mechanik itd.

cox — aK-\
"Wyobrażamy sobie w dalszym ciągu, że poszcze-

gólne odcinki ramy x—l, x są sobie równe i że zmiana
kątów (3X, jakie tworzą, osie kolejnych odcinków x—l,
x oraz x, x-\-l między sobą podlegają pewnej regule,
są więc znanemi funkcjami wielkości x, określającej
położenie danego odcinka na ramie.

Wielkości momentów zginających w danym punkcie
ramy Mx oraz odpowiednich sił poprzecznych Tx (nor-
malnych do odcinka ramy x~l, x) zależą od położenia
danego punktu (węzła) ramy, wobec czego kąty cpz,
wyrażające się wzorem:

gdzie E, I i I oznaczają odpowiednio współczynnik
sprężystości materjału ramy, moment bezwładności jej
przekroju poprzecznego oraz długość jednego prze-
działu, są funkcjami x, czyli, że :

<P,=>F(*) (4)
W ten sposób równanie (2) przybiera postać:

tox~w^i^F(x), . . . . . (5)
a więc dochodzimy w ten sposób do równania różnico-
wego pierwszego rzędu.

Po zcałkowaniu równania (5) dojdziemy do wy-
rażenia typu: (ox~Fi (x) (6)

Wstawiając tu x=n, odpowiadające zwolnionemu
końcowi ramy, przedstawimy kąt obrotu tego przekroju
w zależności od wielkości Hs, RB i MB:

c o n ^ c o ^ F i i H n , RJJ, M B ) . . . . ( 7 )
Zależność:

uB=F,(HB, RB, i i f a )=0 . . . (8)
da nam pierwsze równanie do wyznaczenia wielkości
nadliczbowych zadania.

Dla znalezienia poziomych (t. j . równoległych do
A B) przesunięć poszczególnych węzłów ramownicy
uciekamy się do wzoru:

gdzie yx oznacza
równych:

poziome składowe przesunięć yx,

•

V x ~

(10)

2 Por. W. "Wierzbicki: „Mechanika budowli"
r. .246.

Warszawa
a iloczyn ((ox~.\ 1) oznacza poziome składowe przesunięć
węzłów x, wywołanych obrotami przekrojów *—1 ramy
o kąty Oj,.!..
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Przy ar = « dochodzimy tu do drugiego równania,
służącego do wyznaczenia wielkości nadliczbowych;

un=uB=Fs.(HB, BB, ATB)-O. . ... • ( U ) '
Wreszcie w sposób analogiczny do wyrażeń (9)

i - (11) znajdujemy, że :

(12)

BB, M„)~0, • • • (13)
gdzie vx oznacza pionowe przesunięcie węzła % a wiel-
kości pionowo kreskowane oznaczają pionowe składowe
odpowiednich przesunięć całkowitych.

Równania (8), (11) i (13)}. jak wiadomo, łącznie
rozwiązują zadanie.

Rys. 2.

Zastosujemy tu przytoczony wyżej schemat ogólny
do obliczenia ramy wielobocznej przegubowej, obcią-
żonej symetrycznie.

Niech ma rama kształt wieloboku wpisanego w od-
cinek koła i niech, będzie obciążona w środku sił% 2 R
(rys. 2).

Wobec tego, że rama jest symetryczna i syme-
trycznie obciążona względem 0, możemy rozpatrywać
równowagę tylko połowy jej A O, przyjmując, iż jest
w punkcie O utwierdzona, a w punkcie A swobodna
i obciążona tu znaną siłą M=P i nieznaną H. Nume-
rację węzłów będziemy prowadzili od środka ramy do
punktu J , czyli od O do w. Długość I poszczególnych
przęseł ramy x—1, x jest, jak wyżej, wielkością stałą.
W danym razie również i /?a.=/3=const. Poszczególne
przęsła x~\, x ramy będą tu nachylone względem po-
ziomu (kierunek A B) pod kątem x (i.

Siłę poprzeczną w węźle x znajdziemy drogą rzu-
towania sił HA i RA na kierunek normalny do osi prze-
działu x—1, x:

Ta~Hsmxp—PcoBx^ (14)
Moment zginający w punkcie x równa się:

M^Hhz-PK, (15)
gdzie h* i ht (rys. 2) oznaczają odpowiednio ramiona
momentów sił H i P.

Ponieważ hx równa się sumie rzutów na kierunek
pionowy poszczególnych przedziałów ramy, zawartych
między węzłem % i n, więc mamy:

. . . +sinn/3] =

sin- 2

2sin{
—o e o s x § O O S ~T^ s i n x P s ^ n n COS - ~= 8 I (16)

L ...•.*..., l * 1

Odpowiednio dla kx otrzymujemy:

2 s i n |
sinxBcos-—+ c o s x 8 s i n — —sin——- 8\ (17)

Wyrażenie (3) przybiera wobec tego postać:
%=*fl H s'mx B-~f I Pcos x 8=
f :B. . . . 8

ir cos x p cos ~ — s m a ; p sm ~—cos >]

sm¥

flP f „• : B 8 2«4- l 1
— sin zj3008^5-+cos# (3sin--—sin—-— B\ =

. . . . . . (18)
gdzie:

. I fl\TT 2 n + l . 2 M + 1 1
f<="^S~T\ °— o H cos — ^ — 8~\- Psin — -— 8 I ,

sin
2

a=/ZPctg-^ , b=flHctg~, . , (19)

Mamy więc do rozwiązania równanie różnicowe:
(ox—o)x-\=a sio. xS-\-b 003 x 8-[-e. . . (20)

Całka jego składa się z sumy:
cox=sx

0-!t-sx (21)
gdzie zx" oznacza pewne dowolne rozwiązanie szcze-
gólne tego równania, zaś zx rozwiązanie odpowiedniego
równania bez ostatniego wyrazu (t. zn. nie zawierają-
cego funkcji u>^)i).

Równanie charakterystyczne równania różnicowego
(20) bez ostatniego wyrazu czyli równania;

cox—cox„i = 0 ;. . . . .. . (22)-
ma postać: . »•*—y»~]==0, r—1=0, . . . . (23)
skąd r—l i : •

zx— D. 1X = D, . . . . . (24)
gdzie D jest dowolną wielkością stałą.

Całki szczególnej zx
0 równania (20) poszukujemy

w postaci:
zx

0=Aamx8+Bcoax8+Cx) y , . (25)
gdzie A, B, G są to stałe całkowania. Ostatni wyraz
wzoru (25) ma właściwie postać Cx.lx, co oznacza, że
cała funkcja racjonalna, poprzedzająca -1°, posiada tu
potęgę o 1 wyższą od potęgi odpowiedniej funkcji przy
wyrazie e równania (20). Tłumaczy się to tem, że 1
jest w danym razie pierwiastkiem równania charakte-
rystycznego (23), co nie ma miejsca w zastosowaniu do
dwóch pozostałych wyrazów całki (25).

Wstawjają wyrażenie (25) w równanie (20) znaj-
dujemy:

cox=A sin%8+Bcosx8 + Cx
o)x_1=Asin(x—l)8+Bcos(x~l)B+C(x~l),

. . . (26)

4) Por. jeden z podręczników dotyczących równań różni-
cowych., np. Markowa, Morlund'a, Wallenber#'a i t. p., wreszcie
pracę autora: „Zastosowanie różnic skończonych do obliczenia
dźwigarów załamanych w planie", Przegląd Techniczny 1980 r.
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Wobec zależności (14)—(17) wyrażenie (89) prze-
kształca się w następujące:

. (27)

• (28)
-\ j cos x § cos ~ — sin x (1 sin /? — cos - -~~- § I +

s i n - | 2
„-. sin a § cos~- -f cos a (i sin ^ — sin —

Ostatecznie, otrzymujemy dla całki równania (20)
wyrażenie:

(i>x=--Asxa.x$ + Booax§+Cx+D. . . (30)
"Warunki brzegowe wskazują,, że przy x=0, Wa~0,

a więc O=Z?+Z>, D——B, wynika to stąd, źe wobec
symetrji ramy przekrój jej 0 nie ulega obrotowi przy
odkształcaniu się ramy.

gdzie:
ffcosi/3+iT, . . . (40)

if= 0,167/Z £T-t-0,500/7Pctg -|- . . . (41)

^ f n o o s ^ i ^ + P s i n - M. (43

Ponieważ mamy do czynienia z ramą dwuprzegu-
bową, więc jedyną wielkość statycznie niewyznaczalną
zadania, siłę H, otrzymamy tu z równania (11), przy-
czem Ujj obliczamy ze wzoru (9). Pierwsza część tego
wyrażenia przybiera postać:

Wreszcie:

n—1

^ 5 ) ( s i n a; (3 cos /?+
i

n - i

+ cosa/3sin(S)=-y-cos^ ^ (1—cos2a/3)+
) l — i , M —1

i? "to . A . „ ^\ .
—r— ( J U D U y . S i l i . A i** U ~~\—jr HJ.il U -^j b l i i £i Js U ~p

2 i 2 i
_ . . »-l «—t

. (44)

Sumy, wchodzące w wyrażenie (43) obliczamy
ze wzorów (32)—(37), wstawiając w nie zamiast n
wielkość ra+1, co odpowiada zmianie granic sumowania,

Zapomocą wyrażeń (27) — (29) dla współczynni-
ków A, B, C, oraz wyrażeń (41) — (43) dla współczyn-
ników F, O, K moglibyśmy nadać równaniu:

n—1

. (45)

1
n-i

. . . (31)

"Wchodzące tu sumy równają się odpowiednio:

(32)
i

7 . - 1

. ^ ^ — 1 . . (33)

formę bardziej zwartą, nie byłoby to jednak celowem,
gdyż wprowadzałoby funkcje trygonometryczne nowych
kątów, a więc nowe wielkości do obliczenia. Należy
więc zalecić korzystanie z wyrażeń (31) i (44) bezpo-
średnio, obliczając je zapomocą wzorów (32)-—(37)
i wstawiając otrzymane wielkości w równanie (45),
z którego zostanie wyznaczona "wielkość nadliczbowa
zadania. •

Dla przykładu, zakładamy /?—9° i n=10, poczem
obliczamy sumy (32) — (37):

n—1 n—i

n-i

sin2a/?=sin(n—l)(3smn?).~.—-5 . . . (34)
1

«-i

1=9,000

sin 2 x /3=6,320 >• a cos a ^=22,910

1

M—1

2
1 •

n— 1

— (ra—1)COSM/3—1] . . . . (35)
* sin 4:^=35,700 2 sin (a+1)^=6,721

n - i

= 6 ; 7 4 1 . ( 4 6 )
- ( n - L ) s i n n / J ] . . . . ( 3 6 )

1

" Z (37) ^
11 2 Współczynniki A, B, C, F, G, K otrzymują tu

wartości następujące:Drugi wyraz wzoru (9) przybiera postać:

I z i e :
1 1

:3 Mx P

i5= 6,363 f I H~80,m0 flP
C== l,0O0/ZH-12,7O6/iP
F== 0,16

' • ' ( 3 9 ) -0,089/i B+0&X>flP

(47)
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Suma (31) równa się więc:

a suma (44):
n

2 y-sin as 0=20,71/Z ,08/JP. (49i

Równanie (45), względnie równanie (11) przybiera
wobec tego postać:

u„=625,7 ,/Jjy-425,3/ZP=0, . . . (50)
skąd: #=0,682 P. (51)

Zauważyć należy, iż dla łuku kolistego w ten
sam sposób obciążonego, co rozpatrzona rama i dookoła
tej ramy opisanego, otrzymalibyśmy:

#=0,636 P (52)
t. j . parcie poziome mniejsze.

Przypuśćmy dalej, że do omawianej wyżej ramy
zaczepiono w poszczególnych, węzłach. x równe sobie
siły P. W związku z tem obciążeniem należy uzupeł-
nić odpowiednio wzory (14) i (15).

Rys. 3.

Siła poprzeczna w przęśle x—l, x w zależności od
samych tylko sił P wyrazi się wzorem (rys. 3):

T a ' = { n - x ) P < i o s x p . . . . . ( 5 3 )
Niech, będzie Ps siła zaczepiona do jednego z wę-

złów zawartych między węzłami % i n a ks ramię mo-
mentu tej siły względem punktu x) wówczas część mo-
mentu zginającego Mx zależna od sił Ps będzie równa:

n—l n—i

s, . . . . (54)
x+l x+l

gdzie dla k8 możemy skorzystać ze wzoru (17), przyj-
mując tu n=s:ją

k,~ -̂ sin z/? cos-§-+cos rr/3 sin-§ — s i n — 5 — /? 1.(666)

Aby obliczyć sumę (54), pierwsze dwa wyrazy,
zawarte w nawias we wzorze (55), powtórzyć należy
n— x—1 razy (n—I-—*—1+1), wyraz zaś ostatni bę-
dzie wyrazem sumy, w której s zmienia się od a;+ 1 do
n—1, czyli że:

ii r— LV

Do wyznaczenia sumy (56) możemy skorzystać ze
wzoru (16).

Łatwo stąd wysnuć wniosek, że moment Mx

otrzyma tu formę:
Mx' = ai * s™ a/J+ńj^coSK^+Cj sinx/3-\-di cos a; ^ + e t . (57)

"Wyrażenia dla sił poprzecznych i momentów zgi-
nających otrzymamy, dodając do wyrażeń (14) i (16)
wyrażenia (53) i (57), wobec czego zamiast równania
różnicowego typu (20) otrzymamy przy danem obcią-
żeniu ramy równanie typu:
(0x—Q)x-i=Q'X8m%p+bxco8%f}+osmz$-\-dcosx(ii+e (68)

Całkowanie równania (58) odbywa się według
tegoż schematu, co w zadaniu poprzedniem.

Ponieważ lewe strony równań (20) i (58) są te
same, rozwiązanie za równania bez ostatniego wyrazu,
jest również w obydwóch przypadkach to samo.

Rozwiązanie szczególne równania (58) znajdziemy
tu w postaci:
zx°=Axamxp-}-Bxcosxp+Csmxp-\-Dcoszp-\-E%, (59)
gdzie wielkości A, B, C, D, E zostaną wyznaczone
przez przyrównanie do siebie współczynników równania
(58) przy tych samych funkcjach x po obydwóch stro-
nach równania.

Warunki brzegowe zadania są tu te same, co
w zadaniu poprzedniem.

Grdy kąt jS nie jest wielkością stałą, lecz pewną
funkcją x, lub gdy siły P nie są sobie równe, słowem,
gdy prawa strona równania (5) bądź jest bardzo zło-
żoną funkcją x, bądź też nie daje się przedstawić bez-
pośrednio, jako funkcja x, musimy uciec się do przy-
bliżonego rozwiązania wspomnianego równania drogą
zastąpienia prawej jego części przez pewną racjonalną
funkcję całą6).

Rys. 4.

Prawa część równania (5) przedstawia wyrażenie:
TxP M J ,30)

w którem Tx, oraz Mx zależą zarówno od nieznanego
parcia poziomego 77, jak i od danych sił P. Niech bę-
dzie wobec tego :

r.-. Tt + Ts (61)
(62)

• . 5) Por. pracę autora p. t. „Dźwigary załamane w planie
o zmiennym kącie załamania". Przegląd Techniczny 1931 r.



21

gdzie wielkości T^ i Mt

T% i M2 zależy od P.
Funkcje:

/2

są proporcjonalne do H, zaś

3
I TY •

El

(64)

(65)

możemy przedstawić na wykresie zapomocą wzorów (14),
(1&) i t. d.; dla przykładu na rys. 5 przytoczone są
krzywe, wyrażające momenty Hkx, Rlcx, oraz momenty
zależne wyłącznie od obciążenia P dla ramy, przedsta-
wionej na rys. 4. Otrzymane w ten sposób krzywe za-
stępujemy przez krzywe interpolacyjne drugiego, trze-
ciego i wyższych stopni w zależności od kształtu wy-
kresów i od pożądanej dokładności obliczenia. Krzywe
te zawierają odpowiednio 3,4 i więcej niewiadomych
współczynników.

Wybieramy na wykresie szereg punktów charak-
terystycznych, i wyznaczamy nieznane współczynniki
wzorów interpolacyjnych w ten sposób, aby te wzory
czyniły zadość wartościom współrzędnych dla obranych
3,4 lub odpowiednio więcej punktów wykresu. Otrzy-
mane tą drogą przybliżone funkcje F, i F% nakładamy
rysunkowo na funkcje bezpośrednio otrzymane i spraw-
dzamy, czy oba rodzaje krzywych nakładają się na
siebie z dostateczną dokładnością, przyczem dokładność

2—3 procentów może tu być uważana za wystarcza-
jącą.

Przedstawiamy więc np. w następujący sposób
funkcje:

. . . (66)

. . . (67)
skąd dla funkcji <px dochodzimy do wyrażenia typu:

gdzie: a=Ha1+-ai b=Hb1 + b.2\ ^

Rówanie (5) przybiera w tym przypadku postać:
u>x—cox-i=^ax'i-\~bx'ijrex~\-d. . . . (70)

Rozwiązanie tego równania, jak równania bez wy-
razu ostatniego, daje tu omówiony wyżej wzór (24).
Gdy chodzi zaś o całkę szczególną równania całkowi-
tego (70), to powinniśmy jej poszukiwać pod postacią :

. . . (71)
Funkcja algebraiczna, stanowiąca poszukiwane

rozwiązanie, posiada stopień o jedność wyższy, niż
funkcja przedstawiająca ostatni wyraz równania (70),
gdyż 1 jest w danym razie jednokrotnem pierwiastkiem
równania charakterystycznego.

Dalsze obliczenie ramownicy odbywa się według
schematu podanego na początku tej pracy i sprowadza
się do sumowania szeregów: Sz*, 2xs, 2xl, 2x, co
nie natrafia na żadne trudności.

W razie utwierdzonych na podporach ram syme-
trycznych i symetrycznie obciążonych mamy do wy-
znaczenia dwie wielkości nadliczbowe HA i MA-

W tym wypadku zamiast wzorów (69) otrzymu-
jemy wzory:

a=HJa+MAa + a 1 „„
J ' ' ' *• '

gdzie wielkości a^b... oznaczają współczynniki równa-
nia krzywej zastępczej, dotyczące tej części wyrażenia
analogicznego do (63), która jest proporcjonalna do
parcia poziomego HA, a2, b2. • • oznaczają współczyn-
niki tej części tego wyrńżenią, która jest proporcjo-
nalna do MA, czyli momentu podporowego w punkcie
A, wreszcie a3, b3... są współczynniki zależne od bez-
pośredniego obciążenia ramy.

Ostatnio omówiony sposób wyznaczania kątów a>x
dotyczy i ram niesymetrycznie obciążonych, byleby
tylko wĵ kresy otrzymane dla Tx i Mx nie posiadały
zbyt wyraźnych załamań.

Prof. Dr. inż. Stefan Bryła i Dypl. Inż. Henryk Griffel.

Budowa 14-stopiętrowego gmachu o szkielecie stalowym w Katowicach.
(Oiąg dalszy).

V. Wykonanie fundamentów.
a) R o b o t y z iemne.

Jak widać z przekrojów otworów wiertniczych
(rys. 4), grunt budowlany składa się w przewaźnej
ilości z piasku przeplatanego warstwami gliny. Wykop
w takim materjale nie przedstawia żadnych trudności,
to też wykonano go w zwykły sposób, kopiąc grunt
łopatami i nakładając na fury do wywozu. Wykonano
go szerzej o średnio 60 cm od zarysu właściwego fun-
damentu żelbetowego; miało to na celu umożliwienie
późniejszej izolacji gudronem ścian oporowych dolnych
kondygnacyj. Ponieważ głębokość podeszwy funda-
mentu została określona na —6,60 m, a więc znacznie
głębiej niż normalne podeszwy fundamentów zwykłych

budynków, musiano strome ściany wykopu dostatecznie
zabezpieczyć przed usunięciem przez odpowiednie ode-
skowanie i rozparcie. Uskuteczniono to przy pomocy
desek 5 cm przylegających do ścian wykopu, grubych
bali 10 cm, oraz rozpór z drzewa okrągłego o średnicy
do 25 om. Mimo dość starannego i mocnego wsparcia
ścian wykopu, ziemia miejscami skutkiem deszczów
i wstrząśnień od pojazoów przejeżdżających ulicą Zie-
loną częściowo usuwała się, co wymagało częstych na-
praw, stałego dozoru i pogotowia ciesielskiego (ryc. 9).

Roboty ziemne zostały zaczęte w dniu 14 maja
1930 r. przez wykonanie dokładnej niwelacji terenu
budowlanego, zaś już dnia następnego firma „Triton" wy-
konująca te roboty, rozpoczęła pracę. Wykop dla części
14-sto-piętrowej został wykonany odrazu w całości, ro-
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boby ziemne dla części 6-cio-piętrowej z powodu dłu-
gich, wielkich i głębokich ław fundamentowych musiały
być wykonane w zależności od robót żelbetowych —
zostały zatem rozciągnięto na dłuższy okres czasu.
Pierwszy etap robót ziemnych został ukończony 5 lipca,
następny zaś dopiero 4 października.

Podkład ten ma na celu z jednej strony izolację
całej płyty od wilgoci, z drugiej strony zaś ułatwia
ułożenie skomplikowanego uzbrojenia płyty i żeber
fundamentowych. Po zabetonowaniu tego podkładu roz-
poczęto układanie uzbrojenia płyty. Uzbrojenie to składa
się z żelaza okrągłego 30 mm wygiętego odpowiednio
do momentów zgięcia powstającyoh w płycie. Ułożenie

. 9.

Przy wykopie pracowało średnio około 25 robotni-
ków pod dozorem podmajstrzego, oraz 5 furmanek paro-
konnych. Odwóz ziemi odbywał się na odległość około
500 m. Wydobyto 4.600 TO3 ziemi, z czego 8/4 do głę-
bokości 7,00 m, zaś iji do głęb. 2,5 m od terenu, przy-
czem średni koszt wykopu łącznie z odwozem wyniósł
7,50 zł.

Badanie gruntu podczas wykonywania robót ziem-
nych wykazało zupełną zgodność z badaniem, dokona-
nem przy pomocy otworów wiertniczych.

b) R o b o t y ż e l b e t o w e .
Przed przystąpieniem do wykonania żelbetowych

konstrukcyj fundamentowych, firma wykonująca te ro-
boty ułożyła w porozumieniu z kierownictwem budowy
program; tych. robót w ten sposób, by całość tychże
mogła być gotowa bez zbytniego pośpiechu w przeciągu
trzech miesięcy. "W myśl tegoż programu miały być
wykonane naprzód fundamenty części 14-sto-piętrowej,
następnie zaś fundamenty 6-cio-piętrowej oraz stropy
w poziomie parteru.

Ryo. 10.

Roboty rozpoczęto dnia 14 lipca 1930 przez do-
kładne skontrolowanie, czy wymiary wykopu odpowia-
dają, projektowi, zaś następnie po usunięciu drobnych
niedokładności w wykopie zabetonowano pod płytę
podkład betonowy z cementu „Sioconx" grubości 10 cm
o stosunku mieszaniny 1 :5.
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T\yo. 11.

uzbrojenia było dosyć żmudne z powodu trudnego do-
stępu do podeszwy głębokiego wykopu rozpartego ca-
łym lasem drzewa. Jeszcze trudniejsze było uzbrojenie
żeber, gdyż znaczne zagęszczenie żelaza w tychże wy-
magało roboty bardzo skrupulatnej i starannej (rys. 10,
11 i 12.

1-iyo. 12.

W międzyczasie, przy pomocy dokładnego ruszto-
wania sznurowego, wytyczono położenie przyszłych,
filarów i założono w odpowiednich miejscach dolne
uzbrojenie tych filarów. Oprócz tego wykonano wszyst-
kie roboty pomocnicze, potrzebne do szybkiego i do-
kładnego zabetonowania płyty, a więc ustawiono odpo-
wiednie rusztowanie robocze, przygotowano maszyny,
żwir, cement, wózki, narzędzia i t. d. Przeprowadzono
również badanie jakości żwiru, oraz poczyniono przy-
gotowania do badania wytrzymałości betonu przy po-
mocy belek próbnych. Stosunek mieszaniny betonu był
oznaczony w ten sposób, iż w myśl polskich przepisów
dla robót żelbetowych miało przypaść 300 kg cementu
na 1 m3 kruszywa. Odpowiednio do tego zatem ozna-
czono wielkości skrzynek, któremi odmierzano ilości
żwiru i cementu, przeznaczone do zmieszania w beto-
niarce. Co do zawartości wody w befconie, to licząc się
z gestem uzbrojeniem, przepisano beton lany z tem



jednak, że w miarę możności należało ilość wody do-
dawanej do betonu ograniczać.

Po wykonaniu zatem wszystkich potrzebnych przy-
gotowań rozpoczęto w dniu 2 sierpnia 1930 betonowa-
nie płyty fundamentowej. Betonowanie płyty o gr.
80 cm, oraz żeber zawierających okrągło 530 m3 betonu
trwało do 20 sierpnia. Podczas betonowania dopuszczono
przerwy robocze z reguły w miejscach najmniejszych
momentów. Beton jednak na przerwie musiał być przy-
kryty mokremi workami, zaś przed rozpoczęciem dal-
szego betonowania odpowiednio „odświeżony" tj. zlany
obficie wodą i następnie mlekiem cementowem. Dosta-
teczne połączenie obu części było oprócz tego zapew-
nione obfitem uzbrojeniem dolnem i górnem płyty.

Ryc. 13.

Równolegle do betonowania płyty rozpoczęto wy-
konywać deskowanie dla żeber, oraz betonowanie tychże
(ryc. 12). Po odpowiedniem stwardnięciu żeber usta-
wiono niezwłocznie w poprzednio wytyczonych miej-
scach deskowanie filarów i stropu niższej kondygnacji
(ryc. 13). Żelaza kotwiczne filarów zostały założone
równocześnie z uzbrojeniem płyty i razem z nią zabe-
tonowane.

Dość znaczne trudności miało kierownictwo bu-
dowy do pokonania przy wykonaniu ściany oporowej,
która miała być zabetonowana, jako całość łącznie
z zewnętrznymi filarami budynku. Trudności te powstały
z następujących powodów. Po pierwsze cały wykop,
był rozparty całym lasem belek (por. ryc. 12), po dru-
gie zaś od strony ulicy Zielonej skutkiem ulewnych
deszczów i wielkiego ruchu pojazdów zaczęła się zie-
mia mimo bardzo silnego rozparcia usuwać, czego wi- •
docznym znakiem było utworzenie się głębokiej rysy
w bruku i obsunięcie się chodnika.

W miejscach zatem, gdzie nie_ groziło usunięcie
się ziemi postąpiono w sposób następujący: Ponieważ
wykop był średnio 60 cm szerszy od zarysu ścian (a to
w tym celu, by można było wykonać odpowiednie roz-
parcie ścian wykopu i późniejszą izolację pionową ścian
żelbetowych), więc można było wymienić partjami
pierwotne rozparcie wykopu t. j . najpierw wykonano
takie rozparcie, iż nie przeszkadzało przy betonowaniu
danej części ściany, następnie usuwano stare rozparcie,
w końcu zaś można było tą część ściany zabetonować.

Trudniej przedstawiała się sprawa w miejscach,
gdzie ziemia zaczęła się usuwać. Tu trzeba było dzia-
łać natychmiast, gdyż każda chwila groziła zawaleniem
się znacznej części wykopu. Pierwszem zarządzeniem
było bezwłoczne zamknięcie ruchu pojazdów na ulicy
Zielonej. Następnie zadecydowano część ściany łącznie
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z filarami od strony tejże ulicy zabetonować szybko
twardniejącym cementem glinowym, tak, by w prze-
ciągu 24 godzin mogła ściana przyjąć całkowite parcie
ziemi. Użyto do tego celu cementu marki „Citadur",
który okazał się dobry i ekonomiczny w użyciu. Ro-
zumie się, że na wymianę rozparcia nie było tu czasu,
a zresztą wszelka robota przy fcem była nadzwyczaj
niebezpieczna, gdj'ż lada, chwila mogła cała ściana pod
wpływem silniejszego wstrząśnienia runąć. Zdecydo-
wano się zatem belki poziome rozparcia pozostawić
w ścianie i obetonować je — następnie po stwardmę-
ciu ściany i usunięcia niebezpieczeństwa belki wyjęto
a pozostałe otwory uzbrojono dodatkowo i zabetono-
wano.

Po wykonaniu tych trudniejszych części budowy
reszta konstrukcji została wykonana w normalnym
trybie i bez większych trudności. N"a uwagę zasługuje
jeszcze wzmianka o wykonaniu głowic filarów żelbeto-
wych. W celu należytego zakotwienia słupów konstrukcji
stalowej do słupów żelbetowych zabetonowano już
z góry w każdym słupie 4 kotwy z żelaza 25 nim,
opatrzone u dołu hakiem, zaś u góry gwintem i na-
śrubkiem, które wystawały na wysokość około 15 cm
z betonu. By zabezpieczyć przy betonowaniu należyte
odstępy tych kotew użyto szablonów blaszanych z od-
powiednio powierconymi otworami, w których to otwo-
rach te kotwy umocowano. Sposób ten okazał się ko-
rzystny, odchyłki od przepisanych wymiarów okazały
się minimalne. Prócz tego uzbrojono głowicę tychże
słupów siatką z drutów ip 8—10 mm.

Transport betonu do poszczególnych części bu-
dowy był stosunkowo łatwy. Ponieważ przeważnie
część kubatury betonu była w dole, beton mógł być
transportowany1 wprost z betoniarki rynnami nachylo-
nymi w stosunku 1:8, Na dalsze odległości, jeżeli
rynna już m'e wystarczała, transportowano beton wóz-
kami dwukołowymi, t. z w. japońskimi o pojemności
dwu taczek, względnie kombinowano transport wózkami
i rynnami. Przy transporcie wózkami już na niewielką
odległość okazało się, że beton zawierający nadmiar
wody ulegał w nich łatwo odmieszaniu, t. zn. grubsze
i cięższe części opadały na dół, drobne zaś części, ce-
ment i woda gromadziły się na wierzchu. Główną
troską kierownictwa budowy było zatem zapobieżenie
dodawania zbyt wielkiej ilości wody do betonu.

Szczególnie łatwo ulega odmieszaniu beton, któ-
rego kruszywo zawiera małą ilość piasku. Ilość ta
piasku może być teoretycznie zupełnie wystarczająca
do zapełnienia wolnych miejsc między większymi ka-
mykami, beton też taki okaże wysoką wytrzymałość —
praktycznie jednak lepiej jest używać do betonu lanego
kruszywa zawierającego więcej piasku, niżby z krzywej
idealnej wynikało, do 50°/o na ogólną ilość kruszywa.
Beton taki przy odpowiednim dodatku wody zacho-
wuje swą „półpłynnośó" i nie ulega łatwo odmieszaniu.
Ponieważ jednak kruszywo zawierające większą ilość
piasku daje beton o mniejszej wytrzymałości niż kru-
szywo o składzie ziarn według krzywej idealnej, zatem
należy to wyrównać odpowiednim dodatkiem cementu.
Ilość cementu 300% na I m 8 kruszywa, t. j . około
360kg na I m 8 betonu, jest w tym wypadku w zwy-
kłych warunkach wystarczająca; przy odpowiedniej
robocie i dobrem kruszywie można otrzymać dość
wielkie wytrzymałości, jak to próby belkowe regularnie
na budowie przeprowadzane wykazały.

Jako kruszywa, użyto żwiru wiślanego z pod
Oświęcimia. Żwir ten, bardzo czysty, bez różnych szko-
dliwych pomieszek badano podczas budowy kilkakro-
tnie. Badanie to ograniczało się do badania składu me-
todą przesiewu, gdyż zresztą, nie było potrzeby przy
tak czystym żwirze przeprowadzania innych badań.
Do badań metodą przesiewu używano garnituru sit,
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dostarczonego przez Stację doświadczalną Politechniki
Lwowskiej. Badania przeprowadzano w ten sposób, że
z badanego kruszywa po dokładnem wysuszeniu nad
ogniem odważono próbkę 10 kg, następnie zaś przesie-
wano przez sita, ważono pozostałości na poszczegól-
nych sitach i oznaczano stosunek procentowy poszcze-
gólnych wielkości ziarn. Przy tej sposobności okazało
się, że przy wymienionym garniturze sit łatwo zapy-
chają się sita o większej ilości oczek jako zbyt małe,
garnitur bowiem jest tak urządzony, że sita wchodzą,
jedno do drugiego, przez co w transporcie zajmują
mało miejsca. Wogóle należałoby zrezygnować z tej
korzyści i używać raczej garnituru sit o równych po-
wierzchniach.

Próby przesiewu okazały następujący średni skład
kruszywa;

1. Pozostałość na sicie 30 mm 0,54 kg
% » „ • „ • 15 „ 2,03 „
3. n n 2,63 „

Razem żwir 5,20 kg - 52°/0

4. Pozostałość na sicie 4 mm 1,30 kg
5. „ „ „ 2 „ 1,02 „
6. „ „ „ 1 „ 0,16 „
7. . „ „ „ 0,5 „ 0,58 ,
8. „ „ 900 oczek/cm2 1,44 „
9. Przeszło przez sito „ „ „ 0,30 „

4,80*0 - 48»/0 ,

Prócz badań jakości kruszywa przeprowadzano na
budowie regularnie próby wytrzymałości betonu przy
pomocy łamania belek próbnych. Do wszystkich prób
użyto beleczki Empergerowskiej (por. rys. 14)..

wymiany w cm. wymiany w mm.

50 75- <0 —

- 200-
220-

Bys. 14.

= 414 kgjcm'

^ = ^ = 3 1 0 ; " • ; : :

Średnia wytrzymałość kostkowa z dwu prób 3 i 4:

W±m-—— = 293 kgjom2.
a

Wyniki zatem bardzo dobre.

P r ó b a z d n i a 30. VIII. 1930.
Belki 28-dniowe, Portland-cement „Szczakowa".
B e l k a Nr. 1.
Ciężar łamiący 1026 kg.

3
1026 256

B e l k a Nr. 2.
Ciężar łamiący 1242 kg-

B= i ^ 2 - = 414 kgjem*

Średnia wytrzymałość kostkowa z obu prób :

Próbę przeprowadzano w ten sposób, iż beton
podlegający badaniu nanoszono do formy zrobionej
z heblowanych desek i następnie po upływie przezna-
czonego ozasu (7 dni wzgl. 28 dni) łamano ją przez
obciążenie cegłami, których ciężar był znany. Ozna-
czywszy maksymalny ciężar, przy którym belka uległa
złamaniu, obliczono wytrzymałość betonu na ściskanie
przy gięcra z wzoru:

JB^UPkglcm\
zaś wytrzymałość kostkową:

W^\ 5=1/4
 k9lcml

P w obu wzorach oznacza całkowity ciężar łamiący.
Podajemy poniżej niektóre wyniki prób belko-

wych:
P r ó b a z d n i a 21. VIII. 1930.

Belki siedmiodniowe. Portland-cement marki
„Szczakowa".

B e l k a Nr.-3.
Złamanie nastąpiło przy 1008+30+60=1098%.

B „ lOj!? = 366 %/em! .

" 2
"Wynik zatem również bardzo dobry. Porównając

jednak obydwa wyniki z belek 7-dniowych i 28-dnio-
wych, widzimy, że poszczególne wyniki bardzo mało
się od siebie różnią, a nawet w drugim przypadku wy-
trzymałość 28-dniowa jest nieco mniejsza od poprzedniej
7-dniowej. Powód tego leży w wielkich upałach, jakie
panowały w czasie twardnienia belek 3 i 4; wysoka
temperatura przyspieszyła znacznie okres twardnienia
tych belek tak, że w 7 dniach otrzymały one prawie
całą swoją wytrzymałość.

P r ó b y , z dnia :20 . VIII. 1931.
Cement wysokowartościowy, glinowy, matki „Cita-

dur" węgierski.
B e l k a 2 4 - g o d z i n n a Nr. 1.
Ciężar łamiący 810 kg.

5 = J5£- = 270 kg\cml

810
4
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Cement wysokowartościowy, glinowy, marki , Fuso
di Pola" włoski.

B e l k a 2 4 - g o d z i n n a Nr. 2.
Ciężar łamiący 1242 kg.

= 277 „ •

B e l k a Nr. 4.
Złamanie nastąpiło przy 1162 + 30+60=1242%.

Cemety te dają wytrzymałości b. dobre po 24 go-
dzinach, cement włoski, jak widać, jest lepszy, lecz
droższy o 50%. Ponieważ wytrzymałość cementu
„Citadur" jest wystarczająca zadecydowano użycie
tegoż cementu.

P r ó b y z d n i a 21. VIII. 1921.
Belka 48-godzinna, cement „Citadur".

• P =922 kg.

W*> ?¥- - 230 kg\om\



Belka 48-godzinna, cement „Fuso di Pola".
P ^-1098 kg.

= 277 icglomK

Wytrzymałość 48-godzinna nie różni się zatem
prawie od wytrzymałości 24-godzinnej, Konstrukcję
można zatem obciążyć już po 24 godzinach.

Jak z wyżej przytoczonych przykładów widać,
jakość betonu użytego do konstrukcji była bardzo do-
bra i aż nadto uzasadniała przyjęte naprężenie do-
puszczalne.
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Roboty żelbetowe wykonała firma „Karol Kom
S. A." Bielsko, filja Katowice.

Przy robotach żelbetowych pracowało średnio
BO robotników wliczając w to i przodowników oraz 1
podmaj strzy.

Eoboty żelbetowe zostały oddane firmie Kora na
podstawie przetargu publicznego; średni koszt I m 3

żelbetu, wliczają w to ławy fundamenbowe, filary
i stropy — wszystkie konstrukcje silnie uzbrojone —
wyniósł 150 zł. Cenę tę należy uwńżaó jako stosun-
kowo niską. (0. d. n.).

Prof. A. Kuryłło.

Wzrost wytrzymałości betonu z biegiem czasu.
Że wytrzymałość betonu wzrasta z jego wiekiem

jest rzeczą ogólnie znaną. Pouczają o tem badania la-
boratoryjne i obserwacja na budowie, oczywiścia wtedy,
gdy użyto betonu starannie wytworzonego i gdy przy
wykonaniu zachowano wszelkie środki ostrożności
wskazane charakterem konstrukcji. Dla wielu inżynie-
rów, zajmujących nawet kierujące stanowiska, fakty
te nie zawsze są przekonywujące, gdy chodzi o de-
cyzję przy zatwierdzaniu projektów konstrukcyj żelbe-
towych. Odnosi się to zwłaszcza do konstrukcyj mosto-
wych, a w szczególności do mostów kolejowych o więk-
szych rozpiętościach.

Ryc. 1.
Wiadukt pod Langwies w Szioajoarji. Rozpiętość teoretyczna

łuku 1=100 m.

Celem niniejszej notatki jest zestawienie niektó-
rych wyników badań jednego z wielkich mostów ko-
lejowych, przeprowadzonych przez profesora Politechniki
w Zurychu Dra M. R o s a 1 ) . Przedmiotem badań był,
wykonany w latach 1912 — 1914, most pod Langwies
kolei elektrycznej Ohur-Arosa w Szwajoarji') (ryci) .

Przed wykonaniem budowy przeprowadzono wstę-
pne badania materjałów składowych betonu i ustalono
wzajemny ich stosunek, który był podstawą do wytwa-
rzania betonu na placu budowy. Ńaogóit tak wytwa-
rzanie betonu jak i samo przeprowadzenie budowy było
niezwykle staranne i poprzedzone całym szeregiem
studjów, o czem informuje obszerne i sumienne sprawo-
zdanie Inź. Schurcha.

Stosunek mieszaniny betonu określono w ten spo-
sób, że 300 kg cementu portlandzkiego przypadało na
400 I piasku i 833 Z kamienia; ilość dodanej wody wy-

4) M. Roś : „Belastungsversuohe an der Eisenbeton-Bogen-
brticke der Cłrar - Arosa - Bafin bei Langwies". Sohioeis. Bauztg.
1981, Ba. 98, Nr. 15.

2) Por. H. Sclitircłi: „Der Bau des Talttberganges bei
Langwies an der elektrisohen Bahn Ohnr-Arosa". Armierter
Beton 1915, 1916.

nosiła 150 Z tj. średnio 6,5°/0 ciężaru składowych ma-
terjałów sypkich. Mieszanina ta dawała beton słabo
plastyczny.

Podczas budowy wykonywano codziennie próbki
dla kontroli betonu. Na każde 60 wi3 musiano wyko-
nywać co najmniej serję czterech kostek 20x20 x 20 cm.
Każda szósta serja poddawana była próbie zgniatania.
Średnie wartości wytrzymałości kostkowej podczas bu-
dowy wynosiły:

Wiek 7 28 56 100 dni
Łuk 263 382 424 487 kg/ cm2

Słupy pomostowe i filary . 248 382 424 456 „
Pomost 257 370 382 420 „

Średnia ogólna . . 256 378 418 465 kg\cm%

Wiek betonu w latach

Rys. 2.
Średnie wartości wytrzymałości kostkowej wiaduktu pod Lang-
loies w Szivajcarji. Próbki z betonu jezdni, filarów, słupów po-

mostowych i łuku. Oórna granica wieku próbek 18 lat.

W latach 1925 i 1930/31 odkryto na dawnym placu
budowy kostki próbne, wykonane podczas budowy
mostu. Próbki te podlegały zatem takim samym wpły-
wom atmosferycznym, jak sam most. Kostki, znale-
zione po kilkunastu latach od ukończenia budowy,
poddano także próbie zgniatania. Wyniki próby ostat-
niej wraz z wynikami z czasu budowy zestawiono na
rys. 2. Jak widać z zestawienia wytrzymałość po la-
tach 18 tu w stosunku do wytrzymałości podstawowej
po 28 dniach wzrosła prawie o 100 0/0 •

Oprócz prymitywnych prób ze zgniataniem kostek
przeprowadzono w listopadzie 1929 obciążenie próbne
pociągiem o długości 53 w, a o całkowitym ciężarze
120 t. Tu dodam, że pierwsze obciążenie próbne
w październiku 1914 r. składało się z jednej trójosio-
wej lokomotywy o ciężarze 30 i i trzech wagonów cię^
żarowych po 21 t; całkowite obciążenie próbne wyno-
siło więc naówczas 93 t. Celem obciążenia próbnego
w r. 1929 była ogólna kontrola mostu przez wykona-
nie pomiarów odkształceń, które dały podstawę do
stwierdzenia obecnej wielkości współczynnika spręży-
stości, do obliczenia natężeń w poszczególnych prze-
krojach itp. Ugięcie w kluczu wynosiło przy obciążę-
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niu próbnem w r. 1914 2,4 mm, przy obciążeniu pró-
bnem w r. 1929 1,96 mm.

Jak -wykazały badania statyczne na podstawie
mierzonych odkształceń i próby ze zgniatanemi kost-
kami most po 18 latach nietylko nic nie stracił ze
swych własności statycznych, lecz nadto okazał się
idealnie wytrzymały na wielokrotne zmiany wpływów
atmosferycznych w ostrym klimacie górskim (znaczne

i raptowne zmiany ciepłoty od +15° C do —15° O,
bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych).

Praktycznym wynikiem badań, i prób, dokonanych
na samym moście i dochowanych do r. 1930 kostkach
próbnych, jest możliwość zwiększenia obciążenia rucho-
mego o 80% w stosunku do najcięższych parowozów
i wozów ciężarowych, stosowanych obecnie.

Inż. Dr. Tadeusz Świeżawskl.

Toczenie się koła.
1. Ogólne określenie tarcia.

Przy przesuwaniu z naciskiem jednego ciała sta-
łego po drugiem występują straty energji, a więc
opory, które określamy mianem t a r c i a p o s u w i s t e -
go. Ścisłe badania wykazu ą, że tarcie jest zjawiskiem
nader złożonem. Składają się na nie następujące źródłe
strat energji1) :

1- Ś c i e r a n i e dostrzegalnych lub niedostrzegal-
nych nierówności powierzchni obu ciał, chociażby po-
wierzchnie były doskonale wygładzone.

2. D r g a n i a s p r ę ż y s t e obu ciał, które wystę-
pują z rozmaitem natężeniem, zależnie od stopnia
chropowatości powierzchni.

3, P r z y l e g a n i e (t. zw. „ a d h e z j a " ) , t. j . siły
molekularne dotykających się cząstek obu ciał w przy-
padku powierzchni bardzo gładkich.

4, L e p k o ś ć , czyli t a r c i e w e w n ę t r z n e po-
wietrza, wody lub innego płynnego ośrodka tworzą-
cego warbewkę, która w przypadku powierzchni ciał
bardzo gładkich zawsze oddziela obie powierzchnie
i podczas ruchu względnego tychże jest zmuszona do
płynięcia.

5. H i s t e r e z a stanu odkształcenia i napięcia obu
stykających się ciał. Stan ten bowiem zmienia się usta-
wicznie podczas ruchu, łagodne nierówności powierzchni
spłaszczają się i odpłaszczają kolejno, a tarcie we-
wnętrzne ciał stałych staje się źródłem histerezy, czyli
nieodwracalnej straty energji.

Ogólna strata energji dpje się przeto zastąpić
pracą pewnej pomyślanej siły jako tarcia na drodze
ruchu względnego obu ciał.

Ta siła tarcia między ciałami stałemi przedstawia
się następująco 2 ) :

1. nie zależy istotnie od prędkości, ale napewno
jest największą, przy małych prędkościach;

2. jest proporcjonalną, do całkowitego normalnego
nacisku pomiędzy obiema powierzchniami;

3. jest niezależna od wielkości ślizgających się
powierzchni;

4. zależy istotnie od właściwości ślizgających się
powierzchni, ich chropowatości i t. p.

Stwierdzenia powyższe ujął Ooulomb w regułę,
wyrażaną, równaniem:

T=,u.N
na siłę tarcia posuwistego podczas ruchu względnego
dwóch ciał stałych po sobie, gdzie [i jest t. zw. współ-
c z y n n i k i e m t a r c i a , ustalonem dla różnych ciał
stałych doświadczalnie, a N naciskiem normalnym. Siła
7, jako prostopadła do normalnego nacisku, jest skiero-
wana wzdłuż przesuwanych powierzchni, przeciwnie do
kierunku ruchu. Reguła ta jest uzupełniona równaniem:

na siłę tarcia podczas spoczynku dwóch ciał stałych,
ściskanych siłą, normalną. N, gdzie (1$ jest współczyn-
nikiem owego tarcia „spoczynkowego", zwanego nie-
ściśle, ale ogólnie, przyczepnością lub przyleganiem
(adhezją). Ten współczynnik /ia ustalony został również
doświadczalnie w pewnych określonych warunkach z wy-
starczającą dla praktyki dokładnością, przyczem jest
on większym od współczynnika (i tarcia posuwistego
podczas ruchu. Siła tarcia spoczynkowego Tg jest po-
dobnie, jak siła tarcia posuwistego T, prostopadła do
nacisku N, ale może przyjąć wszystkie kierunki w płasz-
czyźnie styku obu ciał.

P e r r y stwierdza również na podstawie doświad-
czeń Osborne E,eynolds'a, że „każde tarcie musi być
tarciem płynów", które jednak przedstawia się całkiem
inaczej, niż tarcie ciał stałych, a mianowicie: Siła tarcia
pomiędzy płynami:

1. zależy bardzo od prędkości i jest bardzo mała
przy bardzo małej prędkości;

2. jest niezawisła od ciśnienia;
3. jest proporcjonalną do zwilżonej powierzchni;
4. jest przy miernych prędkościach niezależna od

właściwości zwilżonych powierzchni.
Stwierdzenia powyższe ujmuje prawidło Newtona,

wyrażające się równaniem:

') M. T. H u b er : ,.Kilka słów o istocie i t. zw. „prawach
tarcia". Lwów, Czasopismo Techniczne, r. 1926, sfcr. 314 i 315.

a) J o h n P e r r y : Angewandte Mechanik" (deutsche tJbers.
aus eugl. „Applied Medianie") von R. Schick, Leipzig u, Berlin
B. G-. Teubner, 1908.

da
gdzie c jest bezwzględną lepkością płynu np. w kg
sekjm2, F powierzchnią w wia dwóch warstw płynu, od-
dalonych od siebie oda metrów, a przesuwanych równo-
legle względem siebie z prędkością dw m/pek, o ile
hydrauliczna siła tarcia Th ma wypaść w leg.

Porównanie doświadczalnych reguł siły tarcia we-
dług Ooulomba 'dla ciał stałych a według Newtona dla
ciał płynnych wykazuje znaczne różnice lub nawet
wprost przeciwieństwa. To zmusza do uzgodnień po-
średnich, któreby w praktyce technicznej ustalały pewne
normy i dawały wskazówki do najsprawniejszych roz-
wiązań.

Możemy rozróżnić następujące' rodzaje tarcia
w technice8):

1. S u c h e t a r c i e : smarowania niema; tarcie sto-
suje się do reguły Coulomba; spotyka się przy hamul-
cach na kołach, konicznych obsadkach do narzędzi,
pędniach ciernych, połączeniach klinowych i t. d. w celu
u n i k n i ę c i a tarcia posuwistego lub do przemijającego
ślizgania się, w którym to wypadku następuje silne
zżeranie się materjałów.

2. N i e m a l - s u c h e t a r c i e : smarowanie niedo-
stateczne (nawet przy obiitem doprowadzaniu smaru);,
tarcie stosuje się do reguły Ooulomba ; spobyka się przy
kamieniach jarzmowych, pędniach ślimakowych, wrze-
cionach naciskowych, zawiasach i przegubach, dalej
przy sprzęgłach ciernych i przy wszystkich powierzch-

3) E. F a l z: „Grrmidziige der Schmiertechnik", Berlin, J.
Springer, 1926.



niach ślizgowych w stanie rozruchu, gdzie niemoźliwem
jest smarowanie zupełne; zżeranie się materjałów jest
znaczne.

3. N i e m a l - p ł y n n e s m a r o w a n i e : smarowa-
nie niezupełne; tarcie stosuje się częścią do zasad tarcia
płynów, częścią do reguły Coulomba; spotyka się przy
niestosownie lub niedostatecznie smarowanych łożyskach
i podstawach nośnych, dalej przy wahających łoźj^skach
czopowych, pędniach ślimakowych, kołach zębatych,
tłokach i t. d,; zżeranie się jest umiarkowane.

4. P ł y n n e t a r c i e : smarowanie zupełne; tarcie
stosuje się do zasad tarcia płynów; spotyka się przy
stosownie konstruowanych i celowo smarowanych ło
zyskach nośnych, łożyskach stopowych, łożyskach osiowo-
nacfskowych, wodzeniach prostolinijnych, sankach ślizgo-
wych i t. d.; zżeranie się materjałów nie następuje.

Zauważyć do tego jeszcze należy, że ścisłe roz-
graniczenie pomiędzy niemal-płynnem, a niemal-su-
chem tarciem jest praktycznie niemożliwe.

Rys. i.
Zapoczątkowanie toczenia biegowego koła o sztywnej obręczy

po sztywnem podłożu; x — kierunek postępu.

O ile tarcie posuwiste występuje jako opór, to
znakomitym sposobem zmniejszenia tego oporu jest
zastosowanie t a r c i a p o t o c z y s t e g o zamiast posu-
wistego za pomocą kół, rolek lub kulek, jako ciał po-
średniczących. W celu poznania zjawisk tarcia poto-
czystego rozpatrzymy zachowanie się kół z obręczami
sztywnemi i sprężystemi przy toczeniu się po podłożach
sztywnych, plastycznych i sprężystych. Prżytem w każ-
dym wypadku rozróżnimy zachowanie się kół biegowych
i kół napędowych. B i e g o wemi k o ł a są wtedy, kiedy
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zewnętrzne siły, znajdujące się w płaszczyźnie kofe,
działają na oś, naokoło której koło może się obracać,
a n a p ę d o w e m i są k o ł a wtedy, kiedy zewnętrzne
siły znajdujące się,w płaszczyźnie koła działają na koło
tak, że wywołują moment obrotu koła naokoło jego osi.
Ciężar przewożonego kołami ciała spoczywa na osiach
i tworzy t. zw. o b c i ą ż e n i e osiowe Qf do którego
ciężar 6 samego koła nie należy. Skoro przyjmiemy
podłoże poziome, to pionowo działające obciążenie
osiowe Q i ciężar koła O będą prostopadłe do podłoża,
i przechodzą przez podparcie koła na podłożu, czyli
przez styk koła z podłożem. Skoro zaś podłoże jest
nachylone do poziomu pod kątem a, to prostopadła do
podłoża jest tylko składowa Qcosa, która działa jako
obciążenie osiowe, podczas gdy druga składowa Q sin cc,
równoległa do podłoża, zostaje uwzględniona przy siłach
równoległych do podłoża, z odpowiednim znakiem, za-
leżnym od wzniesienia względnie spadku podłoża. Rów-
nież ciężar własny G koła podobnie się rozkłada na
składową (?cosa, prostopadle do podłoża i na składową
(?sin«, równolegle do podłoża. Według takiego zatem
rozkładania uwzględnia się obciążenie Q i ciężar O
przy wypadkach podłoża nachylonego do poziomu
w zagadnieniach, poniżej przytoczonych tylko dla po-
ziomego podłoża.

2. Koło biegowe o sztywnej obręczy po sztywnem
podłożu.

Przyjmijmy środek ciężkości G koła biegowego
(rys. 1) w środku czopa O, który zbiega się z środkiem
panewki koła i koła samego, (przyczem promień r czopa
i panewki są zaznaczone przesadnie wielkie w stosunku
do promienia R koła w celu wyrazistości przedstawienia).
Niech w tym środku zaczepia równoległa do podłoża
(pozioma) siła Z' wielkości O Z'. Z tego samego środka
0 koła działa obciążenie osiowe Q pionowo w dół
1 wspólnie z ciężarem własnym G koła trafia podłoże
(poziome) w punkcie styku S koła z podłożem. Tam
znajdą te siły czynne Q i G równe, a przeciwnie działa-
jące oddziaływanie podłoża na koło w wielkości ~(Q+G).
W tym samym punkcie S objawi się działanie siły
ciągnącej Z', ponieważ wskutek sztywności czopa i koła
wywiera ona działanie na całość układu, a tylko
w punkcie S znajdzie równe a przeciwnie skierowane
oddziaływanie O. Istnieje zatem możliwość przesuwu
całego koła wzdłuż styku z podłożem, t. j . w kierunku
działania siły ciągnącej Z'. Ale takie przesunięcie w naj-
częstszych wypadkach nie nastąpi wobec tego, że każdo-
razowe punkty styku S będą przytrzymywane siłą tarcia
spoczynkowego, które jest skierowane przeciwnie do
możliwego ruchu posuwowego i może osiągnąć w granicy
wielkość /jo(Q-j-G) według reguły Coulomba.

To przytrzymywanie punktów <S możemy w przy-
bliżeniu wyobrazić nierównościami tak podłoża, jak
również obręczy koła w punktach styku, oraz przyle-
.ganiem tych nierówności, jakoby zębów, od strony
przeciwnej do kierunku toczenia koła, nie zapominając
o całości przyczyn powodujących tarcie spoczynkowe.

Siły czynne Z' i (Q+G) dają wypadkową (Nc)
z punktu O, a siły reakcyjne C i ~[Q+G) sumują się
geometrycznie w punkcie S w wypadkowe oddziały-
wanie A, odchylone o kąt a od pionu w kierunku prze-
ciwnym do kierunku postępu X, "Wobec tego, że kie-
runek siły (2VC) nie przechodzi przez stały, bo przytrzy-
mywany, punkt S, nastąpi ruch obrotowy koła naokoło
chwilowej osi w punkcie S tak, jak gdyby j rzeź chwilę
obręcz koła wciskała się w podłoże. "Wskutek tego
ruchu zacznie się panewka koła ślizgać po czopie
z przyśpieszeniem zależneni od działających sił tak, że
w kierunku stycznym do czopa wystąpi pewna pręd-
kość w. Temu ślizganiu się w kierunku obwodowym
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przeciwstawi się wywołana siła tarcia posuwistego
między czopem a panewką w wielkości f.Nc (rys. 2),
skoro przez / oznaczy się współczznnik tarcia między
materjałami czopa i panewki, a przez Ne siłę ciśnienia
ozopa na panewkę. Wobec tego, że Ne jest większe,
niż <2, to możemy f pomnożyć przez taką liczbę np. §
większą od 1, aby f.§.Nc=vQ t. zu. w s p ó ł c z y n n i k
t a r c i a c z o p o w e g o v=f.(5 jest większy, niż współ-
czynnik tarcia posuwistego prostolinijnego f tych sa-
mych materjałów, (czopu i panewki) po sobie.

Rys. 2.
Toczenie biegowego koła o sztywnej obręczy po sztywnem pod-
łożu ; cc ~ kierunek postępu, a) Ułożenie się ciągnionego czopa

w zaioielkiej panewce koła.

Na koło (bez czopa) działają zatem teraz siły Nc

i v Q oraz A i G, które równoważą, się, skoro wypad-
kowa 7 z $T° i v Q zamknie trójkąt SJJ', złożony z sił
T, G i J , obiegających w zgodnym kierunku za sobą
tak, że koło potoczy się ruchem jednostajnym po pod-
łożu (według kreskowanej strzałki na rys. 2 . Stanie-
s ię to tylko wtedy, kiedy ciśnienie Nc czopa na panewkę
wejdzie w kierunek OD; punkt D zaś znajdzie się
przez wykreślenie z punktu S stycznej B 8 do t. zw.
koła tarcia czopowego, zakreślonego naokoło środka
czopa promieniem vr. Styczna BS będzie odchylona
od pionu o kąt cp, z tej samej strony, co kąt a, ale

p )
Warunki równowagi i ruchu jednostajnego dla

całego układu, t. j . czopa i koła, czyli dla jednostajnego
toczenia koła po podłożu z równoczesnem jednostajnem

*) Obliczenie kąta odchylenia & kierunku ciśnienia N« od
pionu wstecz do kierunku postępu, oraz wielkości składowych
sił Z' i Z" podają E. J. R o u t h : „Statyka teoretyczna", tłóin.
7i. Straszewicz, Warszawa 1926 (str. 141), na co zwrócił mą
uwagę p. J u l j a n Wędrowski.

przewożeniem środka koła równolegle do podłoża wy-
magają, aby kolejno każdy punkt styku 8 obręczy
z podłożem był przytrzymywany i siły, działające
w punkcie 8, znosiły się. Na cały układ zaś działają:
obciążenie osiowe Q, ciężar własny G koła, siła ciągnąca
Z' oraz całkowite oddziaływanie A podłoża. Siły te
jednak nie mogą być w równowadze, ponieważ siła Z',
zaczepiająca w środku czopa O nie przechodzi przez
punkt S. Równowaga zajdzie dopiero wtedy, kiedy ha
dyszlu złączonym sztywnie z czopem, o pewnej dłu-
gości np. O E, zaczepi się siłę Z tak skośno ku górze,
aby jej kierunek przeszedł przez punkt S, i tak wielką,
aby stała się równą wypadkowej S F z sił Q, O oraz A.

Konstrukcję graficzną sił można uprościć przez
wprowadzenie oddziaływania Ka jako wypadkowej z od-
działywania — Q podłoża na obciążenie osiowe i od-
działywania C na siłę ciągnącą Z', równoległą do pod-
łoża. Jesfc ono również wypadkową z całkowitego od-
działywania A i z ciężaru G koła, wziętego z kierunkiem
ujemnym. Oddziaływanie Ko wpada w kierunek siły T,
jest więc odchylone od pionu o ten sam kąt cp. Możemy
więc nie uwzględniać ciężaru własnego G koła, wyzna-
czając Q od S do I i kreśląc z / równoległą do SE
prostą / / a ż do przecięcia się z kierunkiem siły T{ = B8).
Poprostu ciężar własny koła znajduje oczywiście równe
sobie a przeciwnie skierowane oddziaływanie podłoża,
do niego prostopadłe, ale siła ta i jej oddziaływanie
wyłącza się z rozważania równowagi toczonego koła,
o ile całkowite oddziaływanie A zostanie zastąpione
częściowem oddziaływaniem Ko. Ciężar musi być jednak
bezpośrednio uwzględniony w warunku zachodzenia to-
czenia t. j . w nierówności ^0(Q + (?)>Z'.

Mając punkt J, można teraz wykreślić trójkąt SJJ',
przez co wyznacza się odchylenie a (rys. 1) i wielkość
całkowitego oddziaływania A.

Pionowa (prostopadła do podłoża) składowa Z"
siły Z pomniejsza działanie obciążenia osiowego Q tak,
że pozostaje oddziaływanie podłoża SL'=LL' — SL
czyli W=Z"—Q, prostopadłe do podłoża (bez uwzględ-
nienia oddziaływania — G).

Pozioma (równoległa do podłoża) składowa Z' siły
Z, nazywana o p o r e m t a r c i a c z o p o w e g o , jest
w wielkości SF' = C konieczną do pokonania tego oporu.
Z trójkąta SF'M otrzymuje się C= W. tang cp; z trój-

VTkąta zaś SBO: sinqp=— co przy małym zwykle kącie
Jti

<p można zrównać z wartością na tang cp i wstawić

w poprzednie równanie. Otrzymuje się zatem: C=W.—
Juh

a przy dostatecznie długim, (równoległym do podłoża)
V VT

dyszlu w przybliżeniu: C~vQ. — względnie: C=Q.~ .
Podobnie w przybliżeniu można otrzymać tę samą war-
tość na oddziaływanie C, względnie na poziomą skła-
dową Z' siły ciągnienia Z ze zrównania momentu akcyj-
nego Z'. R z momentem oporu vQ.r. W istocie jest ta
wartość za wielką, ponieważ Q jest większe od W,
a dopiero przy nieskończenie długim dyszlu staje się Z'
względnie C=vQ. — .

Jtt
Skośny ku górze kierunek siły Z zależy przj' tym

samym promieniu koła ,R tylko od odległości punktu E
jej zaczepienia od środka koła, t. j . od długości (równo-
ległego do podłoża) dyszla, bez względu na wielkość
oporu tarcia czopowego, który wpływa tylko na wiel-
kość siły Z. Im dyszel dłuższy, tem mniejszy kąt zawrze
siła Z z kierunkiem równoległym do podłoża. W wypadku
zaczepienia w punkcie E siły ciągnienia tak wielkiej,
że jej równoległa do podłoża składowa będzie większa
od koniecznej Z' (do pokonania oporu tarcia czopowego),
lub wogóle zaczepienie siły ciągnienia większej od Z'



równolegle do podłoża, nie będzie równowagi, t. j . ruchu
jednostajnego, ale r u c h p r z y ś p i e s z o n y , przyczem
wielkość przyśpieszenia będzie zależyć od. masy koła
(wraz z masą obciążenia osiowego), oraz od wielkości
różnicy z równoległej do podłoża siły ciągnienia i oporu
tarcia czopowego.

Takie wypadki zachodzą przy poziomem ciągnieniu
liną ciężarów, dających się toczyć po poziomej pod-
stawie, skoro linę zaczepimy wprost na czop, naokoło
którego daje się ciężar toczyć, lub o krótki dyszel.
Wtedy lina, jednostajnie ciągniona, to napina się, to
opuszcza, ponieważ toczony ciężar co chwila przyśpiesza
się i wyprzedza ciągnienie, aby za chwilę opóźnić się
wskutek oporu tarcia czopowego oraz ewentualnie in-
nych napotykanych oporów tak, że musi być znowu
pociągnięty.

Podobnie rzecz się ma z wałkiem, który po po-
ziomem podłożu popychany poziomo od tyłu sztywnym
dyszlem założonym luźnemi panewkami na czopach
wałka. Występuje wtedy nierównomierne toczenie wałka,
chociaż popychamy go stale tą samą siłą. Dopiero,
kiedy skierujemy siłę popychającą, zaczepioną na końcu
dyszla, na punkt styku wałka z podłożem, nastanie
równomierne toczenie wałka najmniejszym wj^siłkiem.
Oczywiście uniesienie wolnego końca dyszla popychają-
cego i jego skośne pochylenie spowoduje ułatwienie
w toczeniu wałka, jak to przy taczkach praktycznie
się stosuje.

Tak samo łatwiej będzie potoczyć przodek wozu,
skoro odpowiednio do długości poziomego dyszla zacze-
pimy prostą ciągnienia skośno ku górze w właściwym
kierunku, koniecznym do ustalenia równowagi w punkcie
styku kół z podłożem. Np. w zaprzęgu zwierząt pocią-
gowych ustala się skośny ku górze kierunek postron-
ków i ciągnienia, a poziome lub prawie poziome utrzy-
mywanie dyszla naszyjnikami i zaczepienie na końcu
dyszla dodatkowego skośnego pociągu.

Pozioma jednak rozwora, która przenosi ruch ciąg-
nienia na tylne biegowe koła wozu, zmusi je do przy-
śpieszania się i do zapotrzebowania większej siły po-
ciągowej.

Przy popychanym przodku pojazdu napędem od
tyłu nastąpi tem równomierniejszy i tem mniejszej
siły napędowej potrzebujący postęp całego pojazdu, im
większy będzie rozstęp osi t. j . im dłuższa rozbudowa
nadwozia, oraz im niższe w stosunku do wysokości
tylnych osi będzie przednie podparcie nadwozia, przy
tych samych zresztą warunkach jak wielkość tarcia
czopowego i innych.

Równoległa do podłoża składowa Z' siły ciągną-
cej Z, oraz równoczesne z nią i równe jej oddziały-
wanie G podłoża nie może wzróść ponad dopuszczalną
miarę, aby stale zachodziło przytrzymywanie kolejno
każdego punktu S styku obręczy z podłożem. Taką
dopuszczalnie największą wartością dla oddziaływania
wzdłuż podłoża jest wielkość spoczynkowego tarcia
fio{Q+G), [względnie ściślej fto(W+G)l pomiędzy obrę-
czą koła a podłożem. Z chwilą, kiedy nacisk nierówności
obręczy koła na takież nierówności podłoża, skierowany
w stronę postępu a;, przekroczy wartość /io(Q+G), koło
pośliźnie się po podłożu wprzód, w kierunku siły cią-
gnącej Z' bez toczenia się obręczy i bez ślizgania się
panewki po czopie. Jest to zjawisko równoznaczne
z zerwaniem wytrzymałości na ścięcie występujących
nierówności obręczy i podłoża w kierunku ciągnienia,
przedstawia nam zatem i s t o t ę t a r c i a j a k o pro-
blem s p r ę ż y s t o ś c i i w y t r z y m a ł o ś c i materjałów
obręczy i podłoża, co przebieg zjawiska znacznie kom-
plikuje, jak poniżej się wykaże.

Ślizganiu się obręczy bez toczenia przeciwstawia
się tarcie posuwiste fi(Q+G), skierowane stycznie do
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obręczy w punkcie styku S i przeciwnie do ruchu,
a więc w tym wypadku wstecz, przeciwnie do kierunku
postępu. Okazuje się przytem dalej, że trudniej wstrzy-
mać ślizgające się koło, aby je nadal zmusić do toczenia,
niż doprowadzić je do poślizgu, ponieważ poślizgowi
przeciwstawia się tarcie posuwiste [i(QĄ-G), które jest
mniejsze, niż tarcie spoczynkowe fi0 (Q -f. G). Jeżeli

w
Q-^- stało się większe od fio(Q+G) to tembardziej jest

większe od fi(Q+G).
Widoczne jednak wyraźnie, że łatwo doprowadzić

do otrzymania i utrzymania możliwie małych współ-
czynników tarcia posuwistego pomiędzy materjałami
czopa i panewki przez ich gładkie wytoczenia, dopro-
wadzanie smaru, a więc zmniejszeniem wartości współ-
czynnika v tarcia czopowego przez wytworzenie płyn-
nego lub niemalpłynnego tarcia, oraz dzięki jeszcze
redukcji współczynnika przy Q przez możliwie mały

T

stosunek — t. j . najczęściej przez wielki promień R koła.

Można więc osiągnąć wielkość v^~ znacznie niższą, niż
współczynniki adhezji /J0, względnie tarcia posuwistego/*
pomiędzy obręczom a podłożem. Również własny cię-
żar G koła zwiększa adhezję niezależnie od wielkości
obciążenia i skutków jego działania.

Oczywiście wartość oddziaływania 0, konieczna
1f T

w wielkości Q~—=Z' przy właściwem skierowaniu siły
Z, musi się zwiększyć [tylko do granicy równej fio(Q+ O)],
skoro ciągniemy siłą równoległą do podłoża większą,
od Z' i wywołujemy przyśpieszenia, chociaż do utrzy-
mania jednostajnej prędkości, wszystko jedno jak wiel-

T

kiej, potrzeba tylko Z'~C—v Q^.
Zżarcie się panewki i czopa oraz brak smaru spo-

wodują zwiększenie wartości współczynnika v, a więc
tem samem będzie musiała również wzrosnąć siła Z'
i oddziaływanie O.

Konieczna wielkość oddziaływania O może także
stać się większą np. przez wyrobienie panewki i opad-
nięcie środka czopa poniżej środka panewki o odległość
pionową z (rys. 2 a). Powiększenie wartości oddziały-

Z

wania wynosi wtedy Z'.=, ponieważ momentem Z'.z
względem środka koła (panewki) przeciwstawia się koło
obrotowi w kierunku toczenia. Znamiennem jest przy
tem, że czop w zawielkiej panewce koła cofa się (za-
czepienie siły Nc w punkcie Z>), chociaż przez czop
wywiera się siłę, powodującą postęp. Zachodzi to wskutek
przytoczonego powyżej działania tarcia czopowego.

Wreszcie wzrasta siła ciągnąca Z' i oddziaływanie
C przez opór użytkowy P na ramieniu p (rys. 2) o wiel-

kość Pj;, kiedy koło biegowe ma swem toczeniem

napędzać pewien mechanizm.
W najczęstszych wypadkach dozwala niska war-

tość współczynnika tarcia czopowego v przez uskutecz-
nienie tarcia płynnego lub niemal płynnego i w ogóle
mały opór tarcia czopowego, a dostateczna długość
dyszla (z zaczepieniem, na jego końcu siły ciągnącej)
na przyjęcie w przybliżeniu p o z i o m e g o (równoległego
do podłoża) kierunku siły ciągnącej albo też na zupełne
nieuwzględnianie oporu tarcia czopowego wobec innych
oporów, podczas toczenia zwykle występujących i sto-
sunkowo znacznie większych.

Przedstawione na rys. 1 i 2 siły czynne są zaopa-
trzone w strzałki otwarte, a siły reakcyjne w strzałki
zamknięte, siły wypadkowe zaś w strzałki z zadziorami.
Takie same znaczenie zachowują takie strzałki także
w następnych rycinach. (C. d. n.).
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Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Wytyczne austrjackiej ustawy o funduszu drogowym.
(Dr. A. Riehl. Das Strassenwesen Nr. 12 ex 1931).

Z referatu autora, racicy w Ministerstwie Przemysłu
i Handlu w Wiedniu, wygłoszonego na 21 posiedzeniu prze-
wodniczących Związku austr. Towarzystw Drogowych do-
wiadujemy się o niektórych wytycznych, odnoszących się do
projektowanego w Austrji funduszu drogowego.

W pierwszym rzędzie fundusz drogowy będzie posia-
dał swoją osobowość prawną,. Sprawa ta została rozwiązaną
podobnie jak u nas z uwagi na możliwość uzyskania po-
życzek krajowych lub zagranicznych. Już jednakże następny
punkt, mianowicie zadania ciążące na funduszu drogowym
otrzymują odrębną konstrukcję. Fundusz drogowy ma służyć
w y ł ą c z n i e dla unowocześnienia istniejących dróg, oraz
dalszej rozbudowy drogowej, natomiast w y k l u c z o n e jest
p.okrywanie z niego kosztów utrzymania dróg. Te ostatnie
obciążać będą. normalnie zwyczajny budżet drogowy w ten
sam sposób, jak to ma miejsce dotychczas. Zasadę tę po-
sunięto tak daleko, iż nawet utrzymanie dróg, wybudo-
wanych z funduszu drogowego przechodzi jako wyda-
tek zwyczajny na etat normalnego budżetu. Stwarza to
naturalnie pewną konieczność uzgadniania programu budo-
wlanego, jest jednak w zasadzie myślą zupełnie zdrową.

Fundusz drogowy będzie obsługiwał wszystkie ka-
tegorje dróg, przyczem jednak nie da się prawdopodobnie
uniknąć tego, iż przy rozdziale kwot na poszczególne admi-
nistracyjne typy, pewną rolą odegra tu również źródło do-
chodu funduszu drogowego. Ta ostatnia sprawa nie jest
dotychczas definitywnie rozwiązaną, jednakże już dzisiaj
można się zorjentować, iź trzonem funduszu drogowego bę-
dzie podatek od benzyny.

W pierwszym rzędzie zostanie zagwarantowana ko-
nieczność przebudowy tych dróg, które posiadają pewne
wybitne znaczenie dla ruchu, przyczem odegrać tu rolę
może nietylko nasilenie ruchu, ale również inne względy,
jak np. turystyczne. W każdym razie fundusz drogowy po-
spieszy z pomocą podówczas, gdy stwierdzoną zostanie nie-
możność pokrycia wydatków złączonych ż przebudową w nor-
malnej drodze budżetowej odnośnego zarządu drogowego.

Z uwagi na okoliczność) iż z funduszu drogowego bu-
dowane będą drogi rozmaitej kategorji, zarząd jego będzie
w ten sposób dobrany, by reprezentowane. w nim były
interesy wszystkich dróg. Inneini słowy projektowaną jest
Rada drogowa zwana tam Wydziałem, której brak w na-
szem ustawodawstwie tak dotkliwie daje się odczuwać. Do
zakresu działania tego obszerniejszego Wydziału należeć
będą nietylko sprawy finansowe i administracyjne, lecz
również techniczne, celem jednolitego rozwiązania rozmaitych,
nasuwających się zagadnień fachowych. Bezpośredni zarząd
funduszem drogowym, na podstawie uchwał Wydziału, spo-
czywać będzie w ręku organu, składającego się z niewiel-
kiej ilości osób, którzy tworzyć będą rodzaj komitetu za-
rządzającego. Tak w obszerniejszym Wydziale, jakoteż
w ściślejszym komitecie reprezentowane będą autonomiczne
zarządy drogowe.

W końcu jeszcze jedna uwaga. Miarodajne sfery
austrjackie zamierzają już dzisiaj ustalić wytyczne projekto-
wanego funduszu drogowego, natomiast uznają, iź chwilo-
wo, wskutek ogólnej depresji gospodarczej zasad tych urze-
czywistnić się nie da. Dlatego też moment, w którym bę-
dzie mogła być wprowadzoną w życie ustawa o fundusz u

drogowym, w tej chwili przewidzieć się nie da. E B.

Gospodarka energetyczna.
— Gospodarka energją elektryczną a polityka państwo-

wa w Anglji i Niemczech 1). Na łamach berlińskiego czaso-
pisma REA Der Elehtrische Betrieb omawiano często zagad-
nienie i odpowiedź na pytanie: jaka forma gospodarki

energją elektryczną jest najlepsza ze stanowiska społecznego
i polityki państwowej ?'

Dyskusje te nie doprowadziły jeszcze do końcowych
i stanowczych rozstrzygnięć zdaje się, że z powodu różnicy
poglądów, jakie zachodzą między światem prawniczym
a myślą techniczną nietylko w tej kwestji, lecz także w wielu
innych.

Rozróżnia, się tu wogóle trzy możliwości gospodarki:
1. swobodną, 2. ograniczoną i uregulowaną ustawodawstwem
i 3. prowadzoną w przedsiębiorstwie państwowem.

Pierwszy system, bez wszelkiego wpływu Państwa na
pojedyncze prywatne przedsiębiorstwa, należy z góry odrzu-
cić, z powodów łatwo zrozumiałych. Kto bowiem posiada
w ręku gospodarkę energetyczną pewnego obszaru, ten
musi rozporządzać źródłami energji, a tera samem posiada
władzę nad całokształtem gospodarczym tego obszaru,
a jakiekolwiek Państwo nie może odstępować swej gospo-
darki jednostkom prywatnym lub obcym, bo wówczas uza-
leżnia się od nich w zupełności.

Dyskusja między oboma następnemi systemami jest
otwartą , dotychczas nierozstrzygniętą, a Kiippert odpowiada
na to pytanie, że rozstrzygnienie w danem Państwie zależy
od politycznych przekonań odpowiedzialnych mężów stanu
i dodaje: „tu kończy się wiedza a zaczyna wiara".

Do studjum porównawczego obydwóch systemów na-
dają się doskonale Anglja i Niemcy. Anglja, kraj swobo-
dnego kupiectwa i przemysłu będący w posiadaniu węgla,
którego transport jest tańszym od transportu prądu i Niemcy
grawitujące w swej organizacji od szeregu pokoleń do bez-
względnego i ślepego posłuchu dla, władzy, posiadające
znaczny zasób sił wodnych, oraz pokładów węgla brunat-
nego, którego zużytkowanie jost właśnie kwestją trans-
portu prądu.

Dotychczasowe stosowanie systemu drugiego t« j . uję-
cia gospodarki energetycznej w rygor ustawodawstwa pod
nadzorem Państwa były przeszkodą w rozwoju inicjatywy
prywatnej w Anglji, gdy przeciwnie w Niemczech współpraca
Państwa przyczyniła się do rozwoju gospodarki energetycznej.

Przykładowo podaje Kuppert porównawcze zestawie-
nie z r. 1927 zakładów energetycznych angielskich (A)
i niemieckich (N) uporządkowanych według wielkości pro-
dukcji.

Roczna produkcja po-
jedynczych zakładów

Ponad 100 milj. KWg
od 25-100 „ „
od 5-25 „
od 2—5 „ „
poniżej 2 „ „

Razem , .

Ilość za-
kładów

A.

18
73

116
44

319
570

N.

27
91

145
138
205
606

Sumaryczna
produkcja

milj. KWg.

A.

3243
3419
i370

151
182

8365

N.

9281
4522
1717

459
189

16168

%

A.

38,8
40,9
16,3

1,8
2,2
100

N.

57,4
23,0
10,6

2,8
1,2

100

W Niemczech zatem mają przewagę wielkie zakłady
wytwarzająco energję, co również ma wpływ na tworzenie
jednolitych większych okręgów elektryfikacyjnych.

Zauważyć tu należy, że zestawienie powyższe z r.
1927 nie daje wystarczająco jasnego obrazu, ponieważ wzrost
rozwoju elektryfikacji w Anglji postępował do końca 1930 r.
gdy w Niemczech już w r. 1929 zauważono spadek pro-
dukcji prądu elektr., który w r. 1931 doszedł do 13°/0

(patrz „Gospodarka energ." Ozasop. Techn. 1931, str. 312).
Następnie Kuppert załatwia się z trzecim systemem

t. j . z gospodarką energetyczną jako monopolem państwo-
wym. . • .

') Pod tym tytułem ogłosił Inż. Dr. Hans Ktippert obszerną
rozprawę w Berlinie w r. 193(3, która jest tematem niniejszego
sprawozdania.



Monopol państwowy na gospodarkę energetyczną autor
z góry odrzuca z powodu braku sprężystości i przedsiębior-
czości takiego systemu, któryby nie mógł zadowolić konsu-
mentów przez sprawiedliwy rozdział energji, oraz z powodu
trudności wywłaszczeń różnego rodzaju.

W skrajnym przypadku uznaje możliwość utworzenia,
pod kierownictwem państwowem stojącej centrali w rodzaju
nadzorczego towarzystwa (Dachgesellschaft), którego zada-
niem byłoby rozstrzyganie wraz z władzami administracyj-
nemi wszystkich zagadnień wyłonionych między poszczegól-
nenii krajami (prowincjami), oraz stanowiłoby instancję od-
woławczą dla sporów wynikłych między producentami a kon-
sumentami. P r z e d t e m j e d n a k m u s i a ł o b y P a ń s t w o
w y r z e c s i ę w ł a s n e j p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i w kie-
r u n k u p r o d u k c j i p r ą d u , a b y u z y s k a ć p e ł n e
z a u f a n i e s t r o n do b e z i n t e r e s o w n y c h , objek-
t y w n y c h r o z s t r z y g n i ę ć .

W Polsce ta sprawa również nie jest jeszcze skrysta-
lizowaną, a w porównaniu do zachodnich państw znajduje
się dopiero w kiełkowaniu.

Rozstrzygnienie tego zagadnienia natrafia u nas na
szczególne trudności nietylko z powodu indywidualnych
cech przejściowych, geograficzno - fizjograficznych kraju, roz-
mieszczenia źródeł energji, przeważnie w pasach przygra-
nicznych, ale w .równym stopniu z powodu stosunków poli-
tycznych tak polityki wewnętrznej, która również nie jest
jeszcze spetryfikowaną,, jak i zewnętrznej w połączeniu
z obroną granie.

Bezsprzecznie należałoby tu z góry odrzucić oba
skrajne przypadki t. j . gospodarkę energetyczną zupełnie
swobodną (ograniczoną, jedynie ogólnem ustawodawstwem
budowlonem, bezpieczeństwa, wywłaszczeniem i t. p.), oraz
taką gospodarkę w charakterze monopolu państwowego.

Organizatorzy naszego życia społecznego wraz z zain-
teresowanym światem fachowym (technicznym) muszą, się
głęboko nad tem zastanowić, który; kierunek — idąc od
środka — systemu organizacji gospodarką energetycznej,
naszym.indywidualnym cechom, bardziej odpowiada i określić
granicę tego kierunku.

Dowodem chaosu pojęć w tej sprawie, są dotychcza-
sowe losy różnych krajowych i zagranicznych ofert na
częściową elektryfikację Polski. •'• Dr. A. P.

RECENZJE I KRYTYKI.
Dr. Inź. Maksymiljan Matakiewicz, prof. Politechniki

Lwowskiej: „Żegluga śródziemna i Budowa Dróg Wodnych".
Warszawa, 1931, str. XVI i 539 z licznemi rysunkami i 8
tablicami.

Dzięki prof. Matakiewiczowi kompletuje się wydaw-
nictwo podręczników budownictwa wodnego. Wyszło ich
sześć tomów. Dwa pierwsze (I. Pomiary wodne, rowy i ka-
nały i II. Fundamenty) opracował śp. prof Rychter (1894
i 1910), tom. III,, zawierający zasady budowy wodociągów
opracowali prof. Ciechanowski, Matakiewicz i Pomianowski
(1914), a 3 ostatnio wydane t. j . IV. Budowa jazów (1920),
V. Regulacja rzek (1922), i VI. Żegluga śródziemna i bu-
dowa dróg wodnych (1931) prof. Matakiewicz.

Ostatnie dzieło zasłużonego autora dzieli się na trzy
części.

W części 1 omówiono szczegółowo żeglugę śródziemną.
Autor przedstawia więc. rozwój żeglugi śródziemnej w róż-
nych państwach (Francja, Niemcy, Belgja, Holandja, Anglja,
Czechosłowacja, Stany Zjednoczone A. P., Kanada, Polska,
Rosja). Statki używane na drogach śródlądowych, opory
ruchu statków, koszta przewozu na drogach wodnych i po-
równanie ruchu na drogach wodnych z ruchem na kolejach
żelaznych, przekrój poprzeczny kanału żeglugi, sposoby
trakcji na rzekach i kana/ach. Autor pominął spław drzewa,
który zdaniem jego powinien być osobno traktowany. Z zda-
niem tem można się zgodzić z uwagi na wielki rozmiar za-
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gadnienia samej żeglugi i dróg wodnych, jakkolwiek oba
rodzaje przewozu wodnego mają, dość wiele styczności, a ra-
czej drugi przeszkadza pierwszemu. Opuścił autor także t.
zw. przewozy i trajekty t. j . komunikację wodną między
obu brzegami rzeki, która również jest przeszkodą dla że-
glugi i mogła być omówioną chyba w rozdziale o komu-
nikacji międzybrzeżnej.

W części 2-giej traktującej budowę dróg wodnych
autor omawia na wstępie układ pionowy i poziomy kanałów
żeglugi, trasę kanału, przekrój poprzeczny kanału, kanały
żeglugi o stałym przepływie wody, roboty ziemne, uszczel-
nienia. Dalej autor omawia' szczegółowo zasilanie kanału
w wodę, wraz z urządzeniami tego rodzaju, jak regulatory,
ulgi i spiisty, lewary do opróżnienia kanału. W osobnym
rozdziale autor opisuje bi-amy ochronne, Szczegółowo jest
potraktowana sprawa dostarczenia wody kanałem, więc uję-
cia wody z rzek i potoków, rowy zasiJające, sztuczne pod-
noszenie wody, zaopatrzenie kanałów wodą ze zbiorników.

Dalej opisuje autor mosty na kanale, wpusty dla ście-
ków i lewary dla potoków, mosty, któremi kanał przekra-
cza górą rzeki, koleje, drogi.

Śluza komorowa, ten najważniejszy i najciekawszy
objekt kanałowy zajmuje w dziele prof. Matakiewicza bar-
dzo wiele miejsca, bo 167 stron.

Zacząwszy od rozmiarów śluz i szczegółów konstruk-
cyjnych śluz murowanych, źelazno-betonowych, drewnianych
i żelaznych, autor przedstawia urządzenia potrzebne do na-
pełniania i wypróżniania komór, oraz omawia czas śluzowa-
nia, wejście i wyjście statku ze śluzy, kierownice. Omawia
dalej różne typy śluz, jak śluzy oszczędnościowe, szybowe,
schody śluz. Podaje bardzo dokładnie obliczenie statyczne
ścian i dna śluzy. Opisuje różne zamknięcia otworów
we wrotach i kanałach obiegowych, oraz zamknięcie lewa-
rowe i uruchomienie bram pomysłu Hotoppa. Wreszcie
przedstawia bardzo szczegółowo bramy (wrota) śluz, więc
wrota wsporne drewniane i żelazne, oraz urządzenia do ich
otwierania i zamykania, śluzą Nykolma, bramy klapowe, od-
cinkowe, walcowe, obrotowe, przesuwane, zasuwane, bramy
wycinkowe.

Następuje szczegółowy wykład o podnośniach. mecha-
nicznych statków. Autor opisał tu podnośnie tłokowe, pły-
wakowe, z przeciwwagami, wahadłowe, podnośnie o komo-
rze zanurzalnej, śluzy pneumatyczne (pomysły Polaka inż.
Tijlingera i inź. Schanzera), śluzy bez zużycia wody,
równie pochyłe.

W następnym rozdziale wyłożono kanalizację rzek,
z podaniem przykładów kanalizacji Sekwany, Odry, Menu,
Neckaru, Renu, Wełtawy i Łaby, Noteci.

W ostatnim rozdziale tej części opisano porty rzeczne
i kanałowe, porty drzewne, urządzenia przeładowawcze i or-
ganizację portów, podając liczne przykłady zagraniczne
i wszystkie polskie, jak porty na Wiśle w Nadbrzeziu,
w Warszawie na Saskiej Kępie, przy ujściu Brdy (drzewny)
i pod Toruniem (drzewny).

Autor pominął kanały morskie, odbiegające więcej od
spraw żeglugi śródziemnej i zapewne wyda je w osobnej
monografji.

W części trzeciej autor podał bardzo starannie zesta-
wione wyjątki z umów międzynarodowych, ustaw polskich
i rozporządzeń rządowych, odnoszące się do spraw wodnych
i szczególnie do spraw żeglugi.

Już powyższe pobieżne wyliczenie niaterji zawartej
w dziele prof. Matakiewicza daje pojęcie o znacznych jego
rozmiarach. Wykład przedmiotu jest bardzo jasny, jest bar-
dzo wiele obliczeń konstrukcyjnych i szczegółów zebranych
z licznych publikacyj, przyczem auto nie pominął niczego,
co polskie. Umożliwia to nietylko nabycie dokładnej wia-
domości w tej dziedzinie budownictwa wodnego, ale także
projektowanie dróg wodnych, zgodnie z zasadami wiedzy
i doświadczeniem. Starannie wykonane rysunki i tablice do-
pełniają należycie wydawnictwo,
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Dotąd w języku polskim były tylko podręczniki
szkolne, wydane przez podpisanego (Bożański: „Żegluga
śródziemna i drogi wodne", Lwów, 1920 i „Budowa dróg
wodnych", Warszawa, 1925), oraz rozdział o drogach wod-
nych, opracowany prz.ezemnie w „Podręczniku inżynierskim"
prof. Bryły, Lwów i Warszawa 1927. Praca zaś prof. Ma-
takiewicza przekracza znacznie ramy podręcznika. To też
pomimo obecnego zastoju gospodarczego, który przecież mi-
nąć musi prędzej czy później — należy powitać ją z -wiel-
ki em uznaniem w Polsce, która ma przyrodzone warunki
rozwoju dróg wodnych.

Dodać wreszcie należy, że dzieło prof. Matakiewicza
spotkało sią z bardzo przychylną recenzją zagranicą, jak
n. p. prof. Politechniki czeskiej w Brnie Smreka.

Dr. inz Adam Roiański, prof1, Uniw. Jag.
C. V. Hudgson: „Podręcznik triangulacji pierwszego

rzędu". Bibljoteka Służby Geograficznej Nr. 3, 1930. Tłu-
maczyli z angielskiego kpt. A. Zarychta'i por. Kopczyński.
Oelem tego podręcznika jest zestawienie metod, stosowanych
obecnie przy przeprowadzaniu triangulacji I rzędu i po-
miarze podstaw przez „Służbę Pomiarów Brzegowych i Geo-
dezyjnych" Stanów Zjedn, Ameryki Półn.

We wstępie podana jest definicja triangulacji różnych
rzędów; przyczem jako kryterja przy zaliczaniu triangulacji
do odpowiednich rzędów; przyjęto: 1, wielkość zamknięć
trójkątów i 2. zgodność długości podstawy, obliczonej z łań-
cucha triangulacyjnego, wychodzącego z poprzedniej pod-
stawy a jej długością pomierzoną bezpośrednio. I tak
I-rzędna triangulacja posiada odchyłki trójkątowe 1",
a zgodność podstaw 1:26.000, Il-rzędna 3 " i 1:10.000,
a IH-rzędna 5 " i 1 : 5.000.

Rozdział I. zajmuje się dokładnością siatek triangu-
lacyjnych ze względu na kształt ich figur.

W rozdziale II. omówioną jest triangulacja I. rzędu.
Opisane są szczegółowo instrumenty do pomiarów kątów
i ich rektyfikacja, pionowniki, lampy sygnałowe i heljotropy.
Podany jest plan pracy, oraz organizacja partji pomiaro-
wej. Nadzwyczaj ciekawe są ustępy, omawiające dokładność
obserwacyj kątowych. Zestawione są też obliczenia polowe,
oraz opisy topograficzne punktów.

Pomiar podstawy jest treścią rozdziału III. Omówione
tu jest tyczenie linji podstawy, palikowanie, przyrządy do
pomiaru podstawy (taśmy inwarowe). Wyprowadzone są po-
prawki na długość podstawy z powodu nachylenia, zwisu
i napięcia taśmy, ze względu na tarcie aa podporach, oraz
uwzględnionym jest wpływ temperatury i wiatru. Opisany
jest sposób przeprowadzenia samego pomiaru , oraz formu-
larze pomiarowe i obliczeniowe.

Eozdział IV. poświęcony jest pomiarom azymutów
i długości geograficznej (poprawki zegara) na punktach
Laplace'a.

Rozdział V. zatytułowany „Pomiary specjalne" trak-
tuje dosyć pobieżnie o pomiarach miejskich.

"W podręczniku tym zawartych jest szereg praktycz-
nych wskazówek do prac triangulacyjnych tem cenniejszych,
że opartych na długoletniem doświadczeniu autora, zastępcy
szefa Wydziału G-eodezyjnego wspomnianej „Służby Pomia-
rów . . . " Ameryki Półn, Książka bogato ilustrowana wydana
jest bardzo starannie.

„Instrukcja techniczna Ministerstwa Reform Rol-
nych" obowiązująca przy wykonywaniu prac pomiarowych
związanych z przebudową ustroju rolnego. Lwów 1931.

Przy pracach związanych z przebudową ustroju rol-
nego (parcelacja i komasacja), nowym pomiarem objęte być
mają tylko obwodnice mierzonego obszaru, drogi, rzeki, gra-
nice kultur oraz linje klasyfikacyjne. Natomiast ustalenie
dawnego stanu posiadania następuje na podstawie istnieją-
cych* map katastralnych. Przed rozpoczęciem pomiaru obwo-
dnicy należy ją odgraniczyć i sporządzić protokoły graniczne.

W wypadkach, gdy mierzony obszar jest większy od 500 ha
lub obejmuje całą gminę katastralną, to nowy pomiar po-
winien się opierać na sieci triangulacyjnej państwowej (wy-
konanej wedle przepisów instr. poligonowej z r. 1904) lub
w braku punktów trygonometrycznych na sieci lokalnej.
Dla obszarów mniejszych niż 500 ha należy założyć samo-
istną sieć poligonową, tworzącą, o ile możności związek po-
ligonowy z punktem centralnym. Przy zakładaniu tych po-
ligonów należy stosować się do przepisów instr. poligono-
wej z r. 1904. Dla zdjęcia obszarów mniejszych od 15 ha
można użyć tylko węgielnicy i taśmy (zdjęcia taśmowe).
Pierworys wykonany być musi w skali 1 : 2000 dla obsza-
rów obejmujących całe gminy, lub w skali 1 : 2800 dla
mniejszych kompleksów.

Przy sporządzaniu projektu i wprowadzaniu na grunt
należy się trzymać przepisów instrukcji technicznej Min.
Ref. Roln. 1925 r. W omawianej instrukcji podane jest
dokładnie, z czego winien się składać operat pomiarowy;
wyszczególnione też jest, które części operatu otrzymuje O.
TJ. Z., TJrząd Katastralny i Sąd Hipoteczny.

W części drugiej instrukcji znajdują się tablice, przy-
kłady i objaśnienia. Szczegółowo podany jest sposób zało-
żenia i obliczenia siatki lokalnej. TJmieszczone są też przy-
kłady obliczenia samoistnego związku poligonowego oraz
poligonów opartych na sieci triangulacyjnej.

Szczegółowo opisany jest sposób (wraz z przykładem)
wkreślenia zdjęcia w mapę katastralną wedle metody prof.
Weigla.

Instrukcję uzupełniają tablice błędów dozwolonych,
oraz wyjątki z rozporządzeń dotyczących rozbudowy osiedli
wiejskich przy przebudowie ustroju rolnego i przeprowa-
dzenia parcelacji i komasacji w operatach katastralnych
i w księgach gruntowych. Dr. K. W.
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Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Część urzędowa.
Z Ministerstwa Robót Publicznych.

W myśl § 26 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1926
(Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 203) zawiadamia się, że egza-
miny na mierniczych przysięgłych w terminie wiosennym
b. r. odbędą się dla kandydatów, przynależnych pod
względem terytorialnym do Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie, w kwietniu b. r. — Bliższe szczegóły jak:
termin, lokal i godzina rozpoczęcia egzaminu będą podane
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 wiosen-
nym, winni złożyć w ciągu lutego b. r. na ręce Sekreta-
rza Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Chału-
bińskiego 4 (Wydział Pomiarowy M. R. P.) należycie
udokumentowane podania (§ 8 wspomnianego wyżej roz-
porządzenia) oraz pokwitowania wpłaconej taksy egzami-
nacyjnej (konto P. K. 0. Nr. 30491).

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

Część nieurzędowa.

Mowa Pana Ministra Robót Publicznych inż. M. Norwid-Neugebauera
na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmu

dnia 17 grudnia 1931 r.

Budżet mego resortu jest wyrazem sytuacji, w jakiej
znajduje się obecnie Państwo. Ze wszystkich resortów
dział Robót Publicznych jest tym, na który w okresie
kryzysu zwracają się oczy. Z jednej strony oczekuje się,
że wzmożone roboty mogłyby wpłynąć na ożywienie
rynku wewnętrznego, z drugiej jest rzeczą jasną, że wszel-
kie dążenia do redukcji idą w tym kierunku, któryby
jaknajmniej upośledzał bieżące życie państwowe. Istnieją
inne resorty, których potrzeby są tak żywotne, że szuka się
właśnie w Ministerstwie Robót Publicznych jaknajwięk-
szych redukcyj. Z tego też powodu prawie rok rocznie
powtarza się to samo zjawisko, że budżet M-stwa Robót
Publicznych posiada program prac zakrojony na dużą
stosunkowo skalę, a tymczasem zostaje w ciągu roku ob-
cięty w związku z sytuacją państwową. Rozpoczęto ro-
boty na podstawie ustalonego programu i budżetu, a gdy
następuje załamanie możliwości finansowych i stajemy
wobec zobowiązań umownych i zaczętych budowli, które
oczekują po parę lat na lepsze warunki finansowe i już
uzyskały nazwę „ruin polskich". W ten sposób wielkie
wysiłki organizacyjne i duże wkłady pieniężne nie dają
się w pełni produktywnie wyzyskać dla życia państwo-
wego i z tego właśnie powodu dochodzę do przekonania,
że lepiej przyjść z budżetem sprowadzonym do minimum,
który raczej umożliwia usuwanie tych polskich zwalisk,
wykańczanie rozpoczętych budów, a przynajmniej choćby
tylko zakonserwowanie rozpoczętych budowli w stanie
w jakim się już znajdują. Budżet ten jest więc właściwie
budżetem konserwacji i administracji, ściśle dostosowa-
nym może nie tyle do potrzeb Państwa ile do jego mo-
żliwości finansowych. Rzecz prosta., że w tych warun-
kach nie może być mowy aby obecny budżet mierzyć
miarą potrzeb jakie są w Polsce, bo istotne potrzeby wy-
magają miliardowych wkładów zresztą nigdy nie przy-
puszczano, aby potrzeby te mogły być zaspokojone w okre-
sie jednego pokolenia. I tak doprowadzenie dróg do od-
powiedniego stanu wymaga 1.2 miljarda, odbudowa mo-
stów ponad 300 milionów, zagadnienia wody ponad
5 miliardów, budownictwo 3 miljardy, na elektryfikację
potrzeba wydać około 2,5 miljarda. W większości wy-
padków plany mamy gotowe, lecz zrealizowane mogą być

tylko stopniowo, w miarę możności finansowych. Wszyscy
jasno widzimy, że byłaby błędną taka polityka, inwesty-
cyjna, gdyby na roboty preliminowano sumy zby-t wielkie
w porównaniu z finansową możliwością Państwa, lub sa-
morządu, bo bez pokrycia mielibyśmy wielkie obciążenie
życia gospodarczego oraz szereg nie amortyzujących nie-
wykończonych poczynań. Mój sposób podejścia do tego
budżetu polega na ustaleniu najważniejszych zagadnień
gospodarczych i rozwiązywaniu ich przy pomocy posia-
danych środków; jednym środkiem jest budżet Państwa,
innym inicjatywa prywatna, innym kojarzenie kapitału
polskiego z zagranicznym, innym jeszcze załatwianie
sprawy przez kapitał wewnętrzny i pewne przedsiębior-
stwa w ramach istniejących ustaw.

Trzeba więc patrzeć na ten budżet, który z jednej
strony pokrywa potrzeby administracji technicznej,
a z drugiej mieści w sobie sumy, niezbędne dla zakonser-
wowania stanu obecnego dziedzin, które wchodzą do za-
kresu działania resortu. Wreszcie budżet ten stara się
uregulować wszystkie zaległości w spłatach, jakie zaist-
niały. Pod tym względem mam nadzieję, że do pierwszego
kwietnia potrafimy odpowiednio załatwić się z zaległemi
sumami tak, żeby do budżetu przyszłorocznego można
było przejść z zaległościami zredukowanemi prawie do
zera. To pojęcie zera jest jednak względne, gdyż wchodzi
AV grę obliczenie spornych sum. Przypuszczam, że bę-
dziemy mieli znaczne wahania. Dlatego wstawiom> do bu-
dżetu na uregulowanie zaległości około 6 mil jonów zł.
Znaczną część tych kwot stanowią długi, które dadzą się
ustalić przy przeprowadzonych rozliczeniach, dopiero
między grudniem b. r. a pierwszym kwietnia roku przy-,
szłego.

M-stwo Robót Publicznych jest resortem wybitnie
gospodarczym i wszelkie problemy ujmuje z tego punktu
widzenia. Istnieje pewna ilość zagadnień w życiu państ-
wowem, które w swem rozwiązaniu układają się od dołu.
Są to sprawy najżywotniejsze dla samorządów: budów-:
nictwó, woda, drogi, a wreszcie urządzenia sanitarne.'
W tych sprawach M-stwo Robót Publicznych ustala
normy dla '̂ .zia.łajja.ośći samorządów, czy to gospodar-
czych czy terytorialnych, albo też stwarza organizację'
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administracji, klóraby umożliwiła prawidłowy bieg
spraw. Ten charakter gospodarczy był nicią przewodnią
prac resortu przez cały okres roku wykonawczego, i dla-
tego intensywna praca szła w tym kierunku aby czynnik
organizacyjny, stojący w bezpośrednim związku w I in-
stancji z szerokiemi kołami społeczeństwa, został nale-
życie opanowany. Stale mówi się o usprawnieniu admi-
nistracji, otóż mojem zdaniem usprawnienie administra-
cji polega nie tyle na przesuwaniu komórek organizacyj-
nych, lecz przedewszystkiem na dobrze pomyślanej,
sprawnej jednostce administracyjnej I rzędu, zaopatrzo-
nej w odpowiednie kompetencje i nadzór, cały więc wysi-
łek był skierowany przedewszystkiem ku usprawnieniu
tej jednostki I instancji.

Administracja nasza I instancji tworzyła się za-
leżnie od rozwoju życia i powstała jako dalszy ciąg form
stosowanych przez zaborców, szła więc drogą zwyczajów
3 zaborów. Posiadała ona znane nam braki ustawodaw-
cze, co znowu przy nie dość jasnem sformułowaniu w roz-
porządzeniach kompetencyj i zakresu działań spowodo-
wało znaczny przerost i wielokrotność funkcyj. Uspraw-
nienie wyraziło się w redukcji 75 jednostek I instancji.
Oprócz tego ściągnięto 19 jednostek do wspólnego mia-
nownika. Stworzono zupełnie wyrainie zarysowane in-
stancje I, II i III rzędu oparte na zakresie udzielonym
im w prawodawstwie administracji publicznej. Myślą
przewodnią było stworzenie dla poszczególnych dziedzin
odpowiedników w administracji, stosownie do potrzeb
życia gospodarczego. Zmiany organizacyjne dały się
przeprowadzić zarówno w zarządzie dróg jak i wód
a częściowo i w budownictwie i dały duże oszczędności.
Wyraża się ta oszczędność w cyfrze 823 osób, 427 etatów,
a pod względem oszczędności wydatków przedstawia się
cyfrą, któraby mogła się zdawać wprost niemożliwą do
osiągnięcia. Kiedy w roku 1931/32 wydatki na uposaże-
nie i koszta administracji wynosiły 22,500.931 zł., to
zmienioną organizacją doszliśmy najpierw do 15.6 mil.,
a obecnie do 12,390.155. W kwocie tej mieszczą się osz-
czędności wynikające z ograniczenia wydatków admini-
stracyjnych do najniezbędniej szych konieczności jak:
wyjazdy, djety i świadczenia, dalej ograniczenia zapo-
móg i suibwencyj, oraz udziału w życiu międzynarodo-
wem. Kwota 12,390.000 w porównaniu z sumami po-
przednich budżetów przedstawia wprawdzie oszczędność
bardzo wybitną, ale doprowadza już administrację tylko
do życia wegetatywnego. Na rok obecny 1931/32 budżet
został ogólnie pomniejszony do 43°/o, a na, rok 1932/33
Wysoka Komisja- ma przedłożony budżet pomniejszony
do 32,3°/o.

Zaznaczyć jednak muszę, że najistotniejsze potrzeby
czy pod względem naszego udziału w życiu międzynaro-
dowem, czy w dziedzinie świadczeń na rzecz przygotowa-
nia pewnych, prac nie zostały skreślone, i chociaż w bar-
dzo szczupłych granicach znajdują się jednak w budżecie
Ministerstwa Robót Publicznych.

Przed rokiem uczyniono na Komisji Ministerstwu
zarzut złej pracy. Jest on może słuszny tylko w pewnej
mierze. Niesłuszny jest w każdym razie o tyle, że niema
resortu technicznego, który mógłby systematycznie i ce-
lowo pracować, jeżeli 3 lub 4 razy w ciągu roku jest
zmuszony przeprowadzać kompresje budżetowe i opraco-
wany już plan nastawiać na inny tor. Skoki jakie musiało
czynić M-stwo Robót Publicznych z powodu tych kompre-
sji byłyby w przedsiębiorstwach prywatnych jednozna-
czne z zupełną likwidacją.

Gdy przyszedł moment tak zasadniczej kompresji
zadecydowałem na podstawie szczegółowego przeglądu
robót będących w toku, że roboty te w każdym razie
muszą" być kontynuowane o tyle, by'doprowadzić je do
możliwego stanu konserwacyjnego i niedopuściłem do me-
chanicznej ich'redukcji. Z tego też powodu .pewna ilość
prac zostanie rozliczona i skolaudowana dopiero w okre-

sie zimowym i dlatego pewną ilość naszych długów trzeba
będzie z konieczności przenieść na rok przyszły. Dziś mogą
też Panowie znaleść w kraju n. p. mosty tylko o jednej
zmontowanej kratownicy, lub też mosty bez dojazdów,
jednakże wszystkie te objekty są doprowadzone do możli-
wego stanu konserwacyjnego i nie są narażone na znisz-
czenie. Niektóre objekty budowlane wykonuje się od 10
lat lecz już nie zmieniają się one w zwaliska. Remont bu-
dowli konserwacyjny, który normalnie wynosi l°/o obni-
żyliśmy do 0,6%, lecz i w tych graniqach będziemy mu-
sieli sprostać najważniejszym zadaniom.

Zarzut złej. pracy .opiera się przedewszystkiem na
zarzucie przerostu biurokratyzmu. Było to częściowo
słuszne i wynikało z braku odpowiednio rozgraniczonych
kompetencyj. Dziś władze I instancji, podległe Minister-
stwu, zostały już zreorganizowane, statut dla M-stwa> Ro-
bót Publicznych i Dyrekcji Robót Publicznych gotów bę-
dzie w styczniu, a idzie on w kierunku zespolenia i jedno^
torowości.

Ministerstwo prowadziło planową politykę perso-
nalną. Pewna część urzędników została przeniesiona
W stan nieczynny lub w stan spoczynku i w niektórych
wypadkach konieczność tego wynikła ze względu na prze-
prowadzoną reorganizację. Dotyczyło to głównie urzęd-
ników VI st. sł.

Wiek inżyniera, pracującego w administracji tech-
nicznej, wynosi gdzieindziej przeciętnie 36 lat, u nas 42,
a w resorcie budowli wodnych nawet 50. Musi więc być
otwarta droga dla nowych sił wykwalifikowanych. Po-
przednicy moi szli tutaj uzasadnioną drogą stypendjów,
lecz stypendyści ci nie mieli odpowiednich warunków
dalszej pracy wobec braku wakansów. Lepsze wyniki da
okoliczność, gdy szereg robót M. R. P. przerzuci z. włas-
nej administracji na przedsiębiorstwa. Praca przy kie-
rowniku budowy, którym jest rutynowany urzędnik Mi-
nisterstwa, jest najlepszą szkołą dla młodego pracownika.

Dalej badaniu lekarskiemu trzeba było poddać, ze
względu na choroby 42 osoby. Wreszcie 43 urzędnikom
wytoczono dochodzenie dyscyplinarne, z powodu wykro-
czeń administracyjnych, które powodowały straty dla
Skarbu Państwa, dochodzenie w 11 wypadkach już zo-
stało ukończone wymierzeniem odpowiednich kar, z czego
w 3 wypadkach karą wydalenia, ze służby.

Obejmując mój resort zastałem już gotowy plan
robót wodnych. Już od istnienia • Państwa przy każdej
sposobności powtarza się, że w tej dziedzinie jest bardzo
wiele do zrobienia. By jednak merytorycznie posunąć
sprawę naprzód wobec braku pieniędzy koniecznem jest
ustalenie kolejności robót. Rozstrzygają 2 czynniki: zło,
jakie czyni woda i gospodarcza konieczność. W pierw-
szym więc rzędzie chodzi o potoki górskie, dotychczas
starano się opanować szkodliwe działanie wód górskich
przez zabudowanie potoków i wały ochronne; należy jed-
nak obok tego przystąpić do budowy zbiorników retencyj-
nych tam, gdzie przedewszystkiem zachodzi możliwość
większego spiętrzenia się fali wezbrania. W Małopolsce
zachodniej w pierwszym rzędzie-może być mowa o zbior-
niku na Sole, dalej o zbiorniku spiętrzającym Dunajca
i wreszcie o zbiornikach na Sanie, które wpłynąć mogą
wydatnie na obniżenie poziomu fali wezbrania, umożliwią
magazynowanie wielkich ilości wody na okres suszy,
wreszcie ułatwią wyzyskanie siły wodnej. Te dwie ko-
rzyści łączą się ściśle z elektryfikacją kraju i z żeglugą
przy małym stanie wody, to też mimo konieczne redukcje,
utworzony został w Ministerstwie nowy referat katastru
sił wodnych, który na podstawie materjału hydrograficz-
nego opracował już kataster sił dla kilku połaci kraju,
w pierwszym rzędzie dla Małopolski i dla Pomorza. :

Zagadnienie meljoracji natrafiało na trudności
już w samem ustawodawstwie, a przyczyną był pewien



anachronizm historyczny, polegający na tem, że b; gali-
cyjski Wydział Krajowy chcąc wywalczyć jaknajwięcej
możności samorządowych podciągał pod nazwę melio-
racji różne działy pracy. To też wiele tzw. meljoracji pro-
wadzi Państwo bez udziału spółek i w tej też dziedzinie
starałem się zaprowadzić pewien porządek. Na szeregu
konferencyj z M-stwcm Rolnictwa i z M-stwem Reform
Rolnych ustalono program udziału każdego inesortu w tej
dziedzinie. Ciężar mełjoracyj o znaczeniu wybitnie rol-
nem przeszedł na tamte Ministerstwa, pozostawiając przy
M-stwie Robót Publicznych melioracje zasadnicze czyli
podstawowe. Program prac ma się. ustalać co rok. Z prac
tego typu posuwano naprzód w b. r. te, które mogły być
ukończone, lub które mogłyby ulec zniszczeniu. Finan-
sowy wydatek na dokończenie robót zaczętych jest ol-
brzymi i przerasta dzisiejsze możliwości, gdyż na zaczęte
już prace wynosi w ciągu 10 lat po 11 mil. w okrągłych
cyfrach, tymczasem ten tzw. fundusz melioracyjny jest
niewielki.

Dla prac regulacyjnych .szkieletem musi być sieć
Wisły, z nią łączy się na wschodzie układ wodny Prypeci,
a na zachodzie Warta z Notecią, gdyż ze względów gospo-
darczych i żeglugi w sposób naturalny ciąża, do Wisły.
Stąd Avysuwa się zagadnienie kanału: War ta-Wisła przez
Noteć, dalej zagadnienie połączenia z Wisłą, wód Prypeci
i to są podstawy dla naszych prac wodnych.

Rok obecny jest ostatnim rokiem wykonywania
ustawy o opracowaniu ogólnego planu zagospodarowania
Polesia, jednak ustawa przewiduje możność przedłużenia
prac nad tym planem na podstawie uchwały Rady Mini-
strów. Ustawa na wydatki związane z opracowaniem tego
planu przewidziała około 6 miljonów złotych. Już w ubie-
głym roku przedstawiałem, że plan generalny nie będ;zie
mógł być wykonany w 4 latach t. j . do r. 1931, zatem
Rada Ministrów na podstawie posiadanego prawa będzie
musiała ten okres przedłużyć do 1934 r. Jak co roku zo-
stało ogłoszone spraAvozdanie z wykonanych prac w b.
roku. Dotychczas wykonano 74°/o prac inżynierskich
i 58°/o studjów naukowych, i wydano faktycznie około
4.9 miljona złotych, zaś około 1 miljon pozostanie w usku-
tecznionych inwestycjach, jak stacje obserwacyjne, bu-
dynki, maszyny, instrumenty i t. d. Według przybliżonego
kosztorysu koszty wykonania całego planu w tym czasie
dojdą do sumy 6^700.000 zł.

W dziedzinie przygotowania projektu meljoracji
Polesia uzyskaliśmy oszczędności zapomocą uproszczo-
nych metod pomiarowych.

Następnem zagadnieniem ważnym w pracach wod-
nych jest troska o wzrost żeglugi. Opracowano szereg
rozporządzeń dla ułatwienia i ustalenia przepisów. Cia-
łom ustawodawczym przedłożyłem już nowelę do rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928,
a w niedługim czasie zwrócę się do Wysokiej Izby z pro-
jektem o popieraniu żeglugi.

Jednocześnie idą prace nad zasadami normalizacji
taboru i opracowaniem projektów dla połączenia wod-
nego, tworzącego szkielet naszej sieci rzecznej.

Rada portowa w Gdańsku wystąpiła z projektem
wybudowania mola sięgającego głęboko w morze, celem
ubezpieczenia ujścia Wisły. Z technicznych powodów
sprzeciwiłem się temu projektowi i zaproponowałem roz-

zagadnienia przez powołanie ekspertów.

W dziedzinie budownictwa opracowane zostały
cztery najważniejsze przepisy raniowe by w myśl ustawy
budowlanej samorządy komunalne mogły podjąć przewi-
dziane zlecenia poruczone, opierając się w opracowaniu
własnych na wzorze tych przepisów. Celem wydajniejszej
pracy w Ministerstwie złączono wydział nadzoru budow-
lanego i wydział rozbudowy osiedli. Przystąpiłem do za-
gadnień regulacyjnych, dążąc do ustalenia zasad ramo-
wych dla regulacji miast i osiedli; w założeniu staramy się

uwzględnić równorzędnie czynnik historyczny, topogra-
ficzny i przemysłowy, zależnie od wagi jego dla; danego
ośrodka. Zatwierdzono szkicowy plan regulacji War-
szawy, Bydgoszczy i 4 innych miast. Przygotowuje się
plany regionalne dla ośrodków żywo rozbudowujących się
czy ze względu na turystykę, albo uzdrowiska lub też ze
względów gospodarczych. Specjalną uwagę zwrócono na,
wybrzeża, gdyż rozrost Gdyni wywołał obawę, że rozbu-
dowa mogłaby pójść bezplanowo, jak n. p. na częściach
wybrzeża bretońskiego. lub na Riwierze francuskiej. —
W tym celu tak dla Gdyni, jak i dla powiatu morskiego
stworzono Komitety regulacji.

Rok obecny był poświęcony opracowaniu ustawy
0 rozbudowie; jest ona już w tem stadium, że potrzeba
tylko ostatniego uzgodnienia między ministerstwami, po-
czem zostanie przedłożona. Izbie. Większy nacisk został
położony na czynnik normatywny. W ubiegłym roku
w dziedzinie rozbudowy udział pożyczkowy Państwa
AV stosunku do udziału społeczeństwa przedstawiał się
mniej więcej jak 3 do 1.

Przy tej sposobności wspomnę jeszcze o odbudowie.
Do odbudowania pozostaje jeszcze 180.000 obiektów kosz-
tem 45 miljonów złotych. Daniny lasowej pozostaje do
ściągnięcia 9 miljonów, zaś pożyczki przypadające do
zwrotu w roku przyszłym wynoszą 7ll2 miljona. Ponieważ
przy tej sposobności z powodu rekursów i próśb o umo-
rzenie będzie do załatwienia, mnóstwo spraw, dlatego
szczupły personel pracujący w tym dziale musi pozostać.
Większa część objektów do odbudowania dotyczy miast,
co według przewidywanego planu odbudowy możnaby
wykonać bez wielkiego wysiłku finansowego w okresie
5 lat.

Dużo uwagi zwracano w okresie ubiegłym na za-
rząd gmachami rządowymi, aby uzyskać minimalne do-
chody określone na l°/o szacunku i tańszą administrację;
obecnie opracowuje się instrukcję, która zastąpi dotych-
czasowe liczne okólniki wydane dla tego działu.

Stan naszych dróg, szczególnie w pobliżu wielkich
ośrodków ruchu pogorszył się znacznie, lecz; jest to zja-
wisko spotykane nietylko w Polsce i zagadnienie to wy-
maga stałych studjów i nieustannego nadzoru. Podsta-
wową komórką administracji drogowej są powiaty i one
mają przekazaną sobie całkowitą konserwację i budowę
1 są uprawnione do ściągania środków pieniężnych na te
cele' drogą opłat. Jednak każda komórka tworzyła sobie
własny plan drogowy, tymczasem polityka drogowa nie
znosi takiej decentralizacji, gdyż dopiero ramy wojewódz-
twa mogą objąć obszar, na którym występuje i daje się
ustalać jednolity plan. Niektóre powiaty chciały budować
jaknajwięcej i tam gd,zie im było wygodniej, a oprócz tegO'
zaznaczała się niezdrowa dążność do eksperymentów na
własną rękę. Zwracam na to uwagę, aby zaznaczyć, że
doświadczenia mogą być robione, ale tylko według cen-
tralnych wskazówek i celem wyzyskania zebranych ma-
terjałów dla wydania jednolitych instrukcyi .tecłmiczl-
nych. Muszą więc być i tu dokonane niektóre zmiany,
jednak bez nowelizacji ustawodawstwa, dlatego chciałbym
pozostawić dotychczasowy zakres wykonania, a więc pełną
dekoncentrację z tem jednak, że sieć dróg musi być dosto-
sowana do potrzeb Państwa i oparta na jednolitym pla-
nie, zaś przy zatwierdzaniu budżetów muszą być przez
Wojewodów stosowane ograniczenia niedopuszezające za-
równo do dowolnego przeprowadzania prób, jak też do
budowania odcinków niedających całości szlaku komuni-
kacyjnego. Jeszcze tego roku spotykałem powiaty, które
zdobywały się na jeden lub pół kilometra drogi według
nowego typu technicznego, co nie daje żadnego' efektu.
Otrzymane sumy z opłat drogowych również muszą być
przeznaczone w wysokości różnej na km konserwowany
zależnie od wagi gospodarczej drogi powiatowej i woje-
wódzkiej'. :: •;• . . . .
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Właściwie nawierzchnia wszystkich dróg po wojnie
jest zniszczona, wprawdzie w okresie do r. 1929 zastała
nawierzchnia naprawiona, ale tylko powierzchownie,
drogi są nadal zniszczone, bo mają przeważnie naruszone
podłoże. Gospodarczy koszt utrzymywania takich na-
wierzchni jest bardzo duży, zwłaszcza, że Polska wyka-
zuje silny wzrost automobilizmu, a bardzo zwężone ramy
możliwości inwestycyjnych. Upewniłem się co do'słuszno-
ści mego poglądu, aby zasadniczo zarzucić hasło budowy
dużej ilości nowych dróg, dla których później niema pie-
niędzy na utrzymanie, a zato przejść na drogę konser-
wacji, zaś przy tej konserwacji można mieć rozwiązanie
szersze, przebudowując i utrwalając zależnie od nasile-
nia ruchu nawierzchnie, albo też węższe, t. j . łatanie i na-
prawianie powierzchowne.

Dlaczego w Polsce wszystkie drogi mają być bite?
Dlaczego ma być dla rolnictwa rzekomo konieczne, żeby
powiaty budowały jeszcze trzy, cz-tery km nowych dróg
szosowych? Drogi muszą być "dobre dla użytku i dlatego
trzeba powiedzieć sobie, że na pierwszym planie powinna
być dobra konserwacja dróg bitych i gruntowych, a więc
przedewszystkiem, należy starannie przeprowadzać od-
wodnienia i odpowiednie zaprofilowanie. Departament
drogowy Ministerstwa opracował plan drożni, wychodząc
z warunku układu geologicznego materjałów budowla-
nych. Kamień narzutowy w niektórych przestrzeniach
już się wyczerpuje, albo jest za słaby w wytrzymałości
na tarcie i uderzenie i trzeba ponosić kosztowny transport;
materjał smołowcowy posiadamy lecz jest produkowany
w ograniczonej ilości, uwzględniając krajową produkcję
asfaltu (30% bezparafinowych) i smoły powęglowe z ga-
zowni i koksowni możnaby utrwalać rocznie na ciężkie
typy około 800 km, na lekkie około 1900 km, więc jest to
narazie ilość wystarczająca. Trzeba, zastosować w szer-
szym zakresie klinkiery, gdzie są odpowiednie gliny, a zły
kamień. W obecnej produkcji już można budować rocznie
120 km,. Staliśmy także wobec konieczności zrewidowania
norm obciążenia dróg i mostów, przy obecnie przeważa-
jącym typie ruchu trzeba było przyjąć obciążenie 5 ton
na koło i w wielu miejscach powinno się poszerzyć twarde
jezdnie do 6 a nawet 8 metrów. W tym roku prowadzi-
liśmy budowę nowych dróg z łamanego pół bruczka, który
okazał się najtańszy, a wedle zebranych uprzednio da-
nych najodpowiedniejszy na nasze stosunki mieszanego
ruchu. Duże widoki mają u nas również drogi betonowe,
a jako typ pośredni, zamierzamy stosować wzmacniane
smołoweowaniein. Mając to na względzie została przepro-
wadzona typizacja nawierzchni i ułożony ścisły program
rozdziału dróg na szlaki, w stosunku do obciążenia na
dobę. Nad tem zagadnieniem pracuje się nadal i wybra-
liśmy już pewne kierunki dróg, na których zastosuje się
nawierzchnię długotrwałą.

Go się tyczy funduszu drogowego ,̂ to uważałem, że
nie może być on obciążony ponad 5O°/o jego przypuszczal-
nych dochodów rocznych i jakkolwiek były daleko idące
propozycje, wyrażające się w pożyczkach do 400 mil. zł.,
co w granicach ustawowych uprawnień pokrywałoby
mniej więcej koszty przebudowy najważniejszych dróg,
to wolałem stworzyć program roczny. Do przetargu na
przebudowę dróg zgłosiło się 28 firm, z tych wybrano
w drodze porównania cen i warunków tylko sześć i z niemi
zawarto umowy na przebudowę około 370 km. Zasada
przetargu obracała się z jednej strony około wysokości
oprocentowania, a z drugiej przez danie gwarancji za
jakość typu proponowanego. Odpowiedzialność musiała
firma przyjąć bezpłatnie na lat 5 przy trwałej na-
wierzchni, a na trzy lata przy półtrwałej. Na dalszy okres
firma daje gwarancję już opłatną. Najwięcej potrzebne są
drogi w rejonie wielkich miast, których obciążenie prze-
kracza 1.200 ton na dobę i te przedewszystkiem powinny
być naprawiane. Zawarto umów na 53 mijj., w tem 14
milj., na budową mostów. Stworzono więc program

ogólny, który umożliwia odciążenie bud/etu na lat 3 lub 5
od kosztów konserwacji na 370 hm i daje trwałe użytkowe
nawierzchnie. Do tego celu koszt oprocentowania poży-
czek, użytkowanie i konserwacja najzupełniej nam się
opłacają bo wyniosą rocznie około 2500—3000 zł. na km,
gdy koszt gospodarczy racjonalnie utrzymanej szosy sięga
daleko wyżej, wymagając wydatku do 9000 zł. Staramy się
0 utworzenie polskich towarzystw budowy dróg, wspar-
tych kapitałem zagranicznym, ale używających mate-
rjału krajowego oraz zatrudniających polskiego robot-
nika i inżyniera. Mogą to być także firmy zagraniczne,
które jednak u nas założą polskie filje, względnie połączą
się ze słabszemi firmami polskiemi. Gdyby ze względów
finansowych mógł być stworzony dziesięcioletni program
przebudowy rocznie dróg 400 km, pozwoliłby nam dać
dla ruchu najpotrzebniejsze ±4683 km i odciążyłby fi-
nansowo koszt konserwacji szlaków bardziej obciążonych.
Załamanie się finansowe w świecie powoduje trudności
1 brak zaufania kapitału oraz zmusza nas do- wyboru
najsolidniejszych kredytodawców. Z tego powodu sprawa
się przeciągała i najlepszy okres dla budowy, czerwiec
i lipiec odpadł. Z tego powodu Ministerstwo Robót Pu-
blicznych wolało roboty przenieść na rok przyszły. Tem
też tłumaczy się, że 4 do 5 miesięcy trwało badanie gwa-
rancyj finansowych danych firm. W okresie zimy można
poczynić szereg prac przygotowawczych. Z jedną z firm
zmieniłem typ umowy, rezygnując z dróg smołowcowych,
a zmieniając na typ kamienny oo daje zatrudnienie ka-
mieniołomom przez okres zimowy. Zdecydowaliśmy się
też dać tej firmie zaliczki bezprocentowe, z warunkiem,
że sumy te będą wypłacane kamieniołomom na zatrudnie-
nie robotników i w ten sposób wpłynie około 1 milj ona na
zwalczanie bezrobocia. Wspominając o bezrobociu po-
zwolę zwrócić sobie uwagę, że aby przeprowadzać roboty
publiczne tylko dla tego celu trzeba mieć dużo pieniędzy
gdyż takie roboty tylko w 5O°/o są istotnie wydajne. Or-
ganizujemy więc roboty, które pozwalają na użycie jak
największej ilości dniówek, a są to albo budowy dróg albo
roboty ziemne. O ile dochodzi wkład poważniejszy na ma-
terjał to już mamy robotę inwestycyjną, która wymaga
i fachowych rąk i kalkulacji rentownej. Takie roboty or-
ganizują województwa. Jeżeli więc chodzi o zwalczanie
bezrobocia1, to współdziałanie z Funduszem Bezrobocia
będzie szło dalej. Muszę dodać, że rozwija się w tej mierze
współpraca z Ligą Narodów i stwierdzam z zadowole-
niem, że w Lidze Narodów przyjęte zostały poglądy
przedstawione tam przez delegatów polskiego Minister-
stwa Robót Publicznych.

Elektryfikacja Polski posuwa się powoli naprzód,
o czem świadczą cyfry. W 1925 r. wytworzono na mie-
szkańca 61,3 KWh, w r. 1930 — 95 KWh, a do 15 gru-
dnia wydano 168 uprawnień na zakłady elektryfikacji
użyteczności publicznej. Dla zrealizowania planu elektry-
fikacji przeprowadzono rozmowy z szeregiem firm. •—
Główne trudności są natury finansowej. Rozmowy te po-
zwalają nam wnioskować, że zasadnicze podstawy planu
elektryfikacji dadzą się zrealizować, a podstawy w tym
kierunku uchwalił Komitet Ekonomiczny.

Zagadnienie pomiarowe, które było w Polsce roz-
proszone w 5 ministerstwach, centralizuje się. Jeżeli nie
odrazu utworzona będzie jedna instytucja pomiarowa,
to jednak przejmiemy na jednolite kierownictwo, jeden
plan i jednolite metody i wspólne wykorzystanie posiada-
nych instrumentów. Łączna praca na tych zasadach
M-stwa Spraw Wojskowych i M-stwa Robót Publicznych
mimo pomniejszonego budżetu dała bardzo dodatnie wy-
niki.

Zagadnienie turystyki było przedmiotem staran-
nych studjów. Rozwiązaniem zasadniczem w III instacji
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jest utworzenie urzędu turystycznego, który, jako. wy-
dział samodzielny skoncentruje w jednem Ministerstwie
komórki, istniejące dotąd, w kilku ministerstwach. Musimy
ustalić, czy turystyka ma być traktowana jako propa-
ganda komunikacji, czy też jako przemysł lub też jako or-
ganizacja, oparta na lokalnych warunkach i walorach.
Ze względu na rozbieżność wartości turystycznych i po-
ziomu kulturalnego sądzę, że najlepszą drogą będzie or-
ganizacja regionalna i w tym kierunku winna pójść póź-
niejsza propaganda, bo nie każdy obszar dojrzał tury-
stycznie do tego, aby mógł być propagowany. Stworzono
zarys projektu ustawy, który w prasie spotkał się ze
sprzeczną oceną i nawet ironizowano na temat fundu-
szomanji. Po dłuższej dyskusji we wrześniu zebrano ma-
terjał od zainteresowanych czynników, spóźniły się tylko
izby przemysłowo-handlowe, które dopiero w listopadzie
nadesłały nam swą opinję i ustawa już w końcowem

opracowaniu będzie uzgodnioną z tym nowym materia-
łem. Izby handlowo-przemysłowe stanęły na stanowisku,
że należy dać instytucjom turystycznym osobowość pu-
bliczno-prawną, co w naszem ustawodawstwie nie jest
łatwe.

Na tle moich wyjaśnień staną się Panom jasne cy-
fry budżetu oraz możliwość oszczędności. Budżet ten jest
istotnie wegetatywny i poza administracją techniczną
uwzględnia tylkp warunki konserwacji. Rząd zdaje sobie
z tego sprawę, uważa jednak, że daleko' właściwiej jest
przyjść z budżetem niższym, który jednak nie będzie na-
rażony na obcięcia, a pozwala utrzymać istniejące wa-
runki, aniżeli iść na szersze inwestycje, skoro te- kredyty
mogłyby ulec kompresji. A zatem w tym roku stoimy
tylko na gruncie administracji technicznej i konserwacji
istniejącego majątku państwowego.

Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła i Dypl. Inż. Henryk Griffel.

Budowa 14-stopiętrowego gmachu o szkielecie stalowym w Katowicach.
(Ciąg dalszy).

że poszczególne części słupów mają, długość około
a) K o n s t r u k c j a c z ę ś c i 1 4 - s t o p i ę t r o w e j . l'W n.

VI. Projekt szkieletu stalowego.

Układ ogólny części czternastopiętrowej jest oparty
na tej samej zasadzie, na jakiej zaprojektowano fun-
damenty tej partji budynku.

Przekrój r + 23300.

Rys. 15.

Słupy musiały zamknąć się w określonych, a nie-
znacznych grubościach ściany, co oczywiście przy kon-
strukcji nitowanej daje się osiągnąć znacznie trudniej,
niż przy spawanej — zwłaszcza w najniższych kon-
dygnacjach. Musiano więc zgromadzić njaterjał możli-
wie na obwodzie słupów, co można uzyskać najłatwiej
przez zastosowanie nie profilów I lub £ , ale kątówek,
ułożonych w przekrój skrzynkowy lub też tam, gdzie
i to nie wystarczyło — podwójnie skrzynkowy. Ką-
tówki łączone są ze sobą albo blachami, albo też kratą
z płaskowników (por. rys. 16).

Styki słupów wykonane są jako podłużne: umie-
szczono je przeważnie w odstępach co 3 piętra, tak,

Rys. 16.

Aczkolwiek konstrukcja została wykonana jako
nitowana, przecie okazało się, że w wielu szczegółach
warto jest zastosować spawanie dla uproszczenia praoy
albo dla wykonania pewnych szczegółów, których ina-
czej wykonać nie byłoby nawet można. O ile chodzi
o słupy, dotyczy to ich podstaw. Płyty podstawowe
wykonano z grubych płyt, dochodzących grubością do
60 mm. Zastosowanie zazwyczaj używanych cienkich,
blach podstawowych z blachami trapezowemi było
o tyle niemożliwe, że blachy te występowałyby ze ścian
wzgl. podłóg. Połączenie zaś trzonów słupów z temi
grubemi płytami podstawowemi dało się uskutecznić
najlepiej przy pomocy spawania (por. rys. 16 i 17).

Połączenie podciągów ściennych oraz belek stro-
powych wykonane zostały przy pomocy nitów. Jako
podciągi śoienne zastosowano dwa korytka, połąozone
ze sobą blachami, a rozstawione na zewnątrz.
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Belki przy przewodach kominowych zostały wy-
konane jako podwójne.

"W narożnej części u dołu trzeba było niektóre
podciągi wykonać jako wspornikowe, ze względu na
brak słupa w narożu. '

Najbardziej interesującą częścią, konstrukcji części
14-sto-piętrowej budynku stanowią tęźniki wiatrowe.
Ze względu na nieregularny zarys poziomy, rozmaite
położenie ubikacyj w poszczególnych piętrach, wreszcie
rozmaite rozmieszczenie drzwi i okien, nie można było
zastosować jednolitego charakteru tężników, ale trzeba
było zmieniać je odpowiednio do warunków.

Wogóle założono je w obu kierunkach, równole-
głym i prostopadłym do frontu. Takich, ustrojów widać
w obu kierunkach, po kilka (por. rys. 18).

Starano się umieścić je przedewszystkiem w ścia-
nach nie posiadających żadnych otworów, gdyż wtedy
zastosować można najwygodniejsze i najlepsze tęźniki
przekątne. Tęźniki te posiadają, przekątnie spadające
w obie strony i tworzą "w ten sposób pionową belkę
kratową o prącie podwójnej. Takich ścian jest jednak
niewiele. Stąd w poszczególnych płaszczyznach piono-
wych wyłoniła się potrzeba zakładania tężników trój-
kątowych, ramowych lub narożnikowych.

Tęźniki trójkątne zostały przeważnie zastosowane
tam, gdzie drzwi umieszczone w środku ściany, pozwa-
lają na nie. W miejscach, w których wymiary otwo-
rów są zbyt wielkie użyto systemu ramowego. Te
tęźniki ramowe zostały przeważnie wykonane jako kra-
towe o przegubach dołem. Jednakowoż w miejscach,

. 17.

gdzie ten ustrój się nie nadał umieszczono ramy tęgie.
Dotyczy to np. części między słupami 29 i 23. Rys. 19
przedstawia ramę tę w części najniższej. Rozporę ramy
stanowi dwuteówka. Celem uzyskania tęgiego i szty-
wnego naroża rozcięto ją w skrajnej części, rozsunięto
i wstawiono trójkątową blachę, poczem linje styku
diwigara z blachą zespojono ze sobą, tworząc w ten
sposób jednolitą tarczę narożną. Jest to drugi przy-
kład konstrukcji, w której zastosowanie spawanie
uprościło w ogromnym stopniu robotę.

Tęźniki narożnikowe wykonane zostały w sposób
następujący: do pociągów przytwierdzono stężenie
w warsztacie, tworząc w ten sposób belki o kształcie
jakgdyby rozciągniętej sześcioramiennej gwiazdy, po-
czem tak podciąg, jakoteź i stężenie przytwierdzono
do słupów na budowie (rys. 20). Tęźniki narożnikowe
zostały zastosowane przedewszystkiem w ścianach ze-
wnętrznych, w których okna uniemożliwiły zastosowa-
nie konstrukcji innego rodzaju.

Całkowita waga konstrukcji żelaznej części 14-sto-
piętrowaj wyniosła 600 ton, łącznie ze schodami.

b) K o n s t r u k c j a c z ę ś c i 6-cio p i ę t r o w e j .
Bez porównania ciekawszą partję ze stanowiska

konstrukcji inżynierskiej była część niższa 6-ciopiętrowa,
ze względu na to, że wykonano ją w całości jako
konstrukcję spawaną tak w warsztacie, jakoteż na bu-
dowie.

Założenie ogólne w rzucie poziomym konstrukcji
żelaznej ustalone zostało w myśl zasady podanej przy
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Rys. 20.

53-60-67-74 -78-81-06.

/:50

Rys. 21,
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omawianiu projektu fundamentów. Słupy tej części
(Nr. 50 do 87) ustawione są w tych samych osiach, co
głupy podstawy żelbetowej, osiowo nad nimi. Projekt
uwzględnił również i tęźniki wiatrowe, które jednak,
ze względu na stosunkowo niewielką wysokość, nie
zostały ujęte obliczeniowo, a znaczenie miały raczej
montażowe. Założone je w •" płaszczyznach: 56—57,
74-76, 53-60, 84-85-87-87, 70-85-56-50 (por.
rys. 21 i 22).

W. K1.

Rys. 22.

Projekt konstrukcji żelaznej przewidział słupy
ułożone prawie wyłącznie % ceówek, zwróconych do
siebie, lub też w razie większych sił, z ceówek połą-
czonych jirzykładkami (rys. 23).

Dźwigary stropowe dochodzą do nich po naj-
większej części do każdego z czterech stron, a odstęp
ich jest wogóle zbyt mały, aby je przepuścić bezpo-
średnio — chodziło bowiem o jaknajmniejsze wymiary
słupów. Ponadto dżwigary w obu kierunkach wza-
jemnie krzyżujących się musiały przechodzić w jednym
poziomie. Z tego też powodu w górnej części słupów
na stopkach ceówek zastosowano podkładki blaszane,
dospojone do ceówek ze wszystkich stron, a nawet od
wewnątrz (na długości, na jakiej dało się to uskutecznić).

Do tych podkładek dospojono w warsztacie krótkie
kątówki, których cel był często montażowy: ułatwienie
ustawienia dźwigarów w odpowiedniem miejscu na
montażu. Samo połączenie dźwigarów ze słupami prze-
widziane było po tem ustawieniu przez nałożenie spoin
tak wzdłuż ścianki, jakoteź wzdłuż stopek, tak silnych,
aby przenieść mogły moment utwierdzenia. Naprężenie
w spoinach obliczono na podstawie wzoru ff=\'ffp+o'»i,
w którym to wzorze aP oznacza naprężenie z powodu
siły pionowej, zaś am z powodu momentu utwierdzenia.

Styki słupów zostały przewidziane co dwa piętra
poprzeczne, ze względu na ułatwienie montażu. Mia-
nowicie podstawa i głowica każdej dwupiętrowej części
słupa wykonane są z płyt o grubości 10 do 30 mm.
Przez umieszczone w nich otwory przeciągane miały
być śruby montażowe, a następnie płyty spajane na
krawędziach.
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Układ słupów dany był do pewnego stopnia z góry
projektem architektonicznym. Nieregularność, jaką tenże
przewidywał, miłą pod względem architektonicznym,
niekorzystną ze stanowiska inżyniera, starano się
w konstrukcji możliwie zredukować przez przesunięcie
słupów, a tem samem i podciągów możliwie w te same
osie poprzeczne. "Wskutek tego osie słupów przesunęły
się względem osi filarów okiennych, za to układ zyskał
na jasności i walorach konstrukcyjnych.

Odpowiednio do rozkładów słupów założone zo-
stały belki (żebra) tak płyty fundamentowej części
14-stopiętrowej, jakoteź wszystkich stropów żelbetowych.

Obciążenie tak słupów, jak i fundamentów, były
wogóle bardzo nieregularne i rozmaite — do tego sto-
pnia, że tylko dwie pary słupów dźwigały ciężary
identyczne. Ta niorównomierność obciążeń spowodo-
wana była przedewszystkiem nieregularnością archi-
tektoniczną, tak samo rzutu poziomego, jakoteż wyso-
kości poszczególnych części budynku. Do tego przy-
czynił się jednak wybitnie także i wzgląd na różno-
litość obciążeń. Kilkanaście słupów dźwiga windy i pa-
ternostry i obciążone są nimi w różny sposób; również
schody oddają słupom obciążenia większe, niż słupy
dźwigające tylko ciężar stropów.
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Należy zaznaczyć, że pełne obciążenie ruchome
schodów (według przepisów M. R. P.) wzięto w obli-
czeniu wszystkich elementów schodowych, natomiast
w słupach zredukowano je ku dołowi, podobnie, jak
wedle tychże przepisów, redukuje się obciążenie ru-
chome stropów. Wreszcie zaś komin obciąża tylko
cztery słupy, — ciężar komina przenosi się na dżwigary
stropowe każdego piętra, tak, że ostatecznie przenosi
się on na fundamenty nie bezpośrednio, ale przez słupy.

Również dolne podstawy słupów zostały wyko-
nane z grubych płyt o grubości do 40 mm. Takie grube
płyty nietylko ułatwiają wykonanie i przeciwstawiają
się dobrze wszelkim odkształceniu termicznym z po-
wodu spawania, ale nadto nie wymagają żadnych tra-
pezowych węzłowych blach, które utrudniałyby w wy-
sokim stopniu wykonanie ścian, zaś poza ścianami
byłyby niedopuszczalne ze względu na pomieszczenie
wewnętrzne. W podstawach zastosowano kotwy ze
względu na ułatwienia montażu.

Przy dźwigarach schodowych zastosowano bezpo-
średnie przytwierdzenie bez pomocy kątówek, albo
innych elementów montażowych.

Całkowita waga konstrukcji 6-ciopiętrowej wy-
niosła łącznie ze schodami 180 ton. (Dok. n.).

Inż. Dr. Tadeusz Śwleźawski.

Toczenie się koła.
(Ciąg

3. Koło napędowe O sztywnej obręczy po sztywnem
podłożu. (Równowaga samochodu).

"W wypadku koła napędowego, rozpatrywanego
dla siebie samego, nie byłoby ruchu ciągłego, musimy
więc wziąć pod uwagę cały pojazd, samochód, który
np. z tyłu będzie napędzany kołami napędowemi,

dalszy).
a z przodu będzie podparty kołami biegowemi (rys 3 a
* 3 & ) ' , N a koła napędowe wprowadzamy z wewnętrz-
nego dla samochodu zrodła moment obrotu M np. dzia-
łaniem siły Do w punkoie Lt na ramieniu O" L, przez
przeniesienie trybem, umieszczonym obrotowo na ramie
samochodu, na koło zębate a, złączonem sztywnie z ko-
łem napędowem. Kierunek nacisku zębów trybu na zęby

Rys. 3 u.
Róimoioaga samochodu (przy działaniu siły napędowej w kierunku zwykle obieramym). X — kierunek postępu, a') Siły cizia-
łające na koło napędowe w podziałce dwa razy itńększej. a) Róionowaga pojazdu całego,, j3) Równowaga koła napędowego.

y) Równowaga nadwozia, o) Ułożenie się popychanej eawielkie; panewki nadwozia^wobec czopa koła napędowego.
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koła jest przyfcem przyjęty pod kątem 76° do promie-
nia, zgodnie z zwykłą konstrukcją ewolwentowych bo-
ków zębów. Na rysunku 3 a siła Do zaczepia mniej-
więcej w takiem miejscu wobec całego układu, w ja-
kiem zwykle się w praktycznem wykonaniu stosuje, a na
rys. 3 b siła napędowa JJ0' jest skierowana równolegle
do podłoża. Inne zresztą waiunki pozostają w obu ry-
cinach te same. Eama samochodu, t. j . nadwozie spo-
czywa luznemi panewkami na czopach kół napędowych
i biegowych, wywierając swym ciężarem Q, jako obcią-
żeniem osiowem, nacisk z góry na czopy. To obciąże-
nie przenosi się pionowo w dół w punktach styku Sn

wzgl. Sb na podłoże i, jednocząc się z własnymi cię-
żarami kół O'1 wzgl. Cr4, wywołuje przeciwnie, t. j . ku
górze, skierowane oddziaływania podłoża na koła.
Równocześnie w punktach styku Sn kół napędowych
wystąpi wskutek dążności obrotu koła napędowego mo-
mentem M odpowiednia siła obwodowa U° (rys. 3 a'),
która wywoła równe sobie, a wprost przeciwnie skie-
rowane oddziaływanie P o . Pionowe i poziome oddzia-
ływania składają się na wypadkowe oddziaływanie Aon
(rys. 3 a i 3 6) podłoża na koło w punkcie Sn, skiero-

chwilowej osi w punkcie On, równy a przeciwny mo-
mentowi działania M=U0.R, gdyż akcja musi znaleźć
reakcję, aby objawić swoją czynność. Moment oporowy
— M wpływa na zmianę rozłożenia obciążeń osiowych,
Qn i Qb wobec tego, że środek ciężkości S' całego
układu znajduje się w oznaczonej, równoległej do pod-
łoża odległości np. 1jad od środka On; me wpływa
jednak na ruch koła napędowego, który wskutek wy-
stępywania przytoczonych sił nastąpi, skoro punkt
styku Sn jest przytrzymywany wystarczającą wytrzy-
małością nierówności obręczy koła i podłoża.

Ruch ten jednak nie będzie jednostajny, ponieważ
siły, działające na koło, nie pozostają w równowadze.
A sił tych jest pięć: siła czynna Po i obciążenie Qn

w miejscu styku czopa koła z panewką ramy (na gór-
nej części czopa), całkowite oddziaływanie podłoża Aa

n

i własny ciężar Gn koła w punkcie Sn, oraz siła na-
pędowa Do w punkcie Lt. Z chwilą jednak ruchu, t. j .
drobnego przesunięcia w stronę postępu X środka na-
około chwilowej osi w punkcie Sn wystąpi szósta siła,
a mianowicie tarcie posuwiste /. No

c czopa po panewce
skierowane stycznie do czopa i przeciwnie do kierunku

<o
Eys. 3b.

Równowaga samochodu (przy działaniu siły napędowej w kierunku poziomym u dołu wstecz). X — kierunek postępu, b' Siły
działające na koło napędowe w podziałce dwa razy większej, a) Równowaga pojazdu całego, p) Róumowaga koła napędo-

wego, y) Równowaga nadwozia.

wane (pod nieznanym na razie) kątem a od pionu
w stronę postępu samochodu. Tym sposobem zostaje
każdorazowy punkt styku Sn obręczy z podłożem za-
trzymywany, co wyobrażamy na rys. 3 a') przesadnie
wielkiem zazębieniem się wzajemnem. nierówności obrę-
czy i podłoża, przyozem boki „zębów" stykają się od
strony kierunku postępu, a zatem przeciwnie, jak na
rysunku 1.

Oddziaływanie poziome Po (rys. 3 a') w punkcie
Sn wystąpi dzięki sztywności koła w równej wielkości
i w tym samym kierunku w środku czopa O", wzglę-
dnie ściślej w miejscu styku czopa koła z panewką,
ramy, jako siła czynna, powodująca postęp samochodu.
Przez przeniesienie siły P„ z punktu Sn do O pozo-
staje para sił, a to: siła Po w punkcie Sn i (niezazna-
czona na rysunku) siła równa Po, a przeciwnie skiero-
wana w punkcie O". Ta para sił wywołuje na koło
oporowy moment oddziaływania —M—P0.R naokoło

tego zapoczątkowania obrotu wskutek nacisku No
c ob-

ciążeniem Qn i siłą czynną Po w miejsou styku czopa
z panewką. Skoro tych sześć sił przetnie się w jednym
punkcie, nastąpi równowaga i jednostajny postęp środka
czopa koła napędowego oraz całego samochodu wzdłuż
podłoża z równoczesnem toczeniem się kół po podłożu,
o ile każdorazowy punkt styku Sn będzie przytrzymy-
wany adhezją.

Możemy wyłączyć z rozważania ciężar Gn przez
skojarzenie całkowitego oddziaływania Ao" z oddzia-
ływaniem — On na ten ciężar koła tak, że pozostanie
w punkcie Sn oddziaływanie Ko

n tylko na obciążenie
Q" i na siłę Uo. Tam, gdzie przetną się kierunki od-
działywania Kn

n i siły Z>0, t. j . w punkcie Fo musi
przechodzić także kierunek siły Ta, wypadkowej z na-
cisku Nu

c i tarcia /iVo
c, a nastanie równowaga koła

napędowego. Kierunek więc siły To daje się wyznaczyć,
skoro poprowadzi się z punktu FQ styczną do koła tar-



cia czopowego, zakreślonego naokoło środka 0" pa-
newki promieniem vr, gdzie v jest współczynnikiem
tarcia czopowego, a r promieniem panewki. Przytem v
jest o tyle większem od współczynnika / tarcia posu-
wistego, żeby v Qn=fNo

c. Na przecięciu kierunku siły
T§ z kołem panewki, u góry, znajduje się punkt Ao,
w którym zaczepia nacisk Nn

e i tarcie fNo
c. Pozostaje

zatem do wyznaczenia równowagi koła napędowego
ustalenie kierunku i wielkości oddziaływania Ko

n, które
wyniknie z równowagi całego samochodu.

Samochód, pozostanie w ruchu jednostajnym, skoro
zrównoważą się siły, działające na całkowity układ,
a to całkowite obciążenie Q, zaczepiające w środku
ciężkości S', ciężary kół, oraz oddziaływania Ao

n i Ao
h

na koła napędowe i biegowe. Zredukować można ilość
tych sił na trzy znowu przez wyeliminowanie, jak po-
wyżej, własnych ciężarów kół i wprowadzenie oddzia-
ływań K„n i If0'' zamiast Aa

n i A„h. Oddziaływanie Ko
l

na koło biegowe daje się wyznaczyć według poprze-
dniego rozdziału, jako styczna z odpowiedniej strony
do koła tarcia czopowego zakreślonego promieniem vrl

z środka Ob koła biegowego. Wielkość zaś tego od-
działywania Ko

b wyznaczy się na podstawie ustalenia
rozłożenia obciążenia na osie np. w 2/3 Q= Qn na oś
napędową, a w J/3 Q=Q> na oś biegową (bez uwzglę-
dnienia dynamicznej zmiany tych składowych obcią-
żeń przez moment oporowy — M), oraz przez kierunek
siły popychającej Zo przodek, która musi z środka osi
napędowej przechodzić przez punkty styku Sh kół bie-
gowych z podłożem. W wielob.oku sił pod a) w rys. 'da
i 36 są graficznie wyznaczone wielkości oddziaływań
JTo

n i K„b, skoro odcinek T{8')~Q z podziałem na
TB=1liQ=Q>> i na 5(.S") = 2/3 Q=Q"; prosta SKo jest
równoległą do siły popychającej Za').

Z ustaloną wielkością JT0" znajduje się z wielo-
boku sił pod /?) na rys. 3 a i 3d dla równowagi koła
napędowego wielkość siły napędowej D„~LSLO, ko-
niecznej do jednostajnego postępu samochodu przez
pokonywanie oporów tarcia czopowego kół napędowych
i biegowych.

Zamknięty wielobok sił pod y) na rys. 3 a i R6
podaje równowagę nadwozia, dla którego kierunki sił
To oraz Z?o są przeciwne, jak dla koła napędowego.

Skoro do samochodu, jako ciągówki, np. w punkcie
H zaczepi się opór użytkowy O, to na cały układ dzia-
łają 4 siły: opór O, całkowite obciążenie Q, oraz, po
wyeliminowaniu ciężarów G kół, obydwa oddziaływa-
nia: K", nieznane co do kierunku i wielkości, a Z / 1

nieznane tylko co do wielkości, wobec ustalonego kie-
runku.

Z wieloboku tych sił pod a) na rys. 3 a i 3 b dla
ich równowagi znajduje się naprzód wypadkową K?
obu oddziaływań w odcinku (S')(H), które przebiega
przez punkt W przecięcia się kierunku całkowitego ob-
ciążenia Q z kierunkiem oporu użytkowego O.

Wypadkowe oddziaływanie można rozłożyć na
składowe iśf/6 i Kn przez połączenie punktu przecięcia
się Kp i 2f0* z punktem styku Sn. Na rysunku nie daje
się ten punkt przecięcia wygodnie osiągnąć, posił-
kujemy się przeto konstrukcją wieloboku sznurowego.
W tym celu dowolny biegun M w wieloboku sił pod o)
na rys. 3 a i 3 6 łączymy prostą „1" z punktem T,
prostą „2" z punktem (8'), a prostą „3" z punktem
(H). Na schemacie zaś zamochodu kreślimy równoległe

') W podobny sposób podaje graficzne rozwiązanie równo-
wagi zwykłej oiągówki samochodowej Joseph N. L e c o n t e
(Uniwersytet kalifornijski) w krótkim przyczynku p. t. „Gra-
ficzna analiza ciągówki kołowej", do rozprawy p. t. „Kinematyka
i dynamika ciągówki kołowej" przez E. G. Mac Kibben'a
(Uniw. kalifor.) w „Agrieultural-Engineering" (Michigan TJ. S. A.)
z r. 1,927 zeszyt 1 do 7. Kibben rozpatruje analitycznie wpływ
sił na ciągówkę rolniczą i pewnych jej wymiarów na równo-
wagę oiągówki.
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kierunki: (1) z punktem 8n do przecięcia się w „I"
z pionem obciążenia Q, następnie (2) od „I" do prze-
cięcia się w „II" z kierunkiem oporu O, oraz (3) od
„II" do przecięcia się w „III" z kierunkiem oddziaływania
/f0

J. Skoro połączymy „III" z punktem S" prostą (4),
a z bieguna M wieloboku sił wykreślimy do niej równo-
ległą „4", to przetnie się ta równoległa z kierunkiem
E0'

h w punkcie (Ls). który w połączeniu z (S') wyzna-
cza kierunek i wielkość oddziaływania Kn, a na Ko

n

daje wielkość tego oddziaływania.
Oddziaływanie K11, wykreślona w punkoie stycz-

ności 8", przecina się z kierunkiem siły napędowej D
w punkcie F, przez który w razie równowagi koła
musi przechodzić styczna do koła tarcia czopowego,
jako siła T tj. wypadkowa z obciążenia QH, z siły tar-
cia czopowego v Q" oraz z siły postępowej P. Równo-
ległe do tych kierunków w wieloboku sił pod /?) na
rys. 3 a i 'ób oddają wielkość tych sił przez zamknię-
cie trójkąta (L,) (L) (£") dla równowagi koła napędo-
wego. Zamknięciem wieloboku T{S') (L) (II) T' pod y)
na rys. 3 a i 3 6 sił, działających na nadwozie, wy-
raża się równowaga nadwozia.

Oddziaływanie Kn w punkcie S", rozłożone na
kierunek pionowy do podłoża i wzdłuż podłoża, daje
całkowite normalne oddziaływanie W, wywołane przy-
kładowym układem sił, (z pominięciem oddziaływania
przez własny ciężar Gn koła), oraz całkowite oddzia-
ływanie P wzdłuż podłoża, względnie siłę, równoległą
do podłoża, która powoduje postęp środka On koła na-
pędowego i postęp samochodu.

Znamiennem jest to, że oddziaływanie P i równa
jemu, a przeciwnie skierowana siła obwodowa U, (która
musi wystąpić, skoro podłoże reaguje wielkością P),
wypada mniejsza, niżby to wynikało z przeliczenia
siły napędowej D na ramieniu O" L, na siłę obwodową
na ramieniu i?, ponieważ część siły napędowej" zużywa
się na pokonanie tarcia czopowego kół biegowych przez
wytwarzanie koniecznej siły popychającej.

Zależnie od składowej prostopadłej do podłoża
oporu użytkowego O i umiejscowienia jego zaczepienia
H względem całego układu, może być prostopadłe do
podłoża oddziaływania fV, a więc także nacisk samo-
chodu w punktach 8n inne, jak udział obciążenia osio-
wego Q na oś tylną (bez uwzględnienia własnego cię-
żaru G kół oraz dynamicznej zmiany udziałów obcią-
żeń na osie).

Na rys. 3 b są wyznaczone siły równoważące się
podczas jednostajnego postępu samochodu pod działa-
niem siły napędowej D', skierowanej równolegle do
podłoża. W porównaniu z przykładem na rys. 3 a oka-
zuje się, ie w drugim wypadku potrzeba większej siły
napędowej DQ' = LJ i,,' (tylko do pokonania tarcia czo-
powego) wobec Du=LlLa, względnie O' = X/ L (do po-
ciągu oporu O) wobec ~D=LiL. Te różnice tłómaczą
się mniej korzystnemi warunkami wysfcępywania siły
JT0' wzgl. 7", t. j . zaczepiona jej w punktach czopa
kołowego, Ao' wzgl. A', bardziej od pionu oddalonych,
niż Aa wzgl. A (na rys. Ba). Jednak tak prostopadłe
do podłoża całkowite oddziaływanie W^ wzgl. W na
koło napędowe, jak i wzdłuż podłoża P o wzgl. P, po-
zostają tak samo wielkie, jak poprzednio, a więc Po
wzgl. P tembardziej mniejsze od siły napędowej, prze-
niesionej na obwód obręczy koła.

Skoro jednak przyjmiemy tarcie czopowe znikomo
małe, to różnice w wielkości sił napędowych D—L.K
wzgl. D'=L/ K' stają się niewielkie, a oprócz tego
zbliżają się do wartości sił obwodowych ?7, przeniesio-
nych na obwód obręczy w miejscu styku z podłożem.
Dopuszczalnem zatem jest zwykłe liczenie sił obwodo-
wych, jako wielkości, wywołujących równe sobie,
a przeciwnie skierowane oddziaływania wzdłuż podłoża
na koła oraz powodujących postęp środków kół napę-
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dowych i samochodu, skoro tarcia czopowe wypadają
w niewielkich wartościach.

Przy kole napędowem, podobnie jak przy kole
biegowem, wskutek tarcia czopowego za wielka pa-
newka nadwozia wyprzedza za mały, chociaż popycha-
jący nadwozie, czop kołowy (rys. 3 e).

Stale występujący podczas jednostajnego postępu
samochodu przeciwdziałający moment — M = P R wpły-
wa odciążająco na oś przednią, a obciążająco na oś
tylną. Wielkości tych wpływów otrzymuje się z po-
równania momentów: AQ.d=P.R, gdzie d jest rozsta-
wem osi a A Q odciążeniem przodu, względnie dodat-
kowe obciążeniem tyłu. "W istocie więc należałoby
w wielobokach sił na rys. 3 a i 3 b wprowadzić taką
wyrachowaną poprawkę w podziale Q—T{S') na obcią-
żenie przodu i tyłu.

O ile samochód, jako ciągówka, podlega przyspie-
szeniom, to równowaga całego pojazdu, względnie koła
napędowego ustaje, ale szukane wielkości oddziaływań
podłoża na koło napędowe znajdują się z wieloboku
sił, przez zastosowanie zasady d'Alemberta i wyzna-
czenie sił masowych w kierunkach przeciwnych do ich
działania. Występujące tu siły masowe są dwie, a mia-
nowicie z powodu przyspieszenia a masy pojazdu

— (gdzie g jest przyspieszeniem ziemskiem), a zatem
9y Q A • • i i. dt»

siła — . a, oraz z powodu przyspieszenia kątowego -~—
, 9 'AA • ł • r d ( 0 >i Tda J • r

a zatem oddziaływanie — Jh -— na siłę Ą-z—\ gdzie Jk

et t et t
jest momentem bezwładności koła. Uwzględnia się je
w wieloboku sił, działających na samochód (rys. 3 a a),
jak zewnętrzny opór użytkowy O, tylko z przeciwnymi
znakami. Wtedy przez nowe położenia pomocniczych
linij „3 / U i (3'), oraz (4') i ,Ął u otrzymuje się kierunki
i wielkości oddziaływań Kn wzgl. Kb.

Wielkość oddziaływania Po w punkcie Sn, równą
sile Ua, która je wywołała, nazywamy o p o r e m t a r -
c ia c z o p o w e g o . Przybliżoną wartość tego otrzy-
muje się podobnie, jak przy kole biegowem, z porówna-

v
nia momentu siły i momentu oporu tak, że l\ — v Qn.-=,

Ślizganiu się obręczy koła napędowego bez tocze-
nia się przeciwstawia się tarcie posuwiste między ma-
terjałami obręczy i podłoża aż do wielkości fi0 (W+ <?"),
którą w granicy może osiągnąć siła obwodowa U. Przy
występywaniu przyspieszeń wielkość W powiększa się
nieznacznie, podczas gdy P względnie konieczne U
może wybitnie wzrosnąć.

Z porównania zjawisk toczenia koła biegowego,
a toczenie się koła napędowego wynikają następujące
różnice. Przy kole biegowem przyczyną jest siła cią-
gnienia w środku koła (czopa), a skutkiem przeprowa-
dzenia tegoż środka i obciążenia osiowego w środku
koła, pionowo działającem, równolegle do podłoża
z równoczesnem toczeniem obręczy koła, o ile tarcie
przyczepne na styku obręczy z podłożem nie przekro-
czy działaniem siły ciągnącej pewnej granicy, zależnej
od obciążenia osiowego, ciężaru koła, oraz od właści-
wości obręczy i podłoża; przy kole napędowem, nato-
miast przyczyną jest wprowadzony moment obrotu na
koło, a skutkiem toczenia się obręczy koła z równo-
czesnem przeprowadzaniem środka koła (panewki) i ob-
ciążenia osiowego równolegle do podłoża przez wywo-
łanie równoległego do podłoża oddziaływania w miejscu
styku koła z podłożem, o ile w tem miejscu występuje
dostateczny nacisk ciężaru koła wraz z obciążeniem
na podłoże i nie zostanie przekroczone graniczne tarcie
przyczepne tem równoległem do podłoża oddziały-
waniem. (O. d. n.).

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Nowy sposób wykonywania napraw jezdni betonowej
(Inż. F. A. Finger. Der S/rassenbau Nr. 33 ex 1931).

Jest to sposób, który do pewnego stopnia stoi w sprzecz-
ności z dotychczasowemi zapatrywaniami na własności betonu
w okresie wiązania i tężenia. Polega on na tem, iż albo
beton nanosi się na partję naprawianą, dopiero w mniej
więcej 40 minut po zarobieniu, albo też ubija się go z pewną
nadwyżką odnośnie do wysokości w łacie i po upływie około
46 minut ponawia się intenzywne ubijanie, doprowadzając
do silniejszego skomprymowania i wyrównania wysokości
łaty. Okazało się., źe tak wykonane naprawy jezdni utrzy-
mują, się doskonale i nie wykazują żadnej tendencji do
późniejszych skurczów. W obu wypadkach powinna być
mieszanina betonu o dość suchej konsystencji.

Na podstawie przeprowadzonych przez amerykańską
„Portland Oement Ąssociation" prób, ustalił Inż. L. P.
Corcoran szereg wskazówek odnośnie do wykonywać się ma-
jących napraw, ogłoszonych w Eng. News Becord Vol. 107
Nr. 7. "Wskazówki te są następujące: O ile rozchodzi się
o dostanie sią do partji pod jezdnią (wykopy kanałowe itp.)
natenczas wyłam betonu należy wykonać" szerzej, niźli wy-
kop, a to z tego powodu, by późniejsza łata, względnie pas
naprawiany posiadał na krawędziach stałą podporę.

Ewentualne uzbrojenie nie powinno byd ucinane na
krawędziach wy łamu, lecz przeciwnie w środku; a po wy-
konaniu naprawy pod jezdnią, doprowadzane do swego
pierwotnego położenia, by stworzyć w ten sposób z nowo
układanem uzbrojeniem należyte zakotwienie dla naprawki.

Wręby wyłamu powinny być pionowe, starannie
oczyszczone a przed rozpoczęciem naprawy pociągnięte mle-
kiem cementowym.

Szczególnej uwagi wymaga zasypywanie wykopów ro-
bionych pod jezdnią, Materjał użyty do nasypu powinien
być starannie dobrany i ubijany i to możliwie na kilka dni
przed naprawą jezdni. W pewnych wypadkach będzie nawet
wskazanem wykonanie zamiast nasypu, chudego betonu
w stosunku około 1:15.

Partja pomiędzy krawędzią wyłamu a wykopem, która
stanowić będzie podporę dla naprawianej partji, powinna
być dobrze wyrównaną.

Dla naprawy należy wykonać mieszaninę betonu
1 : l 1 ^ : ^jc o małej ilości wody tak, by beton był zaledwie
wilgotny. Okres mieszania powinien trwać co najmniej 2
minuty. W partji wyłamu należy beton nanosić w warstwach
6 do 8 CM gr. z intenzywnem ubiciem, które powinno do-
prowadzić do pocenia się powierzchni ubijanej. Naprawa
ma być wykonana z pewnym nadmiarem wysokości w sto-
sunku do przyległej partji jezdni. W ten sposób wykonaną
naprawę należy pozostawić w spokoju w okresie ciepłym
przez około 85 minut, który to interwat czasu przedłużyć
można nawet do 2 godzin w okresach chłodnych. Kierować
się tu należy tem, by beton pozostawić w spokoju aż do
chwili rozpoczęcia procesu tężenia. W tym momencie należy
rozpocząć ponowne bardzo silne ubijanie naprawy na całej
powierzchni i doprowadzenie górnej powierzchni do zupełnej
równości z przyległą partją jezdni bądź to przez ubicie,
bądź też przez przeciągania odpowiedniego, drewnianego
prawidła. W końcu należy przetrzeć naprawianą część tar-
kiem lub teź pasami parcianemi.

Waźnem jest, by przez kilka dni po uskutecznionej
naprawie, utrzymać łatę wilgotną, oraz, by temperatura
w tym okresie nie opadła poniżej 10° O. W okresach cie-
płych może być łata oddaną ruchowi już po 48 godzinach;
w czaBie chłodów należy naprawianą przestrzeń przykryć
jutą, słomą lub jeszcze lepiej gnojem i dopuścić ruch do-
piero po upływie tygodnia lub jeszcze później.



Ponieważ dotychczas w istocie, jako jedną z ujemnych
stron nawierzchni betonowych, wysuwano sprawę później-
szych napraw, przeto należałoby dążyć do wykonania i u nas
prób wedle podanego sposobu i to tem więcej, iź wykonane
w Ameryce naprawy (Evanston, Chicago) utrzymują się zu-
pełnie bez zarzutu. E. B.

Gospodarka energetyczna.
— Gospodarka energetyczna w Italji w r. 1930. E. Cesari

dyrektor „TJnione nazionale fascista industrie elettriche",
ogłasza w L'Energia El. z 1931 r. następujące sprawo-
zdanie :

W roku 1930 wniesiono podań i udzielono koncesji na
budowę zakładów o sile wodnej:

Ilość podań na KM. udzielono kon. KM.
Italja północna 53 392.084 171 261.127

„ środkowa 11 33.497 49 43.279
południowa 2 40.526 9 10.093

Razem 66 466.107 229 314.499
Rozwój produkcji energji elektrycznej napędem wodnym

wyrażony w 1000 KW przedstawia się w Italji w ostatnim
pięcioleciu następująco :

1926 1927 1928 1929 1930
Italja północna 1700 1877 2084 2620 2900

„ środkowa 380 420 450 522 590
230 238 278 310

73 73 80 80
„ południowa 186

Wyspy . . . 64
Razem 2330 2600 2845 3500 3880

Oprócz tego w r. 1930 znajdowały się w budowie za-
kłady o sile wodnej : w północnej Italji 14 zakładów o mocy
306.970 KW i rocznej produkcji 734 milj. EWg, w czem 9
ż przegrodami dolin tworzącymi zbiorniki o sumaryeznej
uźytecznej pojemności 194,000.000 w8; w środkowej Italji
1 zakład o mocy 36,800 KW i rocznej produkcji 220 milj. KW
a w południowej Italji i na wyspach 3 zakłady o mocy
62.000 KW i rocznej produkcji 280 mili. KWg, które również
są oparte o zbiorniki o :łącznej użytecznej pojemności
66 milj. ms.

T a b l i c a I.

Nazwa przegrody

Lago Colombo
Gancano Fraela
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Wogólności znajduje się obecnie na obszarze Italji
w Alpach 53 przegród dolin tworzących zbiorniki o suma-
rycznej użytecznej pojemności 495,32 milj. m3 zasilanych
dorzeczem wielkości 2159,2 hm2, użytecznym spadzie 913,6 m
i zapasie pracy 905 mi]j. KWg; w północnych Apeninach
16 przegród tworzących zbiornika o użytecznej pojemności
67,3 milj. m3, zasilanych powierzchnią dorzecza 504,5 hm'1,
użytecznym spadzie 321,1 m i, zapasie pracy 43,2 milj. KWg;
w południowych Apeninach 7 przegród, których zbiorniki
posiadają 101,8 mUj. ms uźyteeznoj pojemności zasilanej
455 hm* dorzecza, 433,1'm spadu, oraz 88,1 milj. KWg za-
pasu pracy; wreszcie na wyspach italskich pracują trzy
zbiorniki o użytecznej sumarycznej pojemności 637 milj. m3

zasilanych dorzeczem o wielkości 4024 km2, użytecznym
spadzie 438,8 m i zapasie pracy 1142 milj. KWg.

W roku 1930 ukończono i oddano do użytku nastę-
pujące przegrody dolin wykonane przeważnie jako ciężkie
mury szczelne (p. tabl. I). •

Pozatem pracowały" w roku sprawozdawczym zakłady
o napędzie termicznym. Szczegółowo :

ilość zakł.
122

23
31
28

w północnej Italji
w środkowej „
w południowej „
na wyspach

Razem 204

zainstal. moc
454112 KW
192825 „
78103 „•
42939 „

767979 KW

w czem. 15 zakładów o mocy 89.221 KW oraz rocznej pro-
dukcji 87,268.661 KWg, było ogrzewanych paliwem miejsco-
wein względnie ciepłem wulkanicznem (gorącemi gazami
wulkanicznemi) reszta zaś materjałem opałowym importowa-
nym. Następnie podaje sprawozdanie Cesari'ego szczegółowe
daty rozdziału prądu w poszczególnych działach konsumcji
oraz daty tyczące działu ekonomicznego, szczególnie wy-
wozu i przywozu przedmiotów instalacji elektrycznych. Rze-
czy te, aczkolwiek bardzo interesujące ze stanowiska ogólno-
gospodarczego, nie powtarzani ze względu na brak miejsca.

Natomiast interesująceni — dla nas — będzie porów-
nanie średnich wartości czynników dla jednego zbiornika
w Italji i w Polsce zestawiony w tablicy II-giej. •

T a b l i c a II.

Wyszczególnienie

Alpy_ . . .
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Średnio
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Średnio

Ilość
zbior-
ników

63
23

8
9
5
5

Na jeden zbiornik przypada,
średnio

zasila-
jąca •

po w. do-
rzecza

hm1

40,8
41,8
41,3

291,7
110,0
120,2
103,2
156,3

• pojem-
ność

zbiornika

mil.j. m'J

9,35
7,36
8,36

70,6
18,6
56,7
21,2
41,5

zapas
pracy

milj. EWg

17,1
6,7

11,4

11,0.4
2,98

11,29
5,00
7,58

N
a 

1 
™

3  
m

ur
u

pr
ze

gr
od

y 
po

je
m

-
no

ść
 z

bi
or

ni
ka

105

135

Dla porównania -wybrano górne dorzecza rzek Beskidu
wschodniego, w którym występują przeciętnie warunki dla bu-
dowy zbiorników. Lepsze warunki topograficzne posiadają
dorzecza Dunajca, Prutu i Czeremoszu.

Z powyższego zestawienia wynika, że posiadamy
wprawdzie gorsze warunki topograficzne dla zakładania
zbiorników użytkowych, jednak nie o wiele, jeżeli się zważy,
że pewne wyrównanie tej ujemnej strony dają większe po-
wierzchnie dorzeczy, zasilające zbiorniki, oraz zmniejszona
kubatura muru w stosunku do 1 ms zamagazynowanej wody.

Dr. A. P.

Kongresy i Zjaz&y. . ,
Kongres Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich. Na ze-

braniu członków polskich Międzynarodowego Stowarzyszenia
Mostów i Zonstrukcyj Inżynierskich uchwalono jako dele-
gata oficjalnego Polski zaproponować Rządowi prof.Dr.ini.
Andrzeja Pszenickiego, rektora Politechniki Warszawskiej.
W razie zaś, gdyby ten nie mógł jechać1, prof. Wacława
Paszkowskiego, prof. Politechniki Warszawskiej.



48

Na delegatów do stałej Komisji tegoż Stowarzyszenia
wybrano pp. prof. Dr. Inz. Stanisława Kunickiego, rektora
Politechniki Warszawskiej i prof. Dr. łaź. Stefana Bryłą,
prof. Politechniki Lwowskiej.

Na zastępców wybrano : Inź. Ludwika Tylbora, kier.
Biura Konstr. w Ministerstwie Robót Publicznych i Inż.
Jerzego Neahaja ze Związku Polskich Fabryk Portlant-
Cementu. W maju w r. 1932 odbędzie się Kongres mostów
i konstrukcyj inżynierskich w Paryżu. Omawiane na nim
będą kwestie następujące:

I. Stałość i wytrzymałość belek, pracujących na ścis-
kanie i zginanie, 2. płyty i konstrukcje łupinowe żelbetowe,
o. spawanie, 4. mosty belkowe, żelbetowe o wielkich roz-
piętośeiach, 5. wpływ obciążeń dynamicznych na konstrukcje,
(J. wpływ własności fizycznych materjaiów na statykę żel-
betu, 7. konstrukcje mieszane z belek stalowych obetono-
wanych, 8. badanie gruntów pod fundamentami,

O informacje bliższe należy zwracać się do prof. Ste-
fana Bryły, Lwów, Politechnika.

V Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji-
Polski Komitet Naukowej Organizacji komunikuje niniejszem,

że V Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji od-
będzie się w dniach 18—23 lipca 1932 r. w Amsterdamie,
W Iustytucie Kolonjalnyni.

Na Kongres powyższy zgłoszono dotychczas około 100
referatów, których druk został już rozpoczęty. Będą one ro-
zesłane w początku maja r. b. do tych osób, które przed
tym terminem zapiszą się na Kongres.

Zapisy na V Międzynarodowy Kongres Naukowej Or-
ganizacji przyjmuje Polski Komitet Naukowej Organizacji,
Warszawa, Mokotowska 51, m. 60 (tel. 8.38-13 i 8.16-43).

Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
Dnia 13 stycznia 1932 r. odbył się odczyt Inź. Dr.

Tomasza K l u z a p. t. „Światło dzienne, jego rola i zna-
czenie . w budownictwie i rozbudowie miast", zaś dnia 27
stycznia 1932 naświetlony został film p. t. „Jak powstaje
elektromotor" obrazujący produkcję ciągłą wytwórni Siemens-
Schuckerta w Berlinie. Pokaz filmu poprzedził wstępem Prof.
Inź. E. T. G e i s l e r .

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.

z dnia 7. września 1931 r. Obecni: Prezes St. Rybieki,
Wiceprezesi: Inź. F. Blum, Prof. Dr, 0. Nadolski. Członko-
wie: Dr. W. Aulich, Prof. E. Bratro, Inź. M, Bessaga, Inź.
E. Bronarski, Inź. K. Kiiaus, Inź. St. Kozłowski, Inź. T.
Laskiewioz, Prof. Dr. M. Matakiewiez, Inź. A. Tomaszewski,
Inź. J. Wokroj, Prof, K. Zipser, oraz Prezydent Izby Inży-
nierskiej Inż. G-ąsiorowski.

Usprawiedliwili swą nieobecność: Ini. T. Jarosz.
1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu

przyjęto bez zmian.
2. Przyjęto jednogłośnie na członka P. T. P. Inź.

Juljana Wragę.
3. Skarbnik składa sprawozdanie kasowe za pierwszych

siedem, miesięcy bieżącego roku i uzasadnia na podstawie
dotychczasowych wpływów konieczność daleko idących
oszczędności, celem zapobieżenia większemu niedoborowi przy
końcu roku. Prof. Dr. Matakiewicz prosi o rozesłanie człon-
kom Wydziału Głównego dokładnego zamknięcia rachunków
za pierwszych siedem miesięcy bieżącego roku, w którem po-
szczególne pozycje byłyby wyraźnie rozbite na okres 5-cio
i 7-mio miesięczny, oraz wykazane wszystkie zaległości To-
warzystwa, ażeby wszyscy członkowie Wydziału mogli się
dokładnie zorjentować w położeniu finansowem Towarzystwa
i przyjść z odpowiedniemi wnioskami oszczędnościowemi.

Wiceprezes Blum stawia wniosek, by w 8 dni po ro-
zesłaniu zamknięć rachunkowych członkom Wydziału, zwołać
posiedzenie Wydziału Głównego. Wnioski przyjęto.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.
z dnia 28. września 1931 r. Obecni: Prezes St. Rybieki,
Wiceprezes Prof. Dr. O. Nadolski. Członkowie: Prof. E.
Bratro, Inź. M. Bessaga, Inż. Z. Kalityński, Inż. K. Knaus,
Inż, Sfc. Kozłowski, Prof, D. Krzyczkowski, Inź. T. Laskie-
wicz, Prof. Dr. M. Matakiewicz, Inź. A. Tonaaszewski, Inź.
J. Wokroj oraz Inż. Hilbricht jako przedstawiciel Sądu ho-
norowego P. T. P.

Usprawiedliwili swą nieobecność: Wiceprezes Inż. F.
Blum, Dr. W. Aulich, Inź. E. Bronarski i Inź. T. Jarosz.

Przed przystąpieniem do porządku obrad Prezes Ry-
bieki zawiadomił Wydział o śmierci śp. Inź. Józefa Jaskól-
skiego, długoletniego członka Towarzystwa i gorliwego

współpracownika Wydziału Głównego, redaktora Gazety Ban-
Jcowej i zasłużonego patrjoty, Obecni uczcili pamięć Jego
przez powstanie.

1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu
przyjęto bez zmian.

Prezes zawiadamia Wydział, źe P. Minister Robót Pu-
blicznych Inź. M. Neugebauer udzieli Czasopismu Technicz-
nemu 5.000 zł. jako subwencję na pokrycie częściowe de-
ficytu.

2. Przyjęto jednogłośnie następujących nowych człon-
ków : b. Min. Inź. Eugenjusza Kwiatkowskiego, Inż. Świa-
tosława Szmaterę i Inź. Marjana Fischera.

3. Prezes Rybieki zdaje sprawozdanie z posiedzenia
Prezydjum, odbytego dnia 26. b. m. i przedstawia nastę-
pujące wnioski oszczędnościowe: redukcję pensyj personelu
0 20—30°/0 , zmniejszenie objętości Czasopisma z 16 stron
na 12, oraz zmniejszenie honorarjów autorskich w Czasopiśmie
Technicznem (na 10 gr. za wiersz garmondu i 11 gr. za
wiersz borgisu), prócz tego przedstawia Pan Prezes Rybieki
preliminarz budżetowy na ostatnich 5 miesięcy bieżącego
roku, który uwzględnia zmniejszone dochody Towarzystwa,
oraz projektowane oszczędności.

Preliminarz ten (załączony do niniejszego protokołu
zamyka się niedoborem w kwocie 7.368 zł.). Na wniosek
Pana Prof. Dr. Matakiewicza przyjęto wszystkie wnioski
Prezydjum jednogłośnie z wyjątkiem zmniejszenia objętości
Czasopisma Technicznego.

4. Prezes Rybieki przedstawia sprawę założenia Bibljo-
teki Federacyjnej we Lwowie oraz związaną z tem sprawę
przyśpieszenia dokończenia budowy Bibljoteki Politechniki
Lwowskiej. Ponieważ Bibljoteka Federacyjna ma być otwartą
od nowego roku, zostało zwołane zebranie czynników zainte-
resowanych, które uchwaliło wysłanie specjalnej delegacji
do Warszawy, celem przedłożenia odpowiedniego memorjału
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, oraz Panom Ministrom
Skarbu, Spraw Zagranicznych, Robót Publicznych i W. R.
1 O. P.

5. Odczytano memorjał Polskiego Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Województwa Śląskiego w sprawie
Centralnego Biura Projektu budowy domów z funduszów
Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

6. Na wniosek P. Prof. Bratry postanowiono przyłą-
czyć się do ew. akcji w sprawie zatrzymania Urzędów Ubez-
pieczeń od Wypadków we Lwowie.

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 1. 4. . ;
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Prof. E. Bratro-Inż. S. Gawliński.

W sprawie polskiego piasku normalnego.
W Nrze 12 ex 1931 Cementu ukazał się artykuł

Prof. L. Karasińskiego i Inż. J. Nechaya p. t. „Polski
piasek wzorcowy do prób wytrzymałościowych cementu
i tworzyw wiążących'', z którego wynika, iż obaj wymie-
nieni autorzy ustalili już cechy i własności polskiego
piasku normalnego, działając jako reprezentacja komisji
A. Rady Cementowej.

Z uwagi z jednej strony, iż w istocie sprawa poru-
szona w powyższym artykule jest niezmiernie pilną
i ważną powtóre, iż zainteresowany w niej jest również
w wysokim stopniu Polski Komitet Normalizacyjny, któ-
rego zgoda na taki lub inny piasek normalny nada bez-
sprzecznie całości zagadnienia charakter bezapelacyjnie
wszystkich wiążący, pragniemy poświęcić jej słów parę
i to tem więcej, iż pomimo całego uznania dla pracy obu
na wstępie wymienionych autorów, ich końcowe propo-
zycje budzą poważne zastrzeżenia.

Na wstępie uwaga odnosząca się do słownictwa
celem uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień, W oma-
wianym artykule oznaczono piasek normalny jako „wzor-
cowy". Nie wchodząc zupełnie w ocenę, czy wyrażenie to
jest mniej lub więcej szczęśliwe, pragniemy zaznaczyć,
iż uważamy określenie „normalny" jako bardziej charak-
terystyczne, mające w świecie technicznym ogólne prawo
obywatelstwa, a wreszcie zgodne z dotychczasowem sło-
Avnictwem użytem przez Polski Komitet Normalizacyjny'

Sprawa piasków normalnych była i jest ciągle
jeszcze przedmiotem bardzo starannych rozważań w sze-
regu państw kulturalnych; dodać przy tem należy, iż
w niektórych krajach, nawet o znacznie "wyższej kul-
turze technicznej niźli u nas, nie znalazła dotychczas za-
dowalniającego rozwiązania. Wynika to z -tej tendencji,
iż każdy kraj pragnie — zresztą zupełnie słusznie —
użyć do tego celu materjału krajowego, który niestety nie
zawsze w odpowiedniej jakości się tam znajduje. Typo-
wym przykładem tego jest Szwajcarja. Z powyższego po-
wodu, zanim przystąpimy do szczegółowego omówienia
normalnego piasku polskiego, zająć się należy porównaw-
czem zestawieniem, jak to zagadnienie przedstawia się
w innych państwach, a to tem więcej, iż dadzą się z tego
wyciągnąć pewne wnioski w odniesieniu do stosunków
polskich.

Jak dotychczas, najdalej postąpiły w kierunku
unormowania piasku, potrzebnego do prób wytrzymało-
ściowych cementu — Niemcy.

Pobór piasku normalnego odbywa się tam z pia-
skowni w Freienwalde. Jest to piasek kwarcowy, czysty,
przed użyciem myty i suszony, o zawartości SiOs powyżej
99°/o, zaś części wymywalnych poniżej O,l°/o. Ciekawe ko-
leje przechodził ten piasek w kierunku uzyskania nor-
malnego uziarnienia. Pierwotnie miarodajnemi były dwa
przesiewy, mianowicie przez sita tkane o 60 i 120 ocz-
kach *) na cmł przy grubości drutu 0,38 względnie
0,32 mim tak, iż rzeczywista rozpiętość kwadratowych
oczek przyjęta była na 0,87 względnie 0,59 m/m- Po pew-

') Nie jest to właściwie zupełnie ścisłe, albowiem sprawę
tę potraktowano z pewną tolerancją w odniesieniu do dolnej
granicy. Mianowicie uzgodniono, iż tolerancja ta polegać będzie
na możności takiego samego traktowania 60 oczek jak 64 na om'1.
Vide M. Gary: „Sand u. Zementsiebe. Miteil. d. deutscli. Vers-
anst. 1896".

nym okresie czasu przekonano się jednak o niedogodno-
ściach sit tkanych oraz zaczęto rozpatrywać również
możliwość użycia innego piasku niźli z Freienwalde. Ten
ostatni moment został wkrótce z dyskusji wyeliminowany,
przyczem jednali: podniesiono2), iż nawet w wypadku,
gdyby zdecydowano .się na zmianę poboru piasku normal-
nego z innego miejsca, aniżeli dotychczasowe, nie należy
zmieniać wielkości ziarn ze względu na możność porów-
nania poszczególnych dat. Do tego niezmiernie ważnego
momentu pozwolimy sobie powrócić przy omówieniu pol-
skiego piasku normalnego. Poważne zarzuty wysuwane
przeciwko tkanym sitom kontrolnym doprowadziły wresz-
cie do uznania konieczności użycia, sit metalowych tło-
czonych. Z natury rzeczy na pierwszy plan wysunęła się
koncepcja tłoczenia w blasze mosiężnej otworów kwadra-
towych o tych samych wewnętrznych wymiarach co tkane,
t. j . 0,87 i 0,59 mini. Okazało się jednakże wkrótce, że
przy przesiewie tego rodzaju sitami otrzymuje się ma-
terjał zupełnie odmienny, niźli przy identycznych sitacn
tkanych. Przeprowadzone próby wykazały bowiem, iż
przy przesiewie przez sita tłoczone o wymiarze 0,59 mim
(120 oczek/cm2) piasku przepuszczonego już przez analo-
giczne sita tkane, przechodzi przez te pierwsze zaledwie
33,90 do 34,44% w kierunku tłoczenia, zaś 30,20 do
34,30°/o w kierunku odwrotnym- Innemi słowy, przez sito
tłoczone o tych samych wewnętrznych wymiarach jak
tkane przechodziła zaledwie k część materjału prze-
puszczonego już przez te ostatnie. O kontroli zatem sit
tkanych przez tego rodzaju sita tłoczone mowy być nie
mogło.

Ponieważ, jak już wyżej podano, z n a c z n i e
w i ę c e j zależało na tem, by utrzymać dotychczasowe
uziarnienie piasku normalnego aniżeli na innych momen-
tach, przeto zdecydowano się raczej na zmianę sit kon-
trolnych, przyczem przyjęto za podstawę francuski typ
sita stalowego tłoczonego o otworach, okrągłych, jednakże
0 takich wymiarach średnic otworów, by rezultat prze-
siewu otrzymać możliwie analogiczny do wspomnianych
poprzednio sit tkanych.

Zaczęto szereg żmudnych prób, w rezultacie których
ustalono1, iż największe zbliżenie osiąga się w tym wy-
padku, gdy zastosuje się przesiew przez sita z blachy mo-
siężnej 0,25 mim (albowiem grubość blachy, z łatwo zro-
zumiałych względów odgrywa tu olbrzymią rolę) w gra-
nicach otworów o średnicy 1,350 i 0,775 mim. Nie osią-
gnięto wprawdzie bezwzględnie idealnego uzgodnienia, ale
różnice w przesiewie były praktycznie znikome. Przy kon-
troli nie można dopuścić więcej jak 2°/o ziarn za grubych
1 nie więcej jak 10°/0 ziarn za drobnych. Z uwagi, że była
możliwość również używania jako normalnego, piasku
o bardziej mieszanem uziarnieniu, a piasek taki jak wia-
domo dostarcza wyższych dat wytrzymałościowych od-
nośnie do zaprawy cementowej, niźli piasek jednostajny,
przeto nie brakło w Niemczech i tych tendencyj przy
ustalaniu odpowiednich norm i to tem więcej, że w tych
warunkach istniała możność wydatniejszego wyzyskania
tych złóż piaskowych, z których piasek normalny jest po-
bierany. Przeciwko tej tendencji wystąpiono jednakże

") Prof. M. Gary: „Der deutschs Normalsand". Mitteilun-
gen aus den kGnigl. tech. Yersuchsanstalten in Berlin. 1908..



bardzo .silnie ż uwagi na ciągłość pracy, a szczególnie
mysi tę zwalczał istotny twórca niemieckiego piasku nor-
malnego Di\ Gosi ich'1).

Taką była geneza, powstania sit niemieckich, nad.
któremi zatrzymaliśmy się nieco dłużej z uwagi, iż pro-
ponowany normalny piasek polski jest w pewnej mierze
wzorowany na niemieckim.

Ciekawą, ze względu na nasze stosunki, jest sprawa
normalnego piasku w przedwojennej Austrji. Otóż w od-
niesieniu do uziamienia przyjęto ten piasek w granicach
przesiewu 64 i 144 oczek ua cnł przy grubości drutu 0,4
względnie 0,3 mim, otrzymując w ten sposób oczka kwa-
dratowe 0,85 względnie 0,53 mim boku. Piasku natural-
nego tego typu poszukiwano dość długo w całej Austrji,
z zastrzeżeniem naturalnie wysokiej wartości SiO2 i zna-
leziono go wreszcie w Polsce, mianowicie w Glińsku obok
Żółkwi. Jedna z ostatnich analiz tego piasku nieprzemy-
wanego, przeprowadzona 17 grudnia 1931 r. w Labora-
torium budowlano - drogowem Politechniki Lwowskiej4)
wykazała następujące daty:

Al,O,+FetO, 0,50% [
Ca O . . • 0,01% [ 1UU>Ut> 'o

Straty przy wyżarzeniu 0,10°/0)
Jak się okazuje zatem jest to piasek, z uwagi na

swój skład chemiczny wprost idealnej wartości, wy-
biegający ponad normy przyjęte dla piasku polskiego
i mający dla nas tę zaletę, iż był właśnie pochodzenia pol-
skiego. .Dodać winniśmy, iż swego czasu piaskiem tym
zainteresowali się również Niemcy, wysyłając nawet na
miejsce komisję badawczą, w której brał również udział
Prof. M- Gary, ówczesny kierownik berlińskiej Stacji Do-
świadczalnej. Orzeczenie tej komisji brzmiało- w odniesie-
niu do składu chemicznego piasku nadzwyczaj przychyl-
nie, natomiast zrobiono zarzut, iż jest on wydobywany
przez okolicznych- Avłościan prymitywnie, i że o większej
eksploatacji myśleć nie można. Niemniej jednak zaspoka-
jał on potrzeby Austrji w zupełności.

Szwajcarja otrzymuje piasek normalny w sposób
sztuczny przez mielenie kA?arcowego rumowiska z Aaru
w miejscowości Luterbach obok Solury. Piasek ten jest
przed użyciem myty i przesiewany przez idealnie takie
same sita, jakie obowiązywały w Austrji. .Piasek ten
w swym chemicznym składzie odbiega daleko od ustalo-
nych przez Niemcy norm. Przeprowadzona w ubiegłym
roku w wspomnianem już Laboratorjum budowlano-
drogowem analiza B) wykazała następujący skład:

98,11%

8% 0 . .
Al& Os+Fe,
CaO . ',
MgO . .

. 62,30%
i O8 9,96%

. 13,91%
• 0,80%g , %

Straty przy wyżarzeniu 11,14%

Reszta przedstawia alkalia, których się nie poszu-
kiwało- ;

Jak wykazuje powyższa analiza, piasek ten nie jest
lcAvarcowy, lecz raczej granitowy, zawierający obok okru-
chów kwarcu, znaczne ilości kalcytu, skaleni i t. p.

W Rosji otrzymywało się piasek normalny przez
przesiew przez 3 sita o ilości 64, 144 i 225 oczek/cm2, przy
grubości drutu 0,4, 0,3 względnie 0,2 mjm tak, iż oczka
miały boki 0,85, 0,53 i 0,47 mim. Otrzymywano w ten
sposób dwa rodzaje piasku, które przemieszane wzajemnie
w 5O°/o stosunku dawały typ piasku normalnego.

3) H. Burcliartz: „Die gescMchtliche Entwicklung der Ze-
nientpriifung nacla den Nornien". 1929. Berlin. Springer.

*) Wszystkie analizy chemiczne naprowadzone w niniejszym
artykule wykonał P. Józef Walenta.

iFrancja miała właściwie dwa typy piasku normal-
nego. Pierwszy pochodził z kamieniołomu Roule obok
Gherbourga i był piaskiem kwarcowym sztucznym, prze-
siewanym przez zupełnie takie same sita, jak w Austrji.
W roku 1894 wprowadziła „Commision francaise des me-
thodes d'essai des inateriaux de construction" w użycie
piasek naturalny z wybrzeża przylądka Leucate, prowa-
dzony przez rzeki prowincji Roussillon z Pyrenejów. Ten
ostatni typ wprowadzony został do badań w „Ecole na-
tionale" w Paryżu- Skład, mineralogiczny dość rozmaity,
przeważnie kwarc biały lub różowy z silną domieszką
skalenia i t. p. Nadto mała domieszka wapna pochodzą-
cego z miażdżonych muszli. Jako normalny uważa się ten
piasek, który przechodzi przez sito metalowe o tłoczonych
oczkach średnicy 1.50 mim, zaś pozostaje na sicie o śre-
dnicy oczek 1,00 mini.

W Anglji nie wiele się tą, sprawą zajmowano. Jako
normalny ustalono piasek pobierany z sąsiedztwa Leigh-
ton Buzzard. o uziarnieniu wynikającem % przesiewu
przez sita tkane o ilości 60 i 120 oczek/cm2 podobnie jak
w Niemczech.

Przechodząc teraz do Polski zaznaczyć należy, iż
w wymienionej na wstępie pracy ustalono następujące
cechy piasku normalnego:

A) Nie może zawierać GaO. Zawartość krzemionki
nie może być niższą od 99°/o, zaś zawartość części wymy-
walnych nie wyższa od O,O5"/o- Strata po prażeniu nie
może przekraczać O,2"/o.

73.) Ziarnka piasku, normalnego winny mieć kształt
bryłek kulistych, owalnych i gruszkowatych, prześwieca-
jących pośrodku.

G) Przyczepność cementu do ziarnek piasku nor-
malnego, mierzona stosunkiem, siedmiodniowych wytrzy-
małości na rozciąganie: zaprawy i zaczynu ma być za-
warta w granicach od 0,6 do 0,7. Siedmiodniowa wytrzy-
małość n;a rozciąganie czystego cementu ma wynosić
65 — 75 Wcw 2 ").

D) Odsianie piasku normalnego jest właściwe, gdy
piasek ten daje:

u) na sicie § 1,4 mim nieznaczną pozostałość, nie
przekracającą l,5°/o,

b) gdy to, co przeszło przez sito <l> 1,4 mjm daje na
sicie <l> 0,8 mim, pozostałość nie mniejszą, od 98.5%,
wreszcie gdy:

c) to, co pozostało na sicie <t> 0,8 mim daje na sicie
(|> 1 mim pozostałość zawartą w granicach 25 •— 45°/0.

kSita mają być z gładkiej blachy stalowej, grubości
g mim; blacha ma być podziurawiona otworami kołowemi
o średnicy d mim uszeregowanemi wzdłuż prostych równo"
ległych, w odstępach I mim pomiędzy środkami sąsiednich
otworów. Wymiary te podaje się poniżej z dopuszczalnemi
odchyleniami in plus i in minus w odsetkach:

Sito

1,4
1,0
0,8

odchylenie

9
mim

0,7
0,5
0,4

+ 5 %
- 2 %

d
mim

1,4
1,0
0,8

+ 2 %
- 5 %

1
mim

2,5
2,0
1,6

}±5%

Mater

B) Próbka tego piasku została pobraną w „Eidgenosische
dalprtifnngsanstalt an der E. T. H. ZurioŁ".

Gzy normy te należy uważać jako enuncjację Rady
Cementowej, czy też jako wyraz osobistego zapatrywania
autorów, trudno jest ocenić. Z uwagi jednak, iż w czerwcu
r. u. otrzymało Laboratorjum dróg. - budowl. Politechniki

6) Na podstawie przeprowadzonych, dotychczas prób w La-
boratorjum drogowo-bud. z cementami fabryk polskich nabie-
ramy przekonania, iź ta wartość jest za wysoka.
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we Lwowie wykaz normalnego piasku polskiego „p r z y~
j ę t y przez komisję A. Rady Cementowej", który się czę-
ściowo różni od dat poprzednio podanych, należy raczej
przypuszczać, iż ma się do czynienia z osobistą propo-
zycją autorów.

Normy, jakie przyjęła Rada Cementowa w wymie-
nionym powyżej wykazie, są mniej więcej zgodne z ustę-
pami A), B) i G) poprzednio podanemi. Natomiast norma
odnosząca się do uziarnienia piasku normalnego jest zu-
pełnie inna, brzmi bowiem następująco: „Stopień odsiania
jest właściwy, gdy polski piasek wzorcowy przechodzi
AV całości przez sito o kołowych otworach średnicy
1,35 mim i pozostaje w całości na sicie o kołowych otwo-
rach średnicy 0,775 mim. Oba sita z blachy mosiężnej
grubości 0,25 m/m"- Jak widzimy zatem przepis z u p e ł-
n i e identyczny z normą niemiecką, a różniący się bardzo
znacznie od odnośnego ustępu B), poprzednio podanego.
Stoimy zatem wobec faktu, iż co do uziarnienia posia-
damy już dwie propozycje, albowiem każda z nich da zu-
pełnie odmienny piasek. Rozpatrzmy krytycznie tę sprawę,
dając pierwszeństwo wnioskowi autorów.

Godząc się w zupełności z założeniami co do możli-
wej, praktycznej jednolitości przyszłego polskiego piasku
normalnego, odnoszącej się co do poszczególnych ziarnek,
ich powłoki zewnętrznej, budowy oraz kształtu, nadto
uznając, iż walory te przynosi w pierwszym rzędzie pia-
sek naturalny, a nie sztuczny, \iznajemy również koniecz-
ność możliwej czystości chemicznej. Dlatego też zawartość
krzemionki w granicach powyżej 99°/0 uważamy za pożą-
daną. Natomiast uwagę, iż piasek normalny nie może za-
wierać wapna uważamy za słuszną w granicach prak-
tycznie uzasadnionych, gdyż mamy poważne wątpliwości,
czy w Polsce znajduje się piasek teoretycznie wolny od
tej przymieszki (choćby w setnych częściach procentu).

Dla uzasadnienia powyższego zapatrywania przy-
łączamy poniżej analizę piasku z Tomaszowa udowadnia-
jącą, iż nawet proponowany materjał nie jest idealnie
wolny od skromnej i praktycznie obojętnej zawartości
wapna pomimo, iż rozchodzi się o materjał przemywany.

SiO2 . . . 99,51 °/0 \
Al,O3+Fe2 O3 0,25"/01
GaO . . . ślady 99>93%

Straty przy wyżarzeniu 0,17 °/0)
Ciężar właściwy 2,644.

Z tego też powodu pewna, choćby bardzo skromna
tolerancja byłaby tu bardziej na miejscuT).

Tutaj podnieść jednakże musimy, iż projekt nie po-
daje s p o s o b u przeprowadzenia kontroli piasku co do
jego cech chemicznych i fizycznych, a w szczególności
oznaczenia zawartości części wymywalnych czy też nawet
krzemionki. Wiadomą natomiast jest rzeczą, jak wielki
wpływ wywiera na ostateczny rezultat sposób przeprowa-
dzenia badania.

Są to jednakże drobiazgi. Natomiast poważne za-
strzeżenia należy podnieść w odniesieniu do proponowa-
nego przez autorów uziarnienia.

Już przy omawianiu normalnego piasku niemiec-
kiego, mieliśmy sposobność zwrócić uwagę na tę okolicz-
ność, iż w wszystkich poczynaniach, odnoszących się do
stworzenia typu piasku normalnego trzeba nieco uważać
na przeszłość. Mylnem jest zapatrywanie autorów, iż na
ziemiach polskich istniała pod tym względem pustka.
Tak nie było; piasek normalny istniał, wprawdzie w od-
niesieniu do każdego b. zaboru inny, niemniej jednak sa-
mego faktu negować nie można. Być może, że najsłabiej
uwidoczniało się to na ziemiach b. zaboru rosyjskiego,
natomiast od szeregu lat postanowienia odnoszące się do
piasku normalnego były rygorystycznie stosowane tak

') Wedle badań' przeprowadzonych w rozmaitym11 czasie
z normalnym piaskiem niemieckim wykazuje on od 0.009 do

C.022% (w odniesieniu do ciężaru) wapna.

w dzielnicy b. zaboru austrjackiego, jak też pruskiego.
I tutaj wchodzimy w sedno rzeczy. Stwierdzić musimy, że
Polska posiada znaczną ilość cennych dat, odnoszących się
clo wytrzymałości cementu, otrzymywanych przez szereg
lat tak w b. Galicji, jakoteż w Poznańskiem, nad którym
to dorobkiem nie powinno się przechodzić do porządku
dziennego. Sama Stacja Mechaniczna przy Politechnice
we Lwowie przeprowadziła w ciągu swego istnienia 467
prób używając piasku normalnego z Glińska, Utrzymanie
pewnej ciągłości w tej mierze daje przecież możność oceny
postępu w fabrykacji cementu. Ten moment był, jak to
już poprzednio mówiliśmy, dominującym w Niemczech
podczas, gdy w ostatnich latach ubiegłego stulecia roz-
poczęto tam dyskusję nad możliwością zmiany typu
piasku normalnego. I słusznie za,sada ta tam zwyciężyła.
Już jest chyba najwyższy czas zerwać z przesłanką, nie-
stety na różnych polach u nas szeroko stosowaną, że
świat się od nas zaczyna.

Jeślibyśmy jednak nawet powyżej podany moment
z dyskusji usunęli, to i fak propozycje autorów powinny
zostać zmodyfikowane- Otóż w pierwszym rzędzie do od-
siewu nie powinny być dopuszczone sita z blachy sta-
lowej. Pod tym względem posiadamy już doświadczenia
R. DyckeiiioffaB), który przesiewał piasek przez sita
tłoczone w blasze żelaznej o średnicy 1,0 — 0,8 •—• 0,75
i 0,7 mim i skonstatował, że sita te bardzo łatwo się zaty-
kały i były trudne do oczyszczenia, czego natomiast nie
stwierdzono, u sit tłoczonych w blasze mosiężnej. Prawdo-
podobnie odgrywa tu dużą rolę rdzewienie ścianek otwo-
rów sitowych, wpływając w rezultacie w wysokiej mierze
na wartość .odsiewu. Dlatego też użycie do tego celu sit
z blachy mosiężnej wydaje się być koniecznem. Jeżeli
zważy się na olbrzymi wpływ, jaki na wartość odsiewu
wywrzeć musi grubość blachy, z której sito sporządzono,
to zdumiewać muszą rezultaty, do jakich doszli autorzy,
proponując dla każdego z trzech sort otworów inne
grubości blach. Jest przecież rzeczą zupełnie łatwo zro-
zumiałą, iż po pierwsze uziarnienie piasku będzie się
tem więcej zbliżało do pewnego idealnego założenia, im
blacha sita będzie cieńszą, powtóre, że daty porównawcze
pomiędzy poszczególnemi uziarnieniami będą nabierały
cech realnych i wartościowych dopiero podówczas, gdy
dla rozmaitych średnic będzie zachowaną jedna i ta sama
grubość blach. Oba te momenty zostały w zupełności
uznane w odniesieniu do niemieckiego piasku normal-
nego, dla którego kontroli przewidziane są sita mosiężne
0 jednakowej, nieznacznej grubości blach 0,25 mim.
Pozwalamy sobie przy tem zwrócić uwagę, iż zupełnie
słusznie podobnie został potraktowany ten sam moment
w projekcie Rady Cementowej z czerwca u. r., o której
wspominaliśmy poprzednio.

Z jakiego powodu projektodawcy proponują od-
siew piasku normalnego przez 3 sita (typ, który był sto-
sowany jedynie w Rosji) w granicach średnicy 1,4, 1,0
1 0,8 mim jest niezrozumiałe i to tem więcej, iż jak do-
świadczenia niemieckie wykazały, wpływ uziarnienia
w tych wąskich granicach norm na ostateczną wytrzy-
małość tak 7-dniowych jak 28-dniowych ciał próbnych
okazał się minimalny i praktycznie bez znaczenia. Nie
rozchodzi się chyba o to, by sprawa była więcej skompli-
kowaną a piasek droższy. Odsiew przez 2 sita skrajne,
o ile możności z tolerancją około 2°/o grubych ziarn a 10°/o
ziarn drobnych, upraszcza sprawę w wysokim stopniu,
a z punktu widzenia naukowego jest zupełnie odpoAviedni.

Wreszcie rzecz najważniejsza, mianowicie wielkość
uziarnienia piasku normalnego w jego skrajnych gra-
nicach. Przyjęte, daty nie są zupełnie niczem poparte, jak
tylko chyba tendencją, by w Polsce było odmiennie-, ani-
żeli gdzieindziej. Widzimy natomiast w całym szeregu
państw tendencję raczej odwrotną, możliwego wzajemnego

s) Vide praca Gary'ego z r. 1908 poprzednio podana.
*



zbliżenia się do siebie i ujednostajnienia wszystkich norm,
odnoszących się do badali cementów.

Go do wielkości ziarna piasku normalnego możliwe
są zdaniem naszem dwie ewentualności. Albo przyjęcie
dawnej normy austriackiej, stosowanej również przez
Szwajcarię., lub też normy niemieckiej. Oba te typy znaj-
dują u nas swe uzasadnienie z powodów, które podajemy
poniżej.

Austrjacki typ uziarnienia, oparty o sito tkane
0 oczkach kwadratowych w ilości 64 względnie 144 oczek
na "cm8 miał za podstawę użycie polskiego piasku na-
turalnego z Glińska. Z piaskiem o tem uziarnieniu wyko-
nano już w Polsce setki prób, a zebrany materjal nie po-
winien być bez uzasadnienia porzucany. Przeprowadzone
w Laboratorium budowl. - drogowem próby na rozerwa-
nie po dniach 7 zaprawy 1 :3 sporządzonej z piasku
z Glińska (przesianym w granicach. 64 i 144 oczek)
1 Tomaszowskim o proponowanem przez autorów uziar-
nieniu, dały następujące reaultaty:

a) Cement marki Wołyń:

Próba
Nr.

1 . .
2
3
4

. 6
6 .

Średnio

"Wskaźnik

Piasek Glińsko

kgjcm2

32,7
34,5
35,1
88,4.

. 34,7,
32,5.

33,8

111

odchyłka
°/o

-3,3
+ 2,1
+ 3,8
-1,2
+ 2,4
-3,8

Piasek Tomaszów

kg jem

32,4
.8.1,0
28,5
30,6
29,6

30,42

100

odchyłka
0/

/o

+6,5
+ 1,9
-0,3
+0,6
-2,7

h) Cement marki Mrlej :

Próba
Nr.

1
2
3
4 •
5
6

Średnio

Wskaźnik

Piasek Glińsko

kgejm*

29,9
31,0
27,0
26,8
32,0
29,7

29,4

113,5

odchyłka
%

+ 1,7
+ 6,5

.-8,2
-8,8
+8,8
+ 1,0

Piasek Tomaszów

kgjem

26,9
25,3
27,4
26,6
24,8
25,4

25,9

100

odchyłka
7o

+3,9
-2,3
+5,8
-1,2
-4,3
-1,9

o) Cement marki Siccofiz:

Próba
Nr.

1
2
3
4
5
6

Średnio

Wskaźnik

Piasek

kglcm?

23,2
24,0
22,7
22,2
22,6
23,3

23,0

104,5

G-lińsko

odchyłka
V

+0,9
+4,3
-1,3
-3,5
-1,7
+ 1,3

Piasek Tomaszów

kg\ern

21,7
21,2
22,0
22,7
21,4
23,0

22,0

100

odchyłka
%

-3,6
0,0

+3,2
-2,7
+4,5

Z dat tych widoczne, iż piasek z Glińska jest pierw-
szorzędnego gatunku, a wskaźnik jego wartości prze-
wyższa przy wszystkich badanych markach cementu
wskaźnik piasku z Tomaszowa. Nie jest to wprawdzie ce-
chą, któraby o wyborze piasku normalnego miała bez-
apelacyjnie decydować, nie mniej jednak jest ona bardzo
pożądaną. Dodać należy, iż ciężar właściwy piasku z Gliń-
ska wynosi 2,646, zbliża się zatem niezmiernie blisko do
ciężaru właściwego czystego kwarcu, który jak wiadomo
wynosi 2,65. Dla orjentacji co do wyglądu zewnętrznego
podajemy dwa zdjęcia mikroskopowe piasku z Glińska
i Tomaszowa.

Eyo. 1.
Piasek z Olińska.

Jest rzeczą zrozumiałą, iż w wypadku zdecydowa-
nia się na tego rodzaju uziarnienie, koniecznem będzie
LDrzeprowadzenie studjów nad zamianą sita tkanego na
tłoczone w blasze mosiężnej, o stałej a nieznacznej gru-
bości, podobnie jak ta rzecz miała się w Niemczech- Do-
piero w ten sposób uzyskane daty pozwolą na ustalenie
średnic odpowiednich otworów.

. , • Ryo. 2. •

Piasek z Tomaszowa.

Drugą ewentualnością, do pewnego stopnia prostszą
jest przyjęcie podstawowych norm niemieckich, za któ-
remi zresztą oświadczyła się już komisja A. Rady Cemen-
towej. Nie uważamy tego rozwiązania za'lepsze niźli
poprzednie, nie mniej jednak z uwagi na możność uzy-
skania dat porównawczych z olbrzymiego obszaru nie-
mieckiego, z którym w dziale cementowym będziemy sil-
nie konkurować przy ewentualnym eksporcie po prze-



minięciu dzisiejszego światowego kryzysu gospodarczego,
wydaje nam się ono znacznie korzystniejsze, niźli two-

Sądzimy, że tych kilka uwag powinno być rozpa-
trzonych, na terenie, na którym sprawa piasku normal-

rżenie dla siebie samych nowych norm, niczem nie uspra- nego ostatecznie zostanie zadecydowana tej w Polskim
wieclliwionych i nie dających możności kontroli z datami Komitecie Normalizacyjnym,
o charakterze światowym.

Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła i Dypl. Inż. Henryk Oriffel.

Budowa 14-stopiętrowego gmachu o szkielecie stalowym w Katowicach.
(Dokończenie).

VII. Wykonanie szkieletu.
a) C z ę ś ć 1 4 - s t o p i ę t r o w a .

Całkowity szkielet części 14-stopiętrowej został
wykonany w warsztatach, konstrukcyjnych Zj. Zakła-
dów Huty Królewskiej i „Laury" w Królewskiej Hu-
cie. Wykonano go w sposób zwykle praktykowany, t. j .
znitowano w warsztacie części konstrukcji o wielkości

Ryo. 24.

i ciężarze nie większym niżby się nadawały do trans-
portu i montażu, następnie części fce przetransporfco-
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wano na plac budowy celem zmontowania. Montaż za-
częto od ustawienia słupów i ram. Podstawy słupów
wykonane z płyt do 60 mm grubości otrzymały otwory
pasuj ą.ce do kotew zapuszczonych do fundamentów, co
ułatwiało znacznie montaż. Po ustawieniu części słu-
pów łączono je zaraz odpowiednimi dźwigarami, poczem
dźwigano w górę dalsze części. Dźwiganie uskutecz-

Eyc. '25,

Ryo. 26.

niono przy pomocy żórawi (w ogólnej liczbie 4) oraz
wind ręcznych i motorowych (por. ryc. 24, 25, 26 i 27).

Po zmontowaniu pewnej części konstrukcji przy-
stąpiono do nitowania ześrubowanych prowizorycznie
słupów i belek. Nitowanie odbywało się przy pomocy
pneumatycznych młotków do nitowania. Zgęszczonego
powietrza dostarczał w tym celu przewoźny kompressor
ustawiony na budowie.

Po dokładnem ustawieniu całego szkieletu zalano
przestrzeń wolną, między podstawą słupa a betonem
płynnym ołowiem na grubość około 20 mm, (Podstawy
słupów były ustawione na klinach stalowych, które
potem wyjęto), Podlanie podstaw ołowiem ma na celu
lepszy rozkład ciśnienia, oraz zmniejszenie wstrząśnień
i drgań fundamentu, powstających skutkiem ruchu
ciężkich pojazdów, a udzielających się łatwo szkiele-
towi (por. ryc. 29 i 30).

Całkowity montaż szkieletu części 14-stopiętrowej
o wadze 500 t trwał od 20 marca 1931 do 20 czerwca,
zatem równo 3 miesiące.

Eoboty wykonały Zj. Zakłady Huty Król. i „Laury"
w Królewskiej Hucie.

b) Część 6 - p i ę t r o w a .
Konstrukcję spawaną, można wykonać całkowicie

na budowie — tu jednak obrano drogę pośrednią —
wykonano słupy częściami po 2 piętra w warsztacie
„Huty Pokój" w Nowym Bytomiu oraz przycięto na
miarę podciągi i belki; montaż oraz reszta spawania
odbyło się juź na budowie. Montaż (ryc. 31) lekkich
części konstrukcji spawanej nie przedstawiał żadnych
trudności — tem większą wagę jednak należało poświę-
cić spawaniu, które w tym wypadku było elektryczne
(ryc. 32).



Do spawania na budowie użyto tak prąd a stałego, Spawaczy, którzy mieli spawać tę konstrukcję
pochodzącego z przewoźnego agregatu, jak i prądu poddano egzaminowi; każdy spawacz musiał wykonać

szereg przepisanych prób spawania, które
zadecydowały o jego dopuszczeniu na bu-
dowę. Prócz tego wykonano cały szereg
prób, by się przekonać o jakości ma-
terjału elektrod (pałeczek) użytych do spa-
wania. Próby wypadły naogół dobrze,
poczem spawanie mogło się już bez prze-
szkód odbywać.

Kontrola oraz odbiór spawek na bu-
dowie odbyły się w następujący sposób:
Każda spawka bez wyjątku została zba-
dana na wygląd oraz ostukana młotkiem,
prócz tego wyrywkowo poddano niektóre
szwy przecięciu dłutem, by przekonać
się, czy materjał spawki uległ należytemu
przyspojeniu do materjału konstrukcji.
Drobne usterki, jakie przy tem badaniu
zauważono, zostały naturalnie natychmiast
usunięte. Spawanie wykonane przez „Hutę
Pokój" w Nowym Bytomiu odpowiedziało
w zupełności swemu zadaniu (por. ryc. 33
i 34).

Na budowie pracowało stale 9 spa-
waczy. Montaż i spawanie konstrukcji
trwały od 23 lutego 1931 do końca maja>
zatem niespełna 4 miesiące.

VIII. Obudowa szkieletu.
a) O c h r o n a s z k i e l e t u od r d z y

i od ognia .
Jak ogólnie wiadomo, tak cenny

i poprostu niezastąpiony materjał jak że-
lazo, ulega z biegiem czasu zniszczeniu
przez rdzę, jeżeli nie jest odpowiednio
chronione. Traci również żelazo na wy-
trzymałości w wyższych temperaturach,
powyżej 500° O wytrzymałość jego gwał-
townie spada, co stanowi wielkie niebez-
pieczeństwo w razie pożaru. Dźwigające
elementy konstrukcji muszą być przeto
starannie ochronione przeciw obydwu
szkodliwym wpływom t. j , przeciw rdzy
i ogniowi i to tem staranniej im budynek
jest wyższy, a elementy konstrukcji bar-
dziej obciążone. Ochronę tę można usku-

tecznić w rozmaity sposób; najczęściej stosowanym
zmiennego z transformatora. Na tej budowie specjalnej sposobem równie skutecznym przeciw rdzy i ogniowi,
różnioy w jakości szwów spawanych prądem stałym jest obetonowanie szkieletu na siatce drucianej, przy-

27-

Ryo. 28. Ryc. 29.

lub zmiennym nie zauważono - również nie było znacz- czem doświadczenie wykazało, żeTwarstwa betonu gru-
mejszych rożnie w wytrzymałości przy rwaniu próbek, bości 6 cm jest w tym celu zupełnie wystarczającą.



W naszym wypadku obetonowanie wykonano me- lub „torkretnicą." (ryo. 35). Beton w ten sposób wy-
todą, o ile wiadomo po raz pierwszy w Polsce przy konany posiada znacznie większą wytrzymałość niż

normalny beton lany; jest bardzo zbity i dlatego zre-

Ryć. 30.

tego rodzaju robotach stosowaną, t. j . metodą „torkre-
towania". Torkretowaniem nazywamy narzucanie be-

• : Ryc. 38.

dukowano tutaj grubość warstwy ochronnej na średnio
4 cm. System torkretowania posiada tę dogodność, że
nie potrzeba zupełnie deskowania, powinien być zatem

Ryc. 81.

tonu przy pomocy zgęszczonego powietrza i specjalnej
patentowanej maszyny, zwanej „działem cementowem"

Bj/o. .92,



66

teoretycznie tańszy, niż zwykłe obetonowanie w szalo-
waniu i faktycznie zachodzi to pod warunkiem jednak,
że nie obciąża się roboty zbyt wysokimi kosztami
amortyzacji maszyn potrzebnych do torkretowania.

Obetonowanie zatem wszystkich ważniejszych
części szkieletu, jakoto słupów, rygli, ramownic i t. d.
wykonano metodą torkretowania w następujący sposób:
Na część konstrukcji mającą być otorkretowaną, na-

Ryc. 35.

ciągnięto siatkę drucianą/• która przy pomocy specjalnie
do tego celu zrobionych klocków betonowych utrzymy-
wała się w oddaleniu conajmniej 2,5 cm od wystają-
cych części żelaznych (łączników, nitów i t. p,). Na tak
naciągniętą; siatkę natryskiwano beton, składający się
z piasku o wielkości ziarn do 8 mm oraz 400 kg ce-
mentu na 1 w3 tegoż piasku. Użyto do tego celu port-
land cementu szybko twardniejącego.

By a 36.

"W rezultacie otrzymaliśmy jako warstwę ochronną
uzbrojony płaszcz żelbetowy otulający ściśle konstrukcję
żelazną. Jako pewną dodatkową zaletę warstwy tor-
kretu należy wymienić w tym wypadku znaczną jej
chropowatość, przez co dobre trzymanie ' się murów
i wyprawy jest zapewnione.

Przy słupach kratowych musiano dodatkowo za-
pełnić otwory trójkątnymi płytkami betonowymi, które
potem weszły w skład płaszcza żelbetowego (por. ryc.
36 i 37).

Do torkretowania przepisano piasek czysty o ma-
ksymalnej wielkości ziarn 8 mm, posiadający zaś naj-
wyżej 5°/0 drobnych ziarn przechodzących przez sito
o 900 oczkach. Wymaganiom tym odpowiedział odpo-
wiednio przesiany piasek wiślany, posiadający jedynie
3°/0 części przechodzących przez sito o 900 oczkach.

Użyty do torkretowania wysokowartościowy port-
land-cement marki „Firley-Grórka" dobrze odpowiedział
swemu zadaniu; o jakości tego cementu świadczą na-
stępujące próby wytrzymałości wykonane przez Inż. T.
Czaderskiego z 6-ciu wagonów wysłanych na budowę.

Ttyo. 37.

1: 3.

1. po
2. „
3. „

Wytrzymałość zaprawy cementowej
a) na ciągnienie:

2 dniach: min. 24,1 kg\cm\ max. 28,5 kg\cm1

3 27,0 „ 328

1.
2.
3.
4.

po

7 „ „ 30,6
b) na ciśnienie:

2 dniach: min. 294 kgjcm'1,

32,8
36,8

max. 358 kg/cm'2
„ 437 „
„ 589 „
„ 678 „

3. „ „ 384
7 „ „ 533 .

28 „ „ 6 3 5 „
Próby kombinowane (l-|-6 + 21):
(1 dzień we formie, 6 dni we wodzie, 21 dni na

powietrzu w temp. 15— 20" C).
a) na ciągnienie: min. 39,1 kgjcm2, max. 50,0 kg\cm1

b) na ciśnienie: „ 689 „ „ 745 „
Ogółem wykonano 3650 m"1 torkretowania słupów

i rygli. Oprócz torkretowania zewnętrznych ścian słu-
pów, wybetonowano znaczną część słupów i rygli we-
wnątrz, bądź w celu wzmocnienia, bądź też celem
ochrony od rdzewienia; ilość do tego celu zużytego
betonu wyniosła 140 m8. Obetonowanie szkieletu wy-
konała firma nFundament" z Cieszyna.

b) W y k o n a n i e s t r o p ó w i dachów.
Stropy wykonane zostały z pustaków syst. Kleina

między dźwigarami żelaznymi. Pustaki otrzymały wy-
miar podstawowy 30 X 25, grubość zaś 10 lub 15 cm,
zależnie od odstępu dźwigarów. Do rozpiętości 1,5 OT
między dźwigarami użyto pustaków grb, 15 cm. Fugi
szerokości około 1,6—2 cm zostały uzbrojone wkładką
z żelaza płaskiego, oraz zalane zaprawą cementową
1:3 (por. ryc. 38). Obliczenie takiego stropu, wzgl.
płyty między dźwigarami, nie różni się prawie niczem
od obliczenia zwykłej płyty żelbetowej; należy jedynie
w odpowiednie wzory wstawić zamiast n=lb, w=25,
zaś naprężenie dopuszczalne należy obrać odpowiednio



do użytych materjałów, zatem cegły i żelaza. Cegła Kominy dla kuchen oraz wentylacje wykonano
użyta w tych stropach badana w Stacji Doświadczalnej również ze specjalnych pustaków. Prowadzenie prze-
Politechniki Lwowskiej wykazała znaczną wytrzyma- wodów kominowych oraz wentylacyjnych przeszło
łość na ciśnienie, przekraczającą 300 kglcm%, zaś wy-
konany umyślnie w tym celu strop doświadczalny grb.
10 cm, zaś rozpiętości 1,5 m, wytrzymał obciążenie
2000 kg/cm2 nie wykazując żadnych widocznych pęknięć.

Ryo. 38.

Stropów takich wykonano 7900 m"1, zużyto zaś ce-
mentu 54.000 kg, czyli 6,8 kg na 1 OT2.

Dachy płaskie zostały wykonane również jako
stropy Kleina, jednak w celu uzyskania izolacji ter-
micznej oraz spadu dla odpływu wody, położono na
nich warstwę cegieł porowatych na płask oraz wy-
konano rodzaj stropu żeberkowego z betonu żużlowego.
Na betonie żużlowym położono „szlichtę" cementową
2 cm grubą., na której dopiero wykonano właściwe po-
krycie dachu z asfaltu. Dachów takich wykonano prze-
szło 900W2, ilość wykonanego żużlobetonu wynosi HOm2.

Stropy i dachy wykonała wymieniona już firma
„Karol Korn S. A." Bielsko, filja Katowice,

b) Ś c i a n y , k o m i n y i w e n t y l a c j e .
Ściany, które służą do wypełnienia szkieletu, służą

tutaj tylko dla zamknięcia przestrzeni budynku i ochrony
od wpływów atmosferycznych ; wytrzymałość ich i gru-
bość mogą być małe, natomiast zdolność izolacji ter-
micznej możliwie wielka przy jak najmniejszym cię-
żarze. Również i koszta odgrywają tu naturalnie
wielką rolę.

W naszym wypadku użyto do wypełnienia szkie-
letu cegły pustakowej porowatej. Ponieważ grubość
ścian 3U cm uznano
za zupełnie wystar-
czającą w tym wy-
padku, określono wy-
miary cegły:
30x15x10 cm. (rys.
39). Cegła posiada 4
otwory, które w mu- Rys. 89.
rze łącząc się, tworzą
poziome kanały, zawierające powietrze i izolujące do-
skonale. Zdolność izolacyjna ściany wykonanej z takiej
cegły odpowiada izolacji termicznej muru z cegły peł-
nej 51 cm grubości.

Ciężar tej cegły stanowi swego rodzaju rekord,
wynosi on w stanie zupełnie suchym około 2,3 kg, zaś
w stanie wilgotnym nie przekracza 2,6 kg. Odpowiada
to ciężarowi właściwemu cegły średnio 550 kglms, zaś
ciężar 1 m2 ściany z tej cegły wykonanej wynosi około
230 kg. "Wytrzymałość tej cegły oraz odporność na
mróz są przytem zupełnie wystarczające. Wykonanie
takiej cegły umożliwił wysoki poziom techniczny prze-
mysłu cegielnianego na Górnym Śląsku (por. ryc. 40 i 41)

1

Ryc. 40.

50 m długich zabrałoby w zwykłej cegle zbyt wiele
miejsca, nie mówiąc już o znacznym ciężarze, któryby
obciążył konstrukcję. Skonstruowano przeto dla komi-

Eyc. 41.

nów oraz wentylacji osobne pustaki lekkie, nie zabie-
rające dużo miejsca. Sposób wykonania widoczny dobrze
na ryc. 42. Jak widać przewód kominowy składa się

Ryo, 42.



'58
z 4 pustaków złączonych ze sobą, zaś dwa przewody
wentylacyjne mieszczą, siej w jednym pustaku wenty-
lacyjnym.

IX. Zakończenie.
Jak każda większa budowa, tak też i ta wyma-

gała sprawnej organizacji, oraz współpracy całego sze-
regu fachowców. Niestety nie mógł być ten budynek
wykonany w tak krótkim czasie, jak to z początku
preliminowano, budowa mogła postępować tylko w miarę
kredytów przyznawanych na dany rok budżetowy przez
Sejm. Śląski, które to kredyty z powodu kompresji
budżetu były za małe, by módz rozwinąć należyte
tempo budowy. Poszczególne partje robót były odda-
wane przez Wydział Eobót Publicznych w drodze pu-
blicznych przetargów firmom budowlanym; robót we
własnym zarządzie nie prowadzono. Koszt 1 m8 bu-
dynku jest preliminowany na 80 zł.

Obecnie wykonany jest budynek całkowicie w sta-
nie surowym. W r. 1932 spodziewane jest całkowite
jego wykończenie.

Projekt architektoniczny oraz plany wykonawcze
wykonało biuro konstrukcyjne Wydziału Bobót Publ.
Śl. Urzędu Wojew. Obliczenie statyczne całego szkie-
letu oraz szczegółowy projekt fundamentów żelbeto-
wych i konstrukcji spawanej wykonał prof. Bryła;
plany konstrukcji 14-stopiętrowej wypracowało Biuro
konstrukcyjne Zj. Zakł. Królewskiej Huty i „Laury"
w Królewskiej Hucie. Kierownictwo budowy z ramie-
nia Śl. Urzędu Wojew. sprawował Inż. H. Griffel.
Zwierzchni nadzór należał do Wydziału Robót Publ.
Wojew. Śl. z p. Dr. Inż. Kaufmanem, naczelnikiem
tegoż wydziału na czele; w szczególności sprawowali
ten nadzór Pp. Inź. Kłębkowski jako kierownik od-
działu arch. budowlanego, oraz Inź. Soupper.

Inż. Dr. Tadeusz Świeżawski.

Toczenie się koła.
(Ciąg dalszy).

4. Sztywne koło biegowe po plastycznem podłożu.
W tych wstępnych objaśnieniach zjawisk tocze-

nia i toczenia się koła została przyjęta zupełna sztyw-
ność obręczy i podłoża. Przyjęcie takie nie jest jednak
ścisłe, nie odpowiada bowiem rzeczywistości. W istocie
wszystkie ciała są, mniej lub więcej podatne, tak, że
wskutek działania obciążenia osiowego i reakcji pod-
łoża otrzymujemy w miejscach styku obu ciał odkształ-
cenia, które będą, trwałe w wypadkach ciał porowatych
i plastycznych, a sprężyste w wypadkach takiej tylko
wielkości występujących sił, że odkształcenia w od-
nośnych ciałach będą odwracalne. Ciałami spręźystemi
mogą byó obydwa ciała stykające się albo tylko jedno
z nich, koło lub podłoże, podczas gdy drugie uznawać
będziemy za tak mało sprężyste wobec pierwszego, że
będzie się zachowywać jak sztywne. Przy ciałach pla-
stycznych rozpatruje się tylko plastyczne podłoże
wobec sztywnej lub sprężystej obręczy koła,^skoro
przy trwale odkształcanej obręczy nie zachodziłaby
ciągłość zjawisk toczenie, i toczenia się.

Przy poziomem przeprowadzaniu pojazdu względnie
prostym przykładem skutków działania sił i oddziały-
wań jest toczenie koła o sz tywnej obręczy po
z u p e ł n i e p l a s t y c z n e m podłożu.

Przyjmijmy najpierw przypadek takiej plastycz-
ności podłoża, że na zagłębioną sztywną obręcz koła
oddziaływa podłoże na całej długości łuku styku
r ó w n o m i e r n i e w kierunkach promieniowych, a zatem
wypadkowa oddziaływań zaczepiać będzie w środku 8
łuku styku.

Taki przypadek jest przedstawiony na rys. 4 (oraz
na rys. 5), gdzie sztywne koło zanurzyło się w równo-
miernie plastycznem podłożu na głębokość w, stykając
się z podłożem na łuku AB. Zgniecione podłoże pozostaje
za kołem w płaszczyźnie poziomej, o w obniżonej w po-
równaniu do położenia przed zgnieceniem, stycznie do
ostatniego elementu łuku styku, t. j . w punkcie B
przebicia się pionu z poziomem.

Niech koło będzie biegowym (rys. 4), to całko-
wite obciążenie osioweQ działa wzdłuż pionu {OB)
z środka czopa O, a siła ciągnienia Zv w kierunku po-
ziomego przeprowadzania środka O. W pewnej podziałce
odpowiada obciążeniu Q długość OPt, a sile ciągnącej
Z^ długość OJX. Przyjmijmy najpierw, że tarcie czo-
powe jest znikomo małe, to siły akcyjne Q i i?,, dzia-
łające równocześnie na środek O, dadzą wypadkową N^

wzdłuż promienia, t. j . normalnej do podłoża na dłu-
gości ON1} odchylonej np. o kąt e od pionu w stronę
postępu. Ta wypadkowa trafi podłoże w punkcie S
i wywoła równe sobie, a przeciwnie skierowane od-
działywanie —N^, które rozłożyć możemy na składową

Rys. 4.
Wypadkowe siły występujące przy toczeniu sztywnego koła bie-
gowego po zupełnie plastycenem podłożu. — X kierunek postępu.

pionową i poziomą. Te składowe okażą się równe, a prze-
ciwnie skierowane do Q i Zx. W tym wypadku nie
został jeszcze uwzględniony ciężar koła G, który również
z środka O działa pionowo w dół o wielkości równej



np. Pt P2. Wynik zatem w przyjętym przypadku jest
błędny. Pozostawiając jednak podane oddziaływanie
— Nt

k wskutek działania sił Q i Zt uwzględnijmy tarcie
czopowe. Powstaje ono, jak wiadomo z rys. 2. z po-
wodu ślizgania się panewki po czopie podczas toczenia
koła przy równoczesnem nacisku czopa na panewkę
siłą Nc. Wtedy kierunek oddziaływania podłoża na koło
przebiega wzdłuż S K, odchylony o kąt <p0 od normal-

- \

Rys. 5.
Wypadkowe siły występujące przy toczeniu się sztywnego koła
napędowego po zupełnie plastycznemu podłożu. — X kierunek

postępu.

nej wstecz do postępu, a wielkość jego Ko
h znajdziemy,

skoro ustalimy na dyszlu, złączonym z czopem, punkt E
zaczepienia siły ciągnącej, oraz jej kierunek IE. Tem-
samem znajdujemy konieczną dla równowagi koła
i czopa z dyszlem wielkość tej siły ciągnącejf2?(F) = Z01
która występuje równocześnie z siłą, Zt, poziomo skie-
rowaną.

Pozioma składowa E {F')= ZQ' siły E^F),) prze-
niesiona do punktu O, daje się zastąpić siłą równą
i równoległą Z," w punkcie S i parą sił, t. j . Zo' w punk-
cie O i SF'= O w punkcie 8. Rzuty sił Z," i C, wy-
stępujących w punkcie S, na kierunek styczny do obrę-
czy w tem miejscu powodują chwilowe zatrzymywanie
punktu S, a para sił na ramieniu R powoduje toczenie
koła naokoło każdorazowego położenia środka O, równo-
cześnie z jego postępem. Siła Z\=^{F')(Hl) pokonuje
poziome oddziaływanie podłoża F' Hx =Zt.

Tym sposobem rozwiązałoby się zagadnienie, gdyby
ciężar koła O równał się zeru. Wobec tego jednak, że
ciężar koła ma oznaczoną wielkość", możemy osobno
uwzględnić jego działanie, Zapomocą drugiej części siły
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ciągnącej Z^—J^J^ kojarzymy jej działanie z ciężarem
G na wypadkową Ns

K=Ft Na) która wywołuje w punk-
cie 8 równe sobie a przeciwnie skierowane oddziały-
wanie — iV2*. Przez geometryczne zesumowanie tego
oddziaływania KT, z poprzedniem oddziaływaniem
K/—SK otrzymujemy wypadkowe oddziaływanie
8T—Aa

b, odchylone od normalnej OS o kąt a wstecz
do kierunku postępu. Eozłożyć je możemy na 2 składowe:
pionową S W, wywołaną obciążeniem Q i ciężarem koła
O, ale nieco mniejszą od sumy QĄ-G wskutek tarcia
czopowego, oraz na poziomą SH%—G-\-H. Oddziaływa-
nie poziome zostaje wywołane siłą pociągową E(F') —
=E(F).cos d, t. j . rzutu na poziomą linję ciągnienia
siły E(F), potrzebnej do zrównoważenia tarcia czopo-
wego, jak również siłą pociągową Z(l''=Z^+Zi — (F)L=
— (/^(.Hg). Siły czynne wywołujące powyższe poziome
i pionowe oddziaływania w punkcie S, możemy przed-
stawić wielkościami Z!l

>' + Z3
e=H-i-C, względnie P=W,

które jednoczą się w wypadkową N^, jako wypadkowy
nacisk na podłoże koła podczas jego toczenia. Rzut tej
wielkości wypadkowej Nc

k na kierunek normalny,
No11, cos a (lub w przybliżeniu całkowitą, wielkość iv,,*
wobec zwykle bardzo małego kąta a) należy mnożyć
przez współczynnik /ł0 tarcia przyczepnego danej obrę-
czy i podłoża, aby określić dopuszczalne maximum siły
pociągowej dla zapewnienia toczenia bez zrywania
przyczepności i ślizgania się obręczy po podłożu.
Miarodajnym dla porównania z tarciem granicznem.
,MoiVc*jest rzut oddziaływania (C+H) względnie siły
(Zs

c+Z/) w punkcie S na kierunek styczny w tem
miejscu. Całkowita zaś siła pociągowa EL=ZP będzie
wypadkową z siły E(F) i sił Zv Z%, nachyloną pod
kątem y do poziomu.

Zauważyć należy, że w porównaniu z wypadkiem,
przedstawionym na. rys. 2, odchylenie ó siły ciągnącej
na rys. 4, koniecznej do pokonania tarcia czopowego,
jest (przy takichsamych zresztą warunkach poza wła-
ściwością podatności podłoża) mniejsze, a przez koja-
rzenie się z poziomą siłą pociągową, potrzebną do po-
konania poziomego oddziaływania,, zmniejsza ogólne
odchylenie jeszcze więcej (do kąta y). W wypadku za-
tem rys. 4. nawet stosunkowo krótki dyszel dozwala
w większem przybliżeniu na przyjęcie całkowitej siły
pociągowej w kierunku poziomym (równoległym do
podłoża), niż to zachodziło w wypadku na rys. 2.

Stwierdzić wreszcie należy, że opór tarcia czopo-
powego wypadnie zwykle bardzo mały wobec oporu
podłoża spowodowanego występywaniem poziomego od-
działywania H. Skoro przyjmiemy opór tarcia czopo-
wego znikomo mały, to pozostaje tylko opór oddziały-
waniem H, nazwany oporem t a r c i a p o t o c z y s t e -
go. Opór ten oblicza się z równania: H=(Q+O).tange,
albo przy oznaczeniu poziomej odległości punktu zacze-
pienia wypadkowych normalnych akcji i reakcji w 8
od pionu przez e, a promienia koła przez R, z równa-

e 6)nia: H=(Q~{-G)— , skoro wówczas pionowa od-
xt i COS £

działywania podłoża W— Q+ G,
W istocie obydwa opory, tarcie czopowe O, oraz

poziomy opór podłoża H przy kole wgłębionem w pod-

6) W podręcznikach mechaniki technicznej podawana jest
przybliżona wartość H= Q. -= (przyczem Q jest rozumiane wraz
z ciężarem koła O), która w wielu praktycznych wypadkach
przy nieznacznych zagłębieniach się koła w podłoże wystarczą.
W upodobnieniu do reguły Coulomba na tarcie posuwiste można
tę przybliżoną wartość na tarcie potoczyste przedstawić nastę-
pująco: H.R=Qe, wzgl. Z.R~*We> gd™ z lewej strony jest;
moment siły ciągnącej na ramieniu R, a z prawej oddziaływa-
nie W podłoża "na obciążenie osiowe Q, pomnożone przez współ-
czynnik odpowiednio wielki, a w wymiarze długości,
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łoże, winne nosić miano oporu tarcia potoczystego, który
pokonuje siła ciągnąca:

' E R.COS E '

Poziomy opór podłoża winno się nazwać oporem czo-
ł o w y m w odróżnieniu od oporu tarcia czopowego G.

Z poszczególnych składników na całkowity opór
tarcia potoczystego Zp jest wielkość tarcia czopowego
zależna od wielkości oporu czołowego o tyle, że z ros-
nącym oporem czołowym rośnie ciśnienie czopa na pa-
newkę JV", a więc rośnie współczynnik v.

O ile przyleganie obręczy do podłoża istnieje na
całym lub części łuku styku AB, to koło biegowe pod
działaniem przytoczonych, powyżej sił i oddziaływań
będzie jednostajnie toczone w stronę kreskowanej
strzałki na rys. 4. z równoczesnem poziomem przepro-
wadzaniem obciążenia Q i zgniataniem podłoża zupeł-
nie plastycznego z poziomu poprzedzającego toczone
koło do poziomu o w niższego.

5. Sztywne koło napędowe po zupełnie plastycznem
podłożu.

Przy s z t y w n e m k o l e n a p ę d o w e m (rys. 5)
w takimsamym wypadku równomiernie plastycznego
podłoża wprowadzony moment obrotu M siłą 7J>0 na
ramieniu O Ł wytworzy siłę obwodową U, która zacze-
piać będzie w punkcie S, t. j . w tym punkcie styku
obręczą z podłożem, gdzie wystąpi wypadkowy nacisk
normalny Nh. Siła obwodowa U wywoła równe sobie,
a przeciwnie skierowane oddziaływanie P podłoża na
obręcz,

Skoro punkt Sjest przytrzymywany siłą U i równą
.jej, a przeciwnie skierowana (tak, jak P) siłą tarcia,
nie większą od wartości fi0N

h (ale mniejszą lub równą),
to siła P objawi się także w punkcie O, jako akcyjna
siła Ą . Przy takiem jednak przeniesieniu równoległem
musi równocześnie wystąpić w punkcie O także druga
siła UQ, równa sile Po, a przeciwnie do niej skierowana.
Siła UB na ramieniu R wywoła przeciwmoment —M=
= Z70 R=P.R, skoro punkt S jest chwilowo ustalonym
środkiem obrotu. Siła zaś P0 = O72 w punkcie O jedno-
czy, się z obciążeniem Q= O 7\ i z ciężarem koła G=TtT2
w wymieniony wyżej wypadkowy nacisk iv* na podłoże,
który wywołuje równe a przeciwnie skierowane oddzia-
ływanie — JV* na koło. Rozłożyć je możemy na pio-
nowe oddziaływanie W=SlW=0T2~0Ii" oraz na po-
ziome oddziaływanie H, pokonywane siłą (P/4-Pj') —

01/07/
Normalne oddziaływanie — Nk wraz z odziaływa-

niem P daje wypadkowe oddziaływanie S~W\, które
musi przebiegać wzdłuż pionu (prostopadłej do kierunku
postępu) ze względu na równowagę całego pojazdu.

W ten sposób koło napędowe będzie się toczyło,
postępując równocześnie poziomo (równolegle do pod-
łoża), o ile tarcie czopowe przyjmiemy znikomo małe,
t. j . o wartości zerowej.

W istocie jednak tarcie czopowe występuje w pe-
wnej wielkości i powoduje odchylenie nacisku normal-
nego ~ Nh w stronę postępu o kąt <j50 w kierunek Ko',
który ustalimy z warunku równowagi na cały pojazd
(porów. rys. 3) tak co do kierunku, jak i wielkości.
Ustalenia tego trzeba jednak dokonać przy wyłączeniu
oporu czołowego, powstałego wskutek zanurzenia obrę-
czy w podłoże w ten sposób, że przyjmie się dla tego
celu kierunek styczny AV punkcie S, nachylony pod ką-
tem e do poziomu podłoża, jako poziom nowy podłoża
dla całego pojazdu, a normalną OS, jako -prostopadłą
do kierunku postępu po nowym poziomie. Przytem
uwzględnia się jako obciążenie wielkość OiVi, złożone
z obciążenia osiowego i siły 0 7 ^ działanie zaś ciężaru

G (oraz siły 7, 73) znosi się równem, a przeciwnie skie-
rowanem oddziaływaniem Mt Jfa wzdłuż normalnej S O.

Przypuśćmy, że oddziaływanie podłoża 7fQ' wy-
padnie z równowagi pojazdu równe SK, to rzut jego
na kierunek styczny do obręczy, SK", musimy dodać
do poprzednio ustalonego oddziaływania $ P 2 , aby otrzy-
mać całkowite styczne oddziaływanie, objawiające się
przy toczeniu się koła napędowego w' plastycznem pod-
łożu. Musi zatem wprowadzony moment M być tak
wielki, aby w punkcie S ustaliła się siła obwodowa
U=SU, która wywoła sobie równe a przeciwnie skie-
rowane oddziaływanie styczne SP.

"Wypadkowa z oddziaływań normalnych — Nk

(powstałych wskutek obciążenia osiowego i ciężaru
koła, oraz sił 0 7 ^ 7 , 72 do pokonania oporu czołowego)
i z oddziaływania stycznego SP na przezwyciężenie
tarcia czopowego przebiega w kierunku Ao

n w wielkości
SWa, odchylonym pod kątem an od pionu w punkcie
S w stronę postępu środka koła. Odpowiednio do od-
działywań występują w punkcie S równe, a przeciwnie
skierowane działania sił czynnych (U-}-Uo) i Nk, które
kojarzą się w wypadkową S. Rzut siły U na kierunek
poziomy pokonują opór czołowy H podłoża przez wy-
wołanie oddziaływania podłoża P.cose.

Siła obwodowa (J7+Z70) musi zaczepiać oczywiście
w punkcie zaczepienia S wypadkowego normalnego na-
cisku, ponieważ tylko wtedy może nastąpić równowaga
w przebiegu zjawiska.

Z rozpatrywania tego wypadku wynika, że w zwy-
kłych warunkach przy znaczniej szem (w stosunku do
promienia R) zanurzeniu koła opór tarcia czopowego
wypadnie znikomo mały wobec oporu czołowego tak,
że pod mianem oporu potoczystego wystarczy zwykle
rozumieć tylko opór czołowy podłoża.

Pod działaniem wyżej przytoczonych sił i oddzia-
ływań będzie koło napędowe, zanurzające się na pewną
głębokość w plastyczne podłoże, toczyło się z równo-
czesnem przeprowadzaniem środka koła po równoległej
do podłoża, jak długo istnieje przyczepność obręczy do
podłoża na całym lub części łuku AB. Skoro siła ob-
wodowa (17+ lf0) przekroczy wartość graniczną tarcia
przyczepnego ^02V*,.koło zacznie się ślizgać, obracając
się w miejscu i nie przeprowadzając swego środka
równolegle do podłoża.

6. Zjawisko smykania się wskutek normalnych
nacisków.

Naciski na podatne podłoże powodują jednak tak
przy kole biegowem, jak również przy kole napędowem,
takie skutki, że powyższe przedstawienia zjawisk nie
wystarczają. Wyznaczył to jako następstwa zjawisk
tarcia Gi imbel w rozprawie o „bezpośredniem tarciu
ciał stałych"7).

W celu dokładniejszego wglądu w przebieg tych
zjawisk rozpatrzmy zamiast wypadkowych sił, jak po-
wyżej, siły cząstkowe, np. przy toczeniu sztywnego
biegowego koła po równomiernie plastycznem podłożu
według rys, 6. z nieuwzględnianiem oddziaływania ob-
wodowego na pokonanie tarcia czopowego.

Skoro podzielimy łuk styku BA na równe odcinki
B Bi=B1B2 — B2B3 — B3A, to w środku każdego z nich,
w Slt S2,S3 i S,4 zaczepiają cząstkowe oddziaływania
~Nlt —N1} —2V3 , —iV4 równej wielkości wobec równo-
miernej plastyczności. Wypadkowe oddziaływanie — N
zaczepia w środku łuku styku w S} a i'ówne jest sumie
wszystkich cząstkowych oddziaływań. Również pionowa

') „Bie unmittelbare Keibung fester KBrper", jako uzu-
pełnienie 'broszury polemicznej p. t. „"Wer ist der w i r k l i c h
B l i n de", Berlin, Vlg. J. Springer 1920. .'.,'•' . . . -



składowa W wypadkowego oddziaływania, równa obcią-
żeniu Q, jest sumą pionowych składowych W1, W%,
W3, Wh cząstkowych oddziaływań-, które są proporcjo-
nalne do dostaw kątów e odchylenia od pionu, a po-
zioma składowa H wypadkowego oddziaływania jest
sumą poziomych składowych H^, H2, £T3, Ht cząstko-
wych oddziaływań, które są proporcjonalne do wstaw
kątów e odchylenia od pionu. "Według rys. 6 a przed-
stawić można te związki następująco:

dW—dQ=k.dNco8E=k.dłco8e=k.RcosedE, a
d H=k ,R. sin e. de, skoro przez Je oznaczymy współ-

czynnik proporcjonalności łuku ł, względnie promienia
R do sił N, W i H.

Rys. 6.
Cząstkowe siły występujące przy toczeniu sztywnego koła biego-
wego po zupełnie plastycznem podłożu. — X kierunek postępu.

Skoro weźmiemy pod uwagę przeciwne siły do
oddziaływań, t. zn. siły czynne, które działają na pod-
łoże w równych wielkościach oddziaływaniom w tych-
samych punktach styku, to stwierdzamy, że pionowe
siły cząstkowe Q zmieniają się wolniej (według cose
od 0° do 46°), niż poziome siły cząstkowe H (według
sing od 0° do 45°)8' i że bliżej punktu wejściowego A
łuku styku te poziome składowe mają stosunkowo do
pionowych składowych znaczną wartość, ale maleją
w kierunku do punktu •wyjściowego B prędzej, niż
pionowe składowe. Cząstki podłoża, szczególniej "w po-
bliżu punktu wejściowego A, ugną się pod zgniata-
niem pionowem w stronę toczenia obręczy, rozsuwa-
jąc się jednakże równocześnie po toczonej obręczy
w kierunku postępu, a więc zaczną się ślizgać po ob-

s) W celu udowodnienia, że funkcja sinus w granicach, od
0° do 45° prędzej wzrasta, aniżeli cosinus maleje, wystarczy
wykazać, że suma sina>+cosx wzrasta w podanych granicach
i że jest większa od 1.
Przyjmijmy: y=sin x+cosa>

=sin x+ sin (90—a;)„ . #+90—x cc=2 sin c o s h

=2 sin&5.cos(cc—46)
=Y^.cos(45-cc), to pochodna-— ~^2sin(46—x).

Prawa strona ostatniego równania jest: ^2 sin (46— cc) = O dla
£C=45°, a dla każdego x od 0° do 45° jest [iJ2sin{4&—a>)]>0, to
znaczy kąt nachylenia stycznej \jr^-) jest stale większy od O,
czyli (sin w+ cos x) wzrasta ze wzrostem x w wymienionych gra-
nicach. •

6:1

ręczy. W ten sposób może być wywołane, przynaj-
mniej na części obręczy od A począwszy, tarcie posu-
wiste w kierunku przeciwnym do kierunku toczenia
koła, działając bezpośrednio na obręcz, jako reakcja
przeciw działaniu sił czynnych 9). Prawdopodobny zatem
układ cząstek podłoża okazuje rys. 7,

Rys. 7.
Wyobrażenie dodatniego smykania się S przy B»tywnem kole
biegowem po zupełnie, plastycznem podłożu. — X. kierunek po*

stepu; p — przyczepność; n — poślizg.

Podobny układ cząstek podatnego podłoża pomię-
dzy dwoma toczącemi się równoległemi walcami unaocz-
nił K i c k 1 0 ) przez przewalcowywanie ciastowatej masy,
przełożonej barwnemi prążkami, chcąc zbadać układ
cząstek rozgrzanego żelaza przy procesie walcowania.
"W tym wypadku oprócz nacisków normalnych napę-
dzanymi walcami występuje także siła obwodowa waŁ
ców. (Działanie siły obwodowej przy toczeniu się koła
będzie rozpatrywane w dalszym ciągu w związku z przed-
stawieniem doświadczeń J a h n ' a ) .

Przebieg zjawiska według rys. 7 odbywa się w ten
sposób, że na początkowej części łuku styku nastąpi wsku-
tek umykania cząstek podłoża tarcie posuwiste wzglę-
dem obręczy koła, które to tarcie, fiNt skierowane bę
zie przeciwnie do toczenia koła. Równocześnie na dal-
szej części łuku styku aż do punktu wyjściowego B
może zachodzić przyleganie, o ile opór tarcia poto-
czystego wraz z oporem tarcia czopowego, względnie
jeszcze z oporem użytkowym '(P jak na rys. 2) nie
przekroczy wartości fi0 JVa. Zaznaczyć tu trzeba wy-
raźnie, że t y l k o c z ę ś ć n o r m a l n e g o n a c i s k u JWj
a więc c z ę ś ć o b c i ą ż e n i a Qt a mianowicie N±
wzgl. Q2 jest czynnikiem wywołującym tarcie przy-
czepne, ponieważ pozostała część N wzgl. Q, a miano-
wicie JVj wzgl. <2, rozkłada się na umykające cząstki
podłoża. Tym sposobem toczone koło biegowe, zagłę-
bione stosunkowo do swego promienia na znaczniejsze
zanurzenie w plastycznem podłożu, może łatwiej po-
śliznąć się wprzód pod działaniem siły ciągnącej z dwóch
powodów: 1. przez wystąpienie na części obwodu mo-
mentu obrotu przeciwnego do kierunku toczenia, a wy-

9) Przedstawienie przebiego toczenia koła biegowego i-roz-
łożenia nacisków na podłoże z ich skutkami na toczenie jest
podane mylnie na rys. 44 pracy autora p. t. „Kołowe pługi mo-
torowe", Poznań 1928 (str. 67 i 68), a zmiany nacisków pozio-
mych według tanga są ścisłe tylko w porównaniu z różuemi za-
głębieniami się koła w podłożu. Również na str. 69 do 72 •wy-
mienionej pracy zachodzą nieścisłości, które niniejsza praca
prostuje.

l») .Kick: „Dinglers Polyt. Journal", 1879, str. 349, oraz
R u m m e l : „Richtlinien fttr die Erforsohiing der Formanderung
bildsamer Korper", Stahl und Eisen, 1919, str. 240' i nast. • •
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wołanego na promieniu koła siłą tarcia mchowego po-
między obręczą a umykjącem podłożeni, oraz 2. przez
redukcję nacisku normalnego wzgl. obciążenia osiowego,
działającego na wywołanie przyczepności.

(Udziały nacisków normalnych N na strefę przy-
czepności p, wzgl. poślizgu JI, można w przybliżeniu
zastąpić udziałami obciążeń Q, o ile kąt e jest mały).

Oczywiście w ciągłym ruchu postępowym takiego
obciążonego koła biegowego zostanie poślizg koła,
powstałego z powyżej podanych powodów, szybko znie-
siony nagle wielkim oporem warstwy podłoża przed
kołem, mającej być teraz przesuwanej i chyba tylko
rozsuwanej na boki, a więc oporem, który spowoduje
koło do toczenia w właściwym kierunku.

Poślizg koła biegowego, nawet na krótkich od-
ległościach, jest niedopuszczalny, skoro koło swem to-
czeniem ma pokonywać opory użytkowe (F na rys. 2).
W tym celu otrzymują koła biegowe występy na ob-
wodzie, zwane ostrogami, które wgłębiają się w po-
datne podłoże pod działaniem dostatecznie wielkiego
obciążenia i zapewniają toczenie znacznym oporem czo-
łowym na wypadek dążności do poślizgu.

W opisanym wypadku cząstki podłoża pod dzia-
łaniem ślizgania się po obręczy spiętrzą się w wejścio-
wym punkcie A nieznacznie ponad nawierzchnię pod-
łoża w wolną przestrzeń.

Wobec dwóch innych zjawisk poślizgu, występu-
jących lub mogących wystąpić w powyższym wypadku,
zatrzymajmy nazwę p o ś l i z g u (niem. „Oleitung")
na zjawisko rzeczywistego poślizgu po z e r w a n i u
p r z y c z e p n o ś c i , a poślizg cząstek plastycznego pod-
łoża po obręozy, zachodzący p r z y r ó w n o c z e s n e m
i s t n i e n i u p r z y c z e p n o ś c i podczas normalnego to-
czenia, określmy mianem s m y k a n i a s i ę (niem.
Schlupf)n\ przyczem będzie to r z e c z y w i s t e smyka-
nie się. Wartość tego smykania wyraża stosunek różnicy
wzajemnych odległości cząstek zgniatanej powierzchni
styku po rozsunięciu a nieugniatanej przed rozsunię-
ciem do pierwotnej odległości cząstek przed rozsunię-
ciem: —. (rys. 7). W przytoczonym wypadku jest

smykanie dodatnie t. j . k o ł o b i e g o w e musi obto-
c z y ć w i ę k s z ą d r o g ę , niżby to wypadało z odwi-

1 n ) Termin „smykania się" w celu wyraźnego odróżnienia
od poślizgu można zastąpić określeniem „-względnego poślizgu"
przy nieusuwaiiiu się cząstek materjałów.

nięcia obwodu koła na drodze koła, choćby koło zu-
pełnie się nie ślizgało, znajdując w każdym punkcie
wystarczającą przyczepność.

K o ł o n a p ę d o w e w takich samych, jak po-
wyższych, warunkach [podobnie do prawej strony rys. 9
od A do C, z tą różnicą, że punkt 8 ustali się pod
większym kątem s i zamiast (i Qt i (fi0Q,) będzie fiNt

i (fi0 iV,)], wywołuje w odniesieniu do podłoża podobne
skutki, jak koło biegowe. Samo jednak podlega dwom
przeciwny sobie w skutkach zjawiskom, a mianowicie
tarcie smykającego się podłoża na części łuku styku
obręczy przeciwne do kierunku toczenia się, przeciw-
działa pośliznięciu koła na miejscu, podczas gdy zmniej-
szony dla adhezji udział normalnego nacisku wzgl. ob-
ciążenia łatwiej może dopuścić do krążenia i poślizgu
w miejscu. Ponieważ współczynnik tarcia ruchowego

. jest mniejszy, niż współczynnik tarcia spoczynkowego,
to iloczyn z części normalnego nacisku wzgl. obciąże-
nia, przypadającej na ten łuk styku, po którym pod-
łoże się smyka, i z współczynnika tarcia ruchowego
musi być mniejszy, niż iloczyn z tej samej części nor-
malnego nacisku wzgl. obciążenia i z współczynnika
tarcia spoczynkowego, które występywałoby, gdyby
podłoże się nie smykało. A zatem z tego powodu koło
napędowe w plastycznem podłożu przy występywaniu
smykania łatwiej się pośliźnie w miejscu, zamiast po-
toczyć się. Przytem jeszcze nie ma pomocy takiej, jak
przy kole biegowem, do toczenia w właściwym kie-
runku przez opór tarcia potoczystego, który koło bie-
gowe wspomaga przy toczeniu, przeciwnie, opór ten
utrudni wystąpienie nowej adhezji, działając w kie-
runku toczenia się w miejscu, chociaż zwiększony na-
cisk normalny powiększa zdolność przyczepności. N. p.
koło napędowe rolniczej ciągówki motorowej tem gorsze
ma warunki przyczepności, tem łatwiej ślizgać się będzie
w miejscu po podłożu, im więcej zagłębi się w podatnej
w stosunku do obciążenia roli, właściwie bez względu
na użytkowy opór ciągnienia, który przy skośnym od
dołu ciągnieniu powiększa obciążenie osiowe tylko pio-
nową składową pociągu, zwykle nieznaczną, pomijając
większą wtedy potrzebną siłę obwodową i konieczność
większego (styczneg)o oddziaływania podłoża.

Wskutek działania siły obwodowej U na cząstki
powierzchni podłoża nie wystąpi przy kole napędowem
w odróżnieniu do koła biegowego spiętrzenie cząstek
podłoża ponad powierzchnię w punkcie wejściowym A.

(O. d. n.).

Wiadomości z literatury technicznej.
Budownictwo.

— Budowę domów mieszkalnych w Niemczech omawia
Menzel w Deutsćh. Bauzeit. (Bauw. 1930, str. 242). Według
rozporządzenia ministerstwa dopuszcza się finansowanie bu-
dowy mieszkań z funduszów publicznych tylko przy po-
wierzchni 30 do 50 m2.

— Solomit, nowy materjał budowlany, omawia Rogier
w Deut. Baw. (Konstr. 1930, str. 12). Są to płyty z bar-
dzo komprymowanej słomy, których użyć można z korzyścią
do wypełnienia ścian zamiast cegły. Materjał jest bardzo
lekki, 1 w2 waży wraz z tynkiem 90 kg, bez tynku Ib kg.
Ciężar jego gatunkowy jest 0*25. Pod wzglądem, cieplnym
jest on znakomity. Materjał jest ogniotrwały, lampką pło-
nącą można wypalić tylko małą dziurę, która po odsunięciu
lampki przestaje się żarzyć. Z powodu lekkości ścian osią-
gamy oszczędność przy budowie szkieletu żelaznego czy
żelbetowego. Zarazem ściany zajmują mniej miejsca. Pod
względem cieplnym 8 cm gruba ściana solomitowa z tynkiem
obustronnym odpowiada ścianie ceglanej 71 cm grubej.
W Berlinie zbudowano już wiele budynków z tego materjału.

— Najwyższy komin w Europie stoi w fabryce Neuhof
Tow. elektrycznego Hamburskiego. Zbudowano go z żelbetu,
jest 150 m wysoki, średnica w świetle u góry wynosi 5*5 m,
u dołu 10 m. Ciężar jego wynosi 5650 t i spoczywa na 211
palach żelbetowych długich 13 m. Dr. M. Thullie.

Mosty.
— Most drogowy na Warcie między Kostrzyniem a Go-

rzowem (Landsberg) opisuje Dr. K. Bernhard w Deułsch.
Bauzeit. (Konstruk. 1930, str. 81). Długość mostu wynosi
blisko 700 m. Most rzeczny żelazny składa się z 3 przęseł,
środkowego łuku z pomostem dołem o rozpiętości 90 m i dwu
skrajnych po 25 m. Wiadukt zalewowy jest żelbetowy około
500 m długi, składa się on z 21 przęseł o rozpiętościach
25 i 23'8 m. Koszt budowy wynosi 1-2 milj. marek.

— Wzmocnienie i rozszerzenie mostu na Werra w Wi-
tzenhausen opisuje Bunz w Deut. Bauzeit. (Konstr. 1930,
str. 17). Stary ten most kamienny miał jezdnię 4'40m i dwa
chodniki po 1 m. Okazała się potrzeba rozszerzenia jezdni
i chodników ha 6*0m i 2 x l " 4 m. Wykonano to w ten spo-
sób, że z obu stron stron starego mostu zbudowano skle-
pienia o mniejszej strzałce i szerokości 1"6 m. Oprócz tego



mury tak filarów jak J sklepień były wskutek wymycia z%*
prawy luźne. Trzeba było po wymyciu szwów wciskać w nie
zaprawę cementową pod znacznem ciśnieniem. Ponieważ gło-
wice nie były wcale połączone z filarami, musiano je połą-
czyć zapomocą opaski żelbetowej. Wszystkie roboty wyko-
nano bez przerwy ruchu. Dr. M. Thullie.

Wytrzymałość materjałów.
— Żeliwo. Normalne żeliwo ma wytrzymałość na ciągnie-

nie 2500 kgjcm?, a na ciśnienie 7500 kgjcm?. Alilt. d. stadt.
Prilf. (Wien 1931, 3) donoszą, że wyrabiają już żeliwo wy-
borowe o wytrzymałości na ciągnienie 4000 'kgjcm'1, na zgi-
nanie 600 kgjem2, którego wytrzymałość na ciśnienie może
wzrosnąć do 12.000 kgjcm2. Dr. M. Thullie.

Żelazo-beton.
— Stal wyborowa dla żelbetu. Mitt. der Stadt. Prilfungs-

anstalt fur Baustoffe Nr. 3 z r. 1981, wydawane w Wiedniu,
donoszą, źe w Wydziale żelbetowym austr. tow. inź. i arch.
wybrano podkomisję dla badania wzmocnienia żelbetu stalą
wyborową, a w szczególności St 55, stalą Isteg i blachą
siatkową. Chodzi tu o zwiększenie naprężenia dopuszczalnego
z 1500 na 1700 Jcffjcm2 i wykonanie potrzebnych doświad-
czeń. W Wiedniu policja budowlana dopuszcza już dla stali
Isteg 1700 kgjcm2. Przepisy niemieckie dopuszczają jednak
tylko dla płyt i belek prostokątnych 1500 kg/cm* dla stali
St 48 i St 52. Przepisy austrjackie dopuszczają także
1500 kgjcm2 i to ogólnie w belkach żelbetowych pod warun-
kiem, źe granica ciastowatości wynosi 8000 kgjcm^. Przy
stali St 55 można liczyć na granicę ciastowatości 3400 kgjcm2,
a wtedy można przyjąć naprężenie dopuszczalne 1700 %/cwa.
Wydział ma jeszcze w tym roku wypowiedzieć się co do
możliwości takiego podwyższenia naprężeń dopuszczalnych.

Dr. M. Thullie.

RECENZJE I KRYTYKI.
Politechnika Lwowska. Jej stan obecny i potrzeby.

Nakładem Grona Profesorów. Lwów 1932.
Ciężkie położenie już od dłuższego czasu Politechniki

Lwowskiej oraz wynikająca z tego konieczność przyjścia
z jak najszybszą pomocą tej najstarszej polskiej Uczelni
Technicznej były powodem ukazania się powyższego wy-
dawnictwa, uskutecznionego staraniem i sumptem Grona
Profesorów.

Może autorów i wydawców tego dzieła spotkać zarzut,
źe chwila, w której wydawnictwo ujrzało światło dzienne,
nie jest odpowiednią dla możności natychmiastowego uzy-
skania środków materjalnych celem sanowania dotychczaso-
wych stosunków. Nie da się nawet zaprzeczyć, źe od mo-
mentu zamknięcia redakcji tej księgi stosunki pogorszyły
się bardzo znacznie, jeśli wspomni się tylko o olbrzymich
kompresjach budżetowych, uniemożliwiających odbywanie
całego szeregu wykładów zleconych, redukcji katedr i po-
mocniczych sił naukowych, środków na pomoce naukowe,
prawie zupełny zanik kredytów budowlanych i konserwa-
cyjnych itp. Trzeba jednakże pamiętać, iż sama myśl o po-
trzebie zaznajomienia myślącej części naszego społeczeństwa
z bolączkami Politechniki Lwowskiej powstała już przed
kilku laty, podówczas, gdy nie można było przewidzieć
dzisiejszego trudnego położenia finansowego Państwa.

Istnieją jednakże dwa ważne momenty, które w zu-
pełności usprawiedliwiają obecne ukazanie się tej pracy.
Pierwszy, to ten, iź w chwili, gdy ukończy się dzisiejsza
depresja gospodarcza, znajdą czynniki miarodajne gotowy
materjał odnoszący się do mizerji Uczelni oraz konieczny,
minimalny program na przyszłość, oraz drugi tkwiący w tem,
by społeczeństwo zrozumiało, źe w całym szeregu państw
kulturalnych nie wszystko, w odniesieniu do potrzeb Wyż-
szych Uczelni, przerzuca się na barki budżetu państwo-
wego. Jeżeli na Zachodzie znajduje się cały szereg mece-

nasów, którzy fundacjami swemi umożliwiają spokojny, bez-
troski, a często nawet kwitnący byt wyższemu szkolnictwu,
to i w naszem społeczeństwie powinno wyrobić się prze-
świadczenie o konieczności przyjścia z pomocą nauce polskiej
ze strony klas posiadających, które zresztą nierzadko dobro-
byt swój opierają na postępie i rozwoju techniki. Jeżeliby
ta myśl znalazła jakitaki oddźwięk u tych, którzy do przyj-
ścia z pomocą poczuwać się powinni, to zadanie omawia-
nego wydawnictwa byłoby w zupełności spełnione.

Księga cała jest dziełem zbiorowem. Zarys historyczny
rozwoju Politechniki opracował Prof. 0. Nadolski, ogólne
potrzeby Prof. K. Weigel. Ustępy informacyjne o poszcze-
gólnych Wydziałach opracowali: o Wydziale InżynierjiProf.
W. Wojtan, Architektury Prof. W. Derdacki, Chemji Prof.
W. Jakób, Mechanicznym Prof. E. Hauswald, Jiolniczo-
lasowym Prof. K. Eóżycki zaś Ogólnym Prof. W. Stożek.
Nadto krótkie monografje o poszczególnych katedrach opra-
cowali odnośni profesorowie. Nad zespoleniem całości, uzgo-
dnieniem pojedynczych dat i nadaniem całemu wydawnictwu
poważnej szaty typograficznej czuwał redaktor księgi Prof.
D. Szymkiewicz, któremu należy się istotna wdzięczność za
sumę pracy w wydawnictwo to włożonej.

Opisywanie, choćby pobieżne, tych trudności, w jakich
Politechnika Lwowska się znajduje w ramach krótkiej re-
cenzji jest wprost niemożliwe. Największą bolączką, to brak
pomieszczeń występujący jaskrawo na tem tle, iź w gma-
chach, które obliczone były na 300 studentów, znaleźć musi
obecnie pomieszczenie 2000, przy ogólnej liczbie studentów
ponad 3000. Następnie katastrofalny wprost brak odpowie-
dnich dotacyi naukowych dla poszczególnych katedr i wy-
nikająca stąd często niemożność wydatnej pracy naukowej
opartej o nowoczesne instrumenty i przyrządy. Wreszcie
trudności złączone ze skromnem uposażeniem profesorów,
które często uniemożliwiają pozyskanie pożądanych sił, znaj-
dujących gdzie indziej bardziej znośne warunki pracy.

Książka godna uważnego przestudiowania, oddającą
prawdziwą usługę nauce polskiej a przynosząca zaszczyt
Gronu Profesorskiemu, które w opisanych trudnych warun-
kach istnienia rąk nie opuszcza, wzywa o pomoc i dzwoni
na alarm, pracując przy tem bardzo intenzywnie, jak tego
dowodzi spis wydawnictw pracowników poszczególnych za-
kładów naukowych, dołączony do opisu każdej katedry.

Pojedyncze egzemplarze są do nabycia .w Bibljotece
Politechniki po cenie 10 zł,

„Statyczne obliczenie łuków utwierdzonych dla po-
dłużnych sił poziomych" nap. Dr. Wład. Zaruba, docent
czeskiej Politechniki w Bernie. Berno 1928,

Dla rozwiązania tego problemu używa się zwyczajnie
sposobu analitycznego Mullera Breslaua. Autor rozwiązuje
ogólnie zadanie, zastosowując prawo Castigliana, a potem
podaje rozwiązania dla rozmaitych wypadków obciążenia tak
ciągłego jak i skupionego, wyznacza też linje wpływowe dla
parcia poziomego i momentów. Dr. M. Thullie.

„Łukowe mosty". Obliczenie momentów zginających
i skręcających pod wpływem wiatru i sił poziomych, nap.
Dr, Wład. Zaruba. Berno 1927.

Obliczenie zasadza się na pracy odkształcenia. Autor
oblicza moment w kluczu, wywołany siłami poziomemi. Prze-
krój łuku przyjmuje prostokątny, dwudzielny i teowy. Osobno
liczy dla łuków parabolicznych i ciągłych.

Dr. M. Thullie.
„Mosty wiszące ze szczególnem uwzględnieniem

mostu Filadelfia-Camden" nap. Ralf Modrzejewski (Mod-
jeski) {Przegl. Techn. 1930, str. 697).

Jest to referat wygłoszony w r. 1929 na światowym
Kongresie inżynierów w Tokio. Autor podaje historję mostów
wiszących, a potem opisuje dzisiejszy ich ustrój na przy-
kładzie mostu Filadelfia - Camden. Praktyka wykazała, źe
liny główne z drutów równoległych są lepsze i tańsze, aniżeli
łańcuchy. Dr. M. Thullie.



NEKROLOGJA.
t Śp. Inź. Adam Ebenberger, Dyrektor Oddziału

Lwowskiego Polskich Zakładów Siemens S. A. zmarł dnia
15 lutego 1932 r. Członkiem naszego Towarzystwa był od
r. 1910. Przez długi okres czasu piastował stanowisko Prze-
wodniczącego Sekcji Elektryków. Cześć Jego pamięci!

t Karol Bach, znakomity profesor budowy maszyn
i wytrzymałości materjałów na Politechnice w Stuttgarcie
zmarł w 85 roku życia. Prace jego naukowe są powszechnie
znane i wysoko cenione.

Zebrania i obczyty w Towarzystwie.
W dniu 3 lutego 1932 r. odbyło się zebranie dysku-

syjne nad zagadnieniem racjonalizacji gospodarczej z refe-
ratem wstępnym Prof. E. H a u s w a l d a . Dnia 10 lutego
1932 r, odbył się odczyt Inż. Piotra T u ł a c z a p. t.: „Naj-
nowsze metody spawania", dnia 17 lutego. 1932 odczyt
Michała Bohatyrewa p. t.: „Zagadnienie szybkości w że-
gludze wodnej", zaś dnia 24 lutego 1932 odczyt Inź. Ta-
deusza Wróbla p. t.: „Propaganda w budowie miast".

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.

z dnia 9. listopada 1931 r. Obecni: Prezes St. Rybieki,
Wiceprezesi: Inź. F. Blum, Prof. Dr. 0. Nadolski. Członko-
wie : Prof. E. Bratro, Inż. M, Bessaga, Inż. E. Bronarski,
Inź. A. Broniewski, Inź. St. Kozłowski, Inż. D. Krzycz-
kowski, Inź. T. Laskiewicz, Prof. Dr. M. Matakiewicz, Inż.
J . Wokroj, oraz IDŹ. M. Kossakowski, jako delegat Sekcji
Inżynierów - Architektów przy P. T. P.

Usprawiedliwili swą, nieobecność: Inź. Z. Kalityński,
Inż. A. Tomaszewski i Inż. T. Jarosz.

Przed porządkiem dziennym zawiadamia Prezes Ry-
bicki Wydział, iż P. T. P. otrzymało zaproszenie od Pol-
skiego Towarzystwa Fizycznego do współudziału w urzą-
dzeniu uroczystości ku czci Maswella, która odbędzie się
19. b. m.

Na skutek starań w sprawie uzyskania funduszów na
ukończenie budowy Bibljoteki Politechniki Lwowskiej udało
się uzyskać obietnicę Ministerstwa Robót Publicznych otrzy-
mania 50.000 zł. na częściowe wykończenie budowy.

Prezes Rybicki podaje do wiadomości pisłno b. Mi-
nistra A. Kędziora z rezygnacją ze stanowiska przewodni-
czącego Sekcji Meljoracyjnej P. T. P. ze względu na zły
stan zdrowia. Postanowiono uprosić na przewodniczącego p.
Inż. Howartha.

1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu
przyjęto bez zmian.

W związku ze sprawami poruszonemi na poprzedniem
posiedzeniu Prezes Rybicki podaje do wiadomości, iż wziął
udział w delegacji w sprawie uzyskania kredytu na dokoń-
czenie budowy gmachu Bibljoteki Politechnicznej. Delegacja
w składzie: Rektor Politechniki Prof. Sokolnicki, Prezydent
m. Lwowa Brzozowski, Prez, AL Pawłowski, oraz Prezes
Rybicki, była przyjęta przez Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej, oraz przez Panów Ministrów Becka, Jana Piłsudskiego,
Norwid -Neugebauera, oraz Ks. Żongołłowicza, którzy obie-
cali w miarę możności sprawę poprzeć.

2. Przyjęto jednogłośnie następujących nowych człon-
ków: Inź. Jana Głowacza, Inź. Stanisława Różyckiego, Inź.
Stanisława Szerszenia.

3. Skarbnik zdaje sprawozdanie ze stanu kasowego
w ostatnim miesiącu, oraz podaje dokładne zestawienie kwot,
należnych Towarzystwu od poszczególnych członków, oraz
ostateczne ustalenie wydatków do końca bieżącego roku
(vide załączniki). Wiceprezes Blum stawia wniosek o przy-
jęcie sprawozdania do wiadomości i -wyrażenia panu Skarbni-
kowi podziękowania za tak skrupulatne zestawienia kasowe.
Wniosek.przyjęto jednogłośnie.

4. Prezes Rybicki zawiadamia o ukonstytuowaniu się
nowej Sekcji Inżynierów-Architektów przy P. T. P., której
regulamin przedkłada. Regulamin Sekcji zatwierdzono. Prezes
Rybicki wita nowopowstałą Sekcję i uważa za objaw b. po-
żądany utworzenie jej, zwłaszcza wobec obecnych potrzeb.

5. Prezes Rybicki przedstawia sprawę utworzenia no-
wej Sekcji przy Towarzystwie, której zadaniem byłaby luźna
dyskusja nad tematami zawodowemi, gospodarczemi i t. p.

i któraby miała za zadanie zebranie materjału i przygoto-
wanie konkretnych wniosków na tygodniowe zebrania To-
warzystwa. Sekcja otrzymałaby nazwę „Ogólna". Po dłuższej
dyskusji uchwalono upoważnić Prezydjum do zwołania infor-
macyjnego zebrania w sprawie takiej Sekcji.

6. Prezes Rybicki zawiadamia Wydział o otrzymaniu
zaproszenia na uroczystości BO-lecia założenia Towarzystwa
Politechnicznego w Bukareszcie. Po dłuższej dyskusji posta-
nowiono nie wysyłać delegata a natomiast wysłać ozdobny
adres w językach polskim i rumuńskim. Celem zrealizowa-
nia tej uchwały wybrano Komisję w składzie: Inź. T. Las-
kiewicz, Inź. E. Bronarski, Inż. A. Broniewski i Inź. Grzy-
malski. Na koszta tego adresu przeznaczono kwotę 400 zł.

7. Prezes Rybicki zawiadamia Wydział, że w r. 1932
odbędzie się VII. Kongres Międzynarodowej Federacji Prasy
Technicznej i Zawodowej.

8. Prezes Rybicki przedstawia uchwałę XIII. Zjazdu
Delegatów Z. P. Z. T., według której wszystkie Zrzeszone
Towarzystwa mają wygotować opinję w sprawie wniosków
Kujawskiego Stowarzyszenia Techników w sprawie przy-
śpieszenia wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy
o ochronie tytułu inżyniera, oraz w sprawie ustawowego
określenia i ochrony tytułu „technika". W sprawie tej wy-
brano Komisję w składzie: Prof. Dr. Nadolski, jako prze-
wodniczący, oraz Inż. Blum, Prof. Dr. Matakiewioz, Prof.
D. Krzyczkowski, Prof. Łukasiewicz i Prof. Dr. Krakowski
jako członkowie.

9. Inź. Kozłowski przedstawia sprawę aktów S. S. S.
przekazanych przez rodzinę śp. Inż. Jaskólskiego wraz
z kwotą 50 zł., jako pozostałości po tej akcji i prosi Wy-
dział o dalsze rozporządzenie temi aktami. Postanowiono
uprosić p. Prezesa Inż. Gąsiorowskiego do zajęcia się tą
sprawą.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towa-
rzystwa. Na podstawie uchwały, powziętej na posiedzeniu
w dniu 18. stycznia b. r. zwołuje Wydział Główny w myśl
postanowień §§ 30 — 32 Statutu Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie na dzień 16. marca 1932 r. o godz. 17-tej (5-tej po-
południu) w lokalu Towarzystwa przy ul. Zimorowicza 9
z następującym porządkiem obrad:

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

Towarzystwa.
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 . 16. marca 1932 r. o godzinie 18-tej
(6-tej wieczór) w tym samym lokalu drugie Walne Zgroma-
dzenie, którego uchwały będą ważne bez względu na liczbę
obecnych.

Wydział Główny.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, uł. Lindego 1. 4.



1932 Nr. 5. z dn. 10. Iii. CZASOPISMO TECHNICZNE - Organ Ministerstwa Robót Publicznych
i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego. Rocznik L

T R E Ś ć : Część urzędowa. Część nieurzędowa. Prof. Dr. M. T ł i u l l i e : Najnowsze doświadczenia wiedeńskie ze słupami żelbeto-
wymi. — L. G r a b o •\vski: O wyrażeniach spółrzędnyoli prostokątnych odwzorowania Gaussowskiego (hannowerskiego)
jako funkcyj spółrzędnych geograficznych. — Inż. Dr. T. Ś w i e ż a w s k i : Toczenie się koła. (Cifig dalszy). — Inż. T.
Z u b r z y c k i : Skrajne wartości stanów wody i objętości przepływu. — 54. Sprawozdanie Wydziału Głównego Poi. Tow.
Politechnicznego za r. 1081. — Wiadomości'z literatury technicznej. — Recenzje i krytyki. — Sprawy Towarzystwa.

Część urzędowa.
Z Ministerstwa Robót Publicznych.

Na podstawie § 5 rozporządzenia z dnia '26. II.
1926 r. (Dz. U. E. P. Nr. 33, poz. 203) Pan Minister
Robót Publicznych, zamianował rozporządzeniem z dnia
9 lutego 1932 r. L. O. P. 14/c/l na okres do końca
obecnej kadencji Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
na mierniczych przysięgłych we Lwowie Członkiem
i Sekretarzem tejże Komisji p. inż. Zdzisława War-
chałowskiego, radcę budownictwa Dyrekcji Robót Pu-
blicznych we Lwowie, zwalniając równocześnie ze sta-
nowiska członka i sekretarza Komisji p. inż. Edwarda
Hillbrichta, radcę budownictwa Zarządu wodnego
w Samborze.

Ustawy i rozporządzenia.
1. W „Monitorze Polskim" Nr. 283 z 1931 r., poz.

375 — Instrukcja Ministra Robót Publicznych z dnia
7 listopada 1931 r., wydana na podstawie §§ 27, 32
i 19 rozporządzenia Ministrów Robót Publicznych
i Skarbu z dn. 3 października 193J. r., wydanego w po-
rozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Prze-
mysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Tele-
grafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. E. P. Nr. 92, poz. 7l6)
w. sprawie biletów, jakich używać powinny przedsię-
biorstwa przewozowe, uiszczające opłatę na rzecz
Państwowego Funduszu Drogowego od rzeczywiście
sprzedanych biletów, oraz w sprawie obliczania ryczał-
towych opłat na rzecz tegoż Funduszu.

2. W „Monitorze Polskim" Nr. 290 ex 1931 i\,
poz. 384 — Rozporządzenie Ministra Robót Publicz-
nych z dn. 5 listopada 1931 r. o przekazaniu wojewo-
dom decyzyj w sprawach pociągania do udziału w kosz-
tach budowy i utrzymania dróg państwowy. (Przedruk
z Dz. U. E. P. z dnia 1 grudnia 1931 r., Nr. 103,
por. 793).

3. W Dz. U. Nr. 4 ex 1932 r. poz. 23 — rozpo-
rządzenie Eady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r.,
zmieniające rozporządzenie Eady Ministrów z dnia 1
października 1924 r., o opłatach za mieszkania, zajmo-
wane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojsko-
wych zawodowych w budynkach państwowych, przez
Skarb Państwa wynajętych, lub administrowanych.

4. W Dz. U. Nr. 6 ex 1932 r. poz. 40 — rozpo-
rządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Spraw We-
wnętrznych z dnia 5 stycznia 1932 r., w sprawie czę-
ściowego przekazania wojewodom uprawnień z arfc. 2
ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzy-
maniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

B. W Dz. U. Nr. 7 ex 1932 poz. 44 — rozporzą-
dzenie Ministra Robót Publ. w porozumieniu z Mini-
strem Spraw Wewn. z dn. 17 grudnia 1931 r. w spra-
wie zmian w rozporządzeniu z dn. 17 lutego 1928 r.
o katastrze sił wodnych.

6. W Dz. U. Nr. 8 ex 1932 r. poz. 54 — Rozpo-
rządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 16 stycznia
1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 22
marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych dla uzyska-
nia prawa kierowania robotami budowlanemi i wyko-
nywania projektów (planów) tych robót.

Zmiany personalne.
M i a n o w a n i a .

Urząd Wojew. (Dyr. Rob. Publ.) w Toruniu: inż.
Krzyszkowski Bolesław, prowiz. radcą budownictwa
w VI st. sł.; Inż. Boj akowski Michał — prowiz. refe-
rendarzem w YII st. sł.

P r z e n i e s i e n i a .
Inż. Boberski Aleksander, referendarz VII st. sł.

z Urzędu Woj. (DRP) we Lwowie do Urzędu Wojew.
(DRP) w Kielcach.

Inż. Pinno Alfons, radca bud. VI. st. sł. z Urzędu
Wojew. (DRP) w Kielcach do Urzędu Wojew. (DRP)
w Brześciu n/B.

Inż. Brok-Klonowski Stanisław, radca bud. VI
st. sł. z Urzędu Wojew. (DRPj w Warszawie do Urzędu
Wojew. (DRP) w Kielcach (równocześnie mianowany
kierownikiem Oddziału w VI st. sł.).

Inż. Langer Mieczysław, kierownik Oddziału VI
st. sł. z Urzędu Wojew. (DRP) w Krakowie do Dy-
rekcji Dróg Wodnych w Warszawie.

Inż. Nowak Erwin, kierownik Oddziału VI st. sł.
z Urzędu Wojew (DRP) w Łodzi do Ministerstwa Ro-
bót Publicznych.

Inż. Sokołowski Kazimierz, radca bud. VI st. sł.
z Urzędu Wojew. (DRP) w Stanisławowie do Urzędu
Wojew. (DRP) w Brześciu n/B.

Inż. Gerstman Franciszek, radca bud. VI st. sł.
z Urzędu Wojew. (DRP) w Toruniu do Urzędu Wojew.
(Wydz R. P.) w Katowicach.

Inż. Girin Jarosław, referendarz VII st. sł. z Urzędu
Wojew. (DRP) w Wilnie do Urzędu Wojewódz. (DRP)
w Białymstoku.

Inż. Berstling Ludwik, referendarz VII st. sł.
z Urzędu Wojew. (DRP) we Lwowie do Urzędu Wojew.
(DRP) w Kielcach.

P r z e n i e s i e n i a n a e m e r y t u r ę .
Centrala Min. Rob. Publ. radca ministerjalny w VI

st. sł. Panczakiewicz Ludwik, Urząd Wojew. (DEP) we
Lwowie: radcowie budownictwa w VI st. sł. inź. Szmatera
Włodzimierz, inż. Link Franciszek i inż. Witmicki Bron.

Urząd Wojew. (DRP) w Krakowie: Kierownik
Oddziału w VI st. sł. inż. Chudoba Franciszek, radco-
wie budownictwa w VI st. sł; inż. Pruchnicki Leon
i inż. Pindelski Józef, referendarz w VII at. sł. inż.
Moor Stanisław.

Urząd Wojew. (DRP) w Tarnopolu: referendarze
w VII st. sł. inź. Bogdanowicz Mikołaj i inż. Tinz Adolf.

Urząd Wojew. (DRP) w Stanisławowie: Dyrektor
Eobót Publ. w V st. sł. inż. Południewski Franciszek.

Urząd Wojew. (DRP) w Łucku: radca budów,
w VI st. sł. inż. Krafffc Tadeusz.

Urząd Wojew. (DRP) w Poznaniu: urzędnik VII
st. sł. Pyszkowski Marjan.

Z w o l n i e n i a .
Urząd Wojew. (DRP) w Lublinie: prowiz. radca

budów, w VI st. sł. inż. Neczaj-Hruzewiez Zbigniew.
Urząd Wojew. (DRP) w Łodzi: prowiz. referendarz

w VII sfc. sł. inż. Goetzen Jan.
Z m a r l i :

Urząd Wojew. (DRP) w Kielcach: inspektor w VI
st. sł. Pintner Edward zmarł dn. 4 grudnia 1931 r.
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Część nieurzędowa.
Dr. Maksymiljan Thtillie.

Najnowsze doświadczenia wiedeńskie ze słupami żelbetowymi.
Austrjacki •wydział żelbetowy Tow austr. inż.

i arch. w Wiedniu obchodził w tym roku 25-letni ju-
bileusz. Podkomisja dla słupów ogłosiła z tego po-
wodu swe trzecie sprawozdanie, a to przez swego prze-
wodniczącego Dr. "Fr. Empergera]).

Doświadczenia te miały na celu. zbadania współ-
działania skorupy t. j . betonu, leżącego zewnątrz uzbro-
jenia poprzecznego i współdziałania uzbrojenia po-
przecznego. Przy tych doświadczeniach użyto dla prę-
tów podłużnych żelaza st 37 i stali st 55, zaś dla uzwo-
jenia drutu stalowego o wytrzymałości 9780 kglcm'2
i 8540 kg(cms, gdy w praktyce używa się zwykle drutu
żelaznego o wytrzymałości 3300 kg jam?.

Szkoda, że pieniądze, któremi rozporządzała pod-
komisja, nie zezwoliły na wykonanie przynajmniej
trzech egzemplarzy każdego słupa. "Wykonano wiele
doświadczeń pojedynczych, które, rozumie się, przed-
stawiają, małą wartość naukową. Ale pomimo tego wy-
niki doświadczeń są godne uwagi.

Na tablicy I zestawiono doświadczenia grup A,
B, C i D. Słupy 1. 1, 9, 12, 16, 23 i 30 są betonowe,
z ciężaru łamiącego wyznaczono wytrzymałość słupową

betonu. Dla grupy A otrzymaliśmy =• = 186 kglcm2,
„ „ 186 + 160+149 1 C . , * . „ n

dla gupy B •——-^ = 164: kgjcm2, dla grupy C
141 kg I'cm2, a dla J)=130 kgjcm2 (doświadczenia poje-
dyncze).

Dla słupów wzmocnionych podłużnie i strzemio-
nami obliczono z ciężaru łamiącego liczbę Otrzy-
maliśmy »=20, 15, 18 i 19, a tylko dla słupa 3 o wzmo-
cnieniu podhiżnem 0'20/0> w praktyce nieużywanem,
wypada n=7'2. Widzimy więc, że na razie możemy
jeszcze zatrzymać n = lb. Dla słupów uzwojowych obli-
czono ciężar łamiący wedle następnych wzorów : 1. roz-
porządzenia polskiego P=fa(l-2b F,.-\-lbFi+30 Fu); 2.
niemieckiego {P=kiFrĄ-\.h Fi+45 Fu); 3. nowego wzoru
Kugiego, na podstawie tych doświadczeń ułożonego,
P=Fr Kt,+FiKj+y FuK,n przyczem y = l - 5 ; 4. to samo,
lecz dla y = 2'0.

Widzimy, że przy użyciu drutu stalowego o wy-
trzymałości 9780 i 8540 kglcm? przepisy polskie i nie-
mieckie dają prawie zawsze za mały ciężar łamiący.
Tylko dla słupów 1. 6, 10, 15, 18 i 19 zgadza się wy-
nik obliczenia dość dobrze z doświadczeniem, dla wszyst-
kich innych słupów doświadczenie wykazuje znacznie
większy ciężar łamiący. Zwłaszcza różnica ta jest bar-
dzo wielka w grupie D, 137 i 129 t w stosunku do
184 i 238 t. Dla słupów 39 i 40 obliczenie daje 160 ł,
doświadczenie 313 t. Widać z tego, że przy użyciu
drutu stalowego o wielkiej wytrzymałości wzory polski
i niemiecki'nie dają się użyć. Ciężar łamiący jest w tym
wypadku znacznie większy.

Dr. Emperger badał przy sposobności tych do-
świadczeń skrócenie długości betonu i żelaza i stwier-
dził , że przy użyciu stali okrągłej st 65 całkowite j ej
wyzyskanie wymaga trochę większego skrócenia dłu-
gości betonu, a więc silniejszego uzwojenia. Silne
i tęgie pręty podłużne wykazują większe skrócenie
długości.

Słupy, uzbrojone kątówkami st 55, wykazują w sto-
sunku do st 37 znaczne powiększenie ciężaru łamiącego
przy tym samym przekroju i uzbrojeniu. I tak otrzy-
mujemy dla słupów 31, 32, 35 i 36 średni ciężar ła-

*) „Dritter Bericht des Unterausschusses fttr Saulen".
Zeitsch. a. oster. Ing. u, Arch, 1981, str. 109.

miący 184 t, gdy słupy 33, 34, 37 i B8 ze st 55 wy-
kazują 239 t. Doświadczenia te więc stwierdziły, że
ciężar łamiący z&leży nie tylko od wytrzymałości be-
tonu Ki, Fi i Fu, lecz także od granicy ciastowatości
uzbrojenia podłużnego i drutu. Inżynier cywilny Karol
Kugi ustanowił na zasadzie dodawania, wytrzymałości
wzór: P = F , . K , - \ - F i K i Ą - y F n K n ) . . . . 1 )
przyczem y = l do 2 a /<fi,=0'8 wytrzymałości kostkowej.

Kugi proponuje następne wartości dla y:
a) Przekroje uzbrojone żelazem okrągłem lub sła-

bymi kształtownikami z żelaza lub stali y = l ;
b) Uzbrojone silnemi kątówkami st 37 y = l - 5 ;
a) „ „ „ s*56 y=2.
Widzimy, że w grupie A ciężar łamiący, obliczony

według Kugiego dla y = l ' 5 dostatecznie zgadza się
z doświadczeniami.

"W grupie B wyniki obliczeń dla y=l-5 są także
dobre, lecz przy słupach 1. 14, 21 i 22 y = 2 daje lepsze
wyniki.

W grupie G silnie uzbrojonej (6°/0) zgadzają się
wyniki doświadczeń z obliczeniem przy założeniu y = l ' 5
przy słupie 26, y=2'0 przy słupach 28 i 29. Dla słupa
1, 25 ciężar łamiący jest jeszcze większy.

W grupie D jeszcze silniej uzbrojonej (9 '/o) j©st
ciężar łamiący prawie wszędzie większy, niż obliczony
według wzoru Kugiego i y = 2'0. Tu należałoby uwzglę-
dnić wpływ skorupy.

Dr. Emperger badał przy swych doświadczeniach,
czy przy obliczeniu można uwzględnić skorupę i kiedy
skorupa współdziała aż do złamania.

Że skorupa może w pewnych wypadkach powięk-
szyć ciężar łamiący, widzimy z tabl. I.
Słup 1. 10 ze skorupą cienką i^=476, i?,.=400 niesie 92 t

„ 1. 11 „ „ grubą ^ = 6 7 6 , # = 4 0 0 „ 1081
Dr. Emperger dochodzi do wyniku, że przy słu-

pach żelbetowych ze strzemionami skorupa nie odpada,
lecz niesie także pewną część ciężaru, co zresztą ogólnie
przyjmujemy w praktyce. Ale on twierdzi dalej, iż uzbro-
jenie podłuźno st 37, o ile jest połączone z uzwojeniem
słabem współdziała z całym przekrojem wraz ze sko-
rupą aż do złamania.

Przypatrzmy się teraz wynikom doświadczeń. Wi-
dzimy w grupie A, że ciężar łamiący obliczony według
rozporządzenia polskiego lub niemieckiego zgadza się
z doświadczeniami. W drugiej grupie B dla uzbrojenia
podłużnego 2-50/0 a uzwojenia 0-&°la ciężar łamiący
z doświadczeń zgadza się lepiej z obliczonym bez
uwzględnienia skorupy. Ale przy grupach silnie uzbro-
jonych (C5-7 do 6-2%, .D90|c) doświadczenie potwier-
dza obliczenie wedle wzoru Kugiego z uwzględnieniem
skorupy. Gdyby w tym wypadku nie uwzględniać sko-
rupy, należałoby liczyć wedle Kugiego dla y=2 r 0.
Emperger twierdzi, że przy silnem uzwojeniu należy
uwzględniać tylko uzwojony rdzeń. To zgadza się
z tem co podałem wyżej, bo przy grupach Ci i)uzwo-
jenie O'5°/0 jest bardzo słabe w stosunku do uzbrojenia
podłużnego 6 lub 9%- Tu więc można uwzględniać
skorupę.

Ilość doświadczeń dla wyznaczenia wpływu sko-
rupy i uzbrojenia podłużnego i poprzecznego na ciężar
łamiący była jednak za mała, aby wyciągnąć osta-
teczne wnioski. Dla wyznaczenia zwłaszcza wpływu
skorupy potrzeba nowych doświadczeń ze słupami
o rozmaitej grubości skorupy. Aby zaś wyznaczyć
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wpływ uzwojenia stalowego, należałoby wykonać równo-
ległe doświadczenia z drntem zwyczajnym żelaznym.
(#„=3300 kglcm2).

Ale już obecnie można przynajmniej tymczasem
wyciągnąć pewne wnioski. Przy użyciu stali 55 i drutu
stalowego o wielkiej wytrzymałości jest udźwig słupa,
wyznaczony na podstawie przepisów polskich czy nie-
mieckich za mały. Tymczasowo możnaby w tym wy-
padku użyć wzoru Kugiego z y—1'5. Uwzględnienie
całego przekroju betonu zamiast rdzenia byłoby do po-

lecenia tylko przy bardzo silnem uzbrojeniu podłużnem
a słabem owinięciu. Dalsze doświadczenia, przy któ-
rych próbowanoby zawsze 3 identyczne słupy, aby
uzyskać wartość przeciętną dostatecznie pewną, są
bardzo potrzebne, aby beton i stal w słupach można
zupełnie wyzyskać.

Przy projektowaniu wstawić należy w równ. 1)
o-4, d i <Ju zamiast ICt, Id i KH, a wtedy otrzymamy:

P d o P = F r o b + F i a i + y F u o , n . . . . 2 )
przyczem y = l ' 5 .

Dr. Lucjan Grabowski,
prof. Politechniki Lwowskiej.

O wyrażeniach spółrzędnych prostokątnych odwzorowania Gaussowskiego
(hannowerskiego) jako funkcyj spółrzędnych geograficznych.

i.
"Wiadomo z teorji powierzchni, że jeśli mamy

jakąś powierzchnię wyrażoną w formie parametrowej,
t. zn. jeśli mamy dwie zmienne niezależne u, v w jaki-
kolwiek sposób tak z jej punktami związane, iż każdej
parze wartości liczebnych uv odpowiada jakiś punkt
tej powierzchni, to możemy uważać te dwie zmienne
jako jej „spółrzędne powierzchniowe". Wiadomo dalej,
że jeśli te spółrzędne są tego rodzaju, iż powiększenie
jednej z nich o nieskończenie mały przyrost e sprawia
równie wielkie przesunięcie punktu po powierzchni,
jakie nastąpiłoby przez powiększenie drugiej o takisam
przyrost, to mówimy, że spółrzędne te są „izometryczne".
Jeżeli na powierzchni tej linje w = const. przecinają się
z linjami v=con.st. wszędzie pod kątami prostemi, to
mówimy, że spółrzędne powierzchniowe u, v są „orto-
gonalne".

Z ogólnej Gaussa teorji odwzorowań wiernoką-
tnych jakiejkolwiek powierzchni na inną powierzchnię
wynika, że jeżeli ruamy dla jakiejś powierzchni usta-
nowiony jakikolwiek układ spółrzędnych powierzchnio-
wych v, v izometrycznych i ortogonalnych, to otrzy-
mamy zawsze jakieś odwzorowanie płaskie w i e r n o -
k ą t n e tej powierzchni, jeśli, oznaczając przez x,y
spółrzędne prostokątne w odwzorowaniu piaskiem, obie-
rzemy dowolnie jakąś funkcję analityczną / jednej
zmiennej, utworzymy równanie
(1) x -f- iy —f{u + iv) lub też x -f- iy =f(v + i u),
i następnie przyrównamy x do części rzeczywistej,
iy do części urojonej prawej strony równania.

Na elipsoidzie obrotowej, długość geograficzna X
i szerokość geograficzna cp nie tworzą pary spółrzędnych
izometrycznych; gdyż, oznaczając promień krzywizny
południka przez M, przekroju poprzecznego przez N,
a promień równoleżnika przez P, powiększenie szero-
kości geogr. o przyrost nieskończenie mały E sprawia
przesunięcie linjowe punktu po powierzchni o Me,
powiększenie zaś długości geogr. o e przesuwa go
o Ps = TV cos (p.e] a więc przesunięcie nie jest w obu
razach równe. Jeśli jednak, zatrzymując jako jedne
ze spółrzędnych powierzchniowych długość geograficzną,
-wprowadzimy jako drugą — zamiast szerokości geo-
graficznej — funkcję w szerokości określoną przez
równanie różniczkowe Pdw~Mdip) a więc funkcję

(lg logarytm naturalny, e ekscentryczność elipsoidy),
to mamy dwie zmienne niezależne X i w stanowiące
parę spółrzędnych. izomefcrycznych. Z tego powodu
zmienna w "W powyższy sposób zdefmjowana nazywa się

krótko „szerokością izometrycaną" punktu. W całce (2)
jako dolną' granicę przyjęto 0, ażeby dla punktów
równika mieć w = 0.

W zadaniach rozmierzania kraju, sytuację punktów
geodezyjnych na elipsoidzie odniesienia wyraża się
często, jak wiadomo, w formie spółrzędnych prosto-
kątnych obrazów tych punktów w jakiemś o d w z o r o -
w a n i u p ł a s k i e m tej części elipsoidy, w której one
leżą; i w rozwiązywaniu wielu zadaii rachunkowych
geodezyjnych (w obliczaniu triangulacyj nie pierwszo-
rzędnych, w katastrze i t. d.) posługujemy się używa-
niem tych spółrzędnych. Z pomiędzy używanych do
tego celu w różnych krajach odwzorowań jednem z naj-
ważniejszych jest, jak wiadomo, odwzorowanie wierno-
kątne Gaussowskie (hannowerskie), określone w nastę-
pujący sposób:

Obrawszy pewien południk zasadniczy (centralny),
wzdłuż którego rozciąga się po obu stronach pas prze-
znaczony do odwzorowania, i licząc długości geogra-
ficzne X od tego południka, kładziemy

i żądamy, żeby południk centralny odwzorowywał się
jako oś z-ów, i żeby obrazy punktów tego południka
miały wartości odciętych równe odległościom tych punk-
tów od równika, mierzonym po łuku południka" (liczo-
nym jako dodatne ku północy).

Te dwa warunki określają już funkcję / : Z pierw-
szego wynika, że musi to być jakaś funkcja „rzeczy-
wista" (t, zn. taka, która dla rzeczywistych wartości
argumentu przyjmuje wartości rzeczywiste); rozwinięcie
prawej strony (3) według wzoru Taylora na szereg
według potęg iX i przyrównanie po obu stronach rów-
nania części rzeczywistych i części urojonych daje
przeto związki

y

- ~ f" (w) +

f (W) - I J / " (W) +£-
.

Z drugiego zaś warunku wynika, wobec pierwszego
z równań (4), że f{w) musi to być tasama funkcja,
jaka wyraża na naszej elipsoidzie długość łuku połu-
dnika od równika do jakiegoś punktu w zależności od
szerokości izometrycznej tego punktu. Tym sposobem
wyrażenia (4) spółrzędnych. x, y obrazu przez spół-
rzędne X, w punktu odwzorowywanego są więc, teore-
tycznie biorąc, w zupełności określone.

Dla użytku praktycznego tych formuł potrzeba
jednak, aby spółczynniki kolejnych potęg X w tych
formułach były wypisane jako funkcje szerokości geo-
graficznej. Otóż, wyprowadzenie tych ich wyrażeń jest,
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gdy chodzi o spółczynniki wyższych potęg, mozolne
i kłopotliwe. Oznaczając przez s długość łuku południka
od równika do szerokości geograficznej cp (do obliczania
czego istnieje dobrze znana formuła, a dla niektórych
elipsoid np. elipsoidy Bessela także gotowe tablice
liczebne podające tę długość dla różnych cp), mamy

...f"

ds dcp
dcp dw

Ncos
. — ^

M
dl Ncos w) dcp _, .

d<p dw
i

Ncos
M

= — A7 sin 95 cos

lecz wyrażenia coraz dalszych pochodnych jako funkcyj cp
stają się coraz dłuższe i zawilsze, i dochodzą wnet do
tego, że dalsze różniczkowanie staje się działaniem tak
skomplikowanem i nieprzejrzystem, iż trudno je wyko-
nać bez przeoczeń lub omyłek.

Z tego powodu byłoby, jak sądzę, rzeczą poży-
teczną posiadać formułę ogólną, któraby pozwalała
różniczkowanie to, na każdym stopniu, wykonać niejako
automatycznie. Wyprowadzimy w następnym paragrafie
taką formułę; pozwala ona, w razie gdy już jest wy-
prowadzone wyrażenie którejś pochodnej, zbudować
z występujących w niem wielkości odrazu wyrażenie
pochodnej następnej, poprostu przez wstawienie ich
w tę formułę.

2.
Będziemy nadal używali dwu tylko funkcyj trygo-

nometrycznych szerokości cp: cos i tg ; i oznaczać bę-
dziemy dla skrócenia

cos cp przez c, tg qc przez t.

elipsy południ-Nadto, oznaczając przez e stałą —
yl— c2

kowej, położymy dla skrócenia
E cos cp = r\, ea cos 2 cp = rf = t,.

Funkcja £ szerokości jest więc zawsze wielkością małą,
rzędu kwadratu ekscentryczności elipsoidy; mimoto
żadnych jej potęg zaniedbywać nie będziemy.

Używając tych oznaczeń, możemy napisać

/ " (w)=~NcH

W ogólności zaś, wyrażenie w-tej pochodnej (począwszy
od « = 2) może być przedstawione jako iloczyn z No"
przez wielomian (w—l)-go stopnia względem t, w któ-
rym spółczynniki kolejnych potęg t są znów wielomia-
nami («—2)-go (conajwyżej) stopnia względem £. Spraw-
dza się to twierdzenie na wyrażeniach dotąd wypisa-
nych f" (w) i f'"(w); że wobec tego musi ono być
prawdziwem ogólnie, to wynika z wyprowadzonej dalej
formuły (8) i (9) jako indukcja z n na n-\-l.

Oznaczmy wielomian (n—2)-go stopnia względem £,
zachodzący w wyrażeniu «-tej pochodnej jako spół-
czynnik przy tk, przez Pj,?'>(D lub krócej PM. Spół-
czynnik przy r-tej potędze f w tym wielomianie ozna-
czmy symbolem nr

v; jestto spółczynnik liczebny. Możemy
więc wedle powyższego twierdzenia napisać ogólnie

l—n—i

(6)
k—n-l

n\ ir1 ?r2) '*r2) '*
Jako przygotowanie do zróżniczkowania tego wyrażenia względem w) wyprowadźmy sobie najpierw

wyrażenie ogólne na pochodną iloczynu CrtK Otóż, ponieważ — = —• = -~ cos 50 = (1+-C)e, mamy

dw

a zatem

Stąd

(6)

d

r n 2 -i r " - -1

• t k ~ K

Podobnież przygotujmy sobie wyrażenie pochodnej Nen. Ponieważ Nc=> P, a -—=—amcp (jak z geo-

metrycznego uważania oczywiste) czyli — -- = — M sin 9), więc mamy

-- (Nc) =;- M sincp.
dw

c =- NcH ;

z drugiej strony,

dw
d (Nc) dcn~ *

mnożąc więc —-—- przez c" ' , . - ~ — przez Nc, i dodając, otrzymujemy

(7)

Aby utworzyć /("+1 )(w), należałoby teraz utworzyć wartość wyrażenia na prawej stronie (6) kolejno dla
A: = 1,2,..., n—l, pomnożyć je wszystkie przez spoiny mnożnik Non, i do sumy tych iloczynów dodać wartość

prawej strony (7) pomnożoną przez sumę ^>, Pifi tk, "Widooznem jest, że rezultat będzie wielomianem wzglę-
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dem t w którym najwyższą potęga będzie tn. Na wyraz tego wielomianu zawierający tm złożą, się: 1) pierwszy
wyraz'prawej strony (6) przy jfc == m — 1, pomnożony przez Nen; 2) prawa strona (7) pomnożona przez składnik

1

sumy TS iN* odpowiadający wartości m—1 wskaźnika sumowania żfc, a więc przez

prawej strony (6) przy k = m+l, pomnożony przez Nen. Eezultat będzie więc
(8) /«+ = Ao + AJ + A, i*+...+A»i*

w y r a z drugi

(9)

Podwyższając w sumach częściowych zawierających £ r + 1 obie granice sumowania o 1 a natomiast zastępując
w nich po znaku sumowania wszędzie r przez r—1, nadto oznaczając dla skrócenia wogóle Z—1 przez lu

ili
po

1+ 1 przez Z', będziemy mieli
W — 2 n—1

ni] r + 2 te (wi-2 ^
i

n—2 »—1

j zbierając w jeden wiersz wyrazy nie poprzedzone czynnikiem ?w', w drugi wiersz wyrazy z tym czynnikiem,
)!—2

2 te K- w-
0

[ < K - %-2^)i r +
r=0

?>—2 i i—1

f=-0

Drugą sumę w pierwszym wierszu, jakoteż i drugą sumę w drugim, wolno powiększyć o składnik odpowiada-
jący wartości r=0, ponieważ wm/ i n^} są = 0 (w rozwinięciu w-tej pochodnej niema bowiem, wedle (5), wogóle
żadnych wyrazów z potęgami t, o wykładniku ujemnym). Pierwszą znów sumę w pierwszym wierszu, jakoteż
pierwszą w drugim, wolno powiększyć o składnik odpowiadający wartości r~n—\; albowiem w rozwinięciu w-tej
pochodnej niema żadnego wyrazu, w którymby wykładnik przy 'C był tylko o 1 mniejszy od rzędu pochodnej.
Uzyskujemy tym sposobem granice sumowania we wszystkich czterech sumach, jednakowe. Oznaczając nadto
wyraz ogólny w (8) przez A%tk [zamiast jak dotąd, przez Amtm], możemy napisać ostatecznie

(10) ^ = iVb"

gdzie spółczynniki liczebne przy różnych potęgach £ są, jak widzimy,
(11) (»+1) I = < {K - n - 2 r) + fig ( ^ - ^ - 2 rx) + W (*& + ^ ) .
Tym sposobem różniczkowanie równania (5) zostało ogólnie dokonane.

Z równań (8) i (10) widzimy, że istotnie iloraz (re + l)-szej pochodnej funkcji f(w) przez N i przez
potęgę c o wykładniku równym rzędowi pochodnej jest znowu, jak to twierdziliśmy odnośnie do pochodnej ra-tej,
wielomianem względem t, stopnia o 1 niższego niż rzęd pochodnej, a spółczynniki w tym wielomianie przy
różnych potęgach t są znowu wielomianami względem £,, stopnia o 2 niższego od rzędu pochodnej. Możemy
więc napisać (n+l)-szą pochodną w kształcie

• • • ( » +
1 J

Formuła rekursyjna (11) pozwala w łatwy i pewny
sposób wyznaczyć wartość każdego z osobna ze spół-
czynników liczebnych zachodzących w wyrażeniu na
(n4-l)-szą pochodną funkcji f{w), gdy znane już jest
wyrażenie pochodnej ra-tej. Nie potrzeba więc dla utwo-
rzenia pochodnej (w-j-l)-szej wykonywać różniczkowania
długich i zawiłych -wyrażeń, przyczem uwaga gubi się
wśród wielu szczegółów do ogarnięcia i łatwo o jakieś
opuszczenie lub omyłkę; lecz każdy spółczynnik oblicza
się z osobna, co odbywa się z całą pewnością i spoko-
jem, poprostu wstawiając we wzór (11) wartości liczebne
pewnych czterech spółcssynników znane z wyrażenia
poprzedniej pochodnej, i wykonywając na nich wska-
zane tym wzorem proste działania arytmetyczne. Także
i kotrola dokonanego rachunku jest przy tem postępo-
waniu o wiele łatwiejsza i przejrzystsza.

3.
Zanim zastosujemy tę formułę do wyprowadzenia

kolejnego wyrażeń na pochodne występujące w równa-

niach (4) odwzorowania, warto zwrócić uwagę na pewne
ogólne własności liczb dotąd oznaczanych symbolami
kształtu sli [będziemy nazywali s cechą środkową, d cechą
dolną, g cechą górną]; przez poznanie ich bowiem
znacznie uprości się potem rachunek, gdyż okaże się,
że o wielu spółczynnikach w owych wyrażeniach bę-
dziemy mogli orzec z góry, że są =0, a zatem nie
będziemy potrzebowali ich obliczać.

Mówić tu będziemy tylko o takich liczbach sf, któ-
rych cecha środkowa jest > y , bo tylko takie u nas
zachodzą. Otóż, widzimy przedewszystkiem, że liczba
taka jest zawsze =0, jeśli czyto cecha dolna, czy cecha
górna, jest ujemna; jestto odrazu widoczne z kształtu
równania (B). Powtóre, jest ona także =0, jeśli cecha
dolna jest większa od środkowej pomniejszonej o 1,
albo cecha górna większa od środkowej pomniejszonej
o 2. Wreszcie, łatwo dowieść, że jest ona także =0,
jeśli cechy środkowa i dolna są jednakowej parzystości.
Sprawdza się to mianowicie już odrazu na wyrażeniu



pochodnej 2-ej, która, będąc rzędu parzystego, zawiera,
jak widzieliśmy, t wyłącznie w potęgach nieparzystych
(mianowicie tylko w pierwszej); łatwo zaś z wzoru (11)
wywnioskować, że jeśli któraś (n-ta) pochodna jest
parzystego rzędu i zawiera i tylko w potęgach niepa-
rzystych, to następna, nieparzystego rzędu, zawierać je
będzie tylko w potęgach parzystych; i nawzajem, jeśli
któraś pochodna rzędu nieparzystego zawiera tylko
parzyste potęgi t, to następna, rzędu parzystego, za-
wierać może tylko nieparzyste jego potęgi. Stąd wynika,
że powyższe twierdzenie, sprawdzone na pochodnej 2-ej,
jest ważne ogólnie, [Tosamo zresztą wynika także
i z kształtu równań (4), jeśli zważymy, co jest geome-
trycznie widoczne, że x musi być funkcją nieparzystą
szerokości geograficznej rp, y zaś funkcją jej parzystą.]

Z wzoru (11) widzimy, że na spółczynnik liczebny
(n+l)l składają się dwa składniki różnego pochodzenia:

(12) A = nli(k1—2r—ri) +

Aby więc znaleśó, dla wyrażenia którejś pocho-
dnej, wartość spółczynnika o cesze dolnej k (t. j . nale-
żącego do potęgi tk) a cesze górnej r, należy, mając
już gotową tabelkę wartości spółczynników liczebnych
poprzedniej pochodnej (ułożoną w ten sposób, iż cecha
dolna w niej rośnie od lewej ku prawej, a cecha górna
z góry na dół), poprostu wyszukać w odpowiednim jej
wierszu (r) te dwa spółczynniki, które są w kolumnach
Te—1 i &+1. (Np. dla utworzenia G'l wyszukamy w ta-
belce spółczynników 5 ej pochodnej spółczynniki Bo i &|.)
Będą to dwa spółczynniki stojące tam tuż obok siebie,
0 ile w tabelkach nie wypisywano tych kolumn które
zawierałyby same zera (na mocy jednakowej parzystości
cech środkowej i dolnej). Z pierwszego z tak wyszu-
kanych spółczynników oraz spółczynnika znajdującego
się tuż nad nim utworzymy składnik A ; z drugiego
natomiast i spółczynnika nad nim, utworzymy składnik B.

Tworzenie to odbywa się przez proste działania
arytmetyczne, wskazane pierwszą i drugą z formuł (12).
"W szczególności, z dwu spółczynników wytwarzających
składnik A (w powyższym przykładzie spółezynnik 61
1 5J) pierwszy ma być pomnożony przez liczbę, którą
otrzymujemy, odejmując od jego cechy dolnej cechę
jego środkową i podwojoną cechę górną. Drugi zaś ma.
być mnożony przez liczbę, która od tylko-co wymie-
nionej jest większa o 3. Co się zaś tyczy dwu spół-
czynników wytwarzających składnik B, to z niemi po-
stępuje się jeszcze prościej : bierzemy poprostu ich
ich sumę i mnożymy ją przez ich cechę dolną.

4.
Przystępując teraz do utworzenia wyrażeń kolej-

nych pochodnych występujących obok potęg X w rów-
naniach (4), wychodzimy ze znanego nam już wyrażenia
pochodnej 2-go rzędu: f"(w) — Nes.{—t). Znaczy ono,,
wobec ogólnego wzoru (5), że jest

(13) 2? = — 1 .

[Pierwsza z tych równości wynika zresztą już z po-
przedniej uwagi o przypadku jednakowej parzystości
cech środkowej i dolnej].

Aby utworzyć wyrażenie 3-ej pochodnej — w któ-
rem t dochodzić będzie conajwyżej do potęgi 2-ej, a £
conajwyżej do 1-szej — należy obliczyć spółerynniki
32, 3J; 32, 3^. Każdy spółczynnik 3o tworzymy czę-
ścią (A) ze spółczynnika 2'_, i jego nadrzędnika w (13)
[te oba są tu jednak = 0 , z przyczyny cechy dolnej
ujemnej], częścią (B) ze spółczynnika 2[ i jego nad-
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rzędnika. Podobnież, każdy spółczynnik 3̂  tworzymy
częścią ze spółczynnika % z jego nadrzędnikiem, częścią
ze spółczynnika 23 z nadrzędnikiem [te dwa ostatnie
są jednak = 0 z przyczyny zawielkiej cechy dolnej,
więc tu składnik B odpada]. Stosując podane wyżej
reguły co do mnożników, mamy tedy

B

( - 1 + ) -1
( • - 1 ) 1

A

-1 (-1)+ •
• - 1 . 0 ;

zatem

(14)

Aby utworzyć 4-tą pochodną, trzeba obliczyć
spółczynniki 4°, 41,4!; 4|i, 4J, 4?,. Każdy spółczynnik 4j
tworzymy częścią ze spółczynnika 3o z jego nadrzędni-
kiem w (14), częścią z 3$ z jego nadrzędnikiem: podo-
bnież, każdy spółczynnik 4jj tworzymy częścią z 3'j z nad-
rzędnikiem, częścią z B'l z nadrzędnikiem (ta ostatnia
część jest =0). Mamy w ten sposób

II
4?
4;
4?

-1(-B)+ •
_1(_5)_1(_ 2)

- l(-4)
zatem

4" =
(16) 41 =

41 =

B

(1+02
(0+1)2
(.+0)2

5
9
4

45 =
4J =
4? =

4̂
43

= — 1
= 0
= 0

A

1(-1)+ •
0(-3) + 1.0

• +0(—2);

•

W (14) i (15) widzimy, że w ostatniej kolumnie
takiej tabelki wartości spółczynników, wszystkie spół-
czynniki z wyjątkiem pierwszego są =0. Otóż, łatwo
dowieść na podstawie wzoru (11) (albo przez rozważenie
zastosowania wyżej wypowiedzianych reguł tworzenia),
że jeśli zachodzi to w ostatniej kolumnie spółczynni-
ków którejś pochodnej, to musi tosamo zachodzić także
w ostatniej kolumnie spółczynników następnej pocho-
dnej. Zachodzi to więc ogólnie. Dlatego, w dalszych
pochodnych, nie będziemy już obliczali wartości spół-
czynników o cesze dolnej mniejszej o 1 od rzędu po-
chodnej, z wyjątkiem spółczynnika o oesze górnej 0.

Aby utworzyć pochodną B-tą, trzeba obliczyć
spółczynniki 6'J,..., 5g; 5°,..., Bij; BJ. Tworzymy je z war-
tości liczebnych (1B), według podanych wyżej reguł,
jak następuje:

5$
B;
6S
Bo

B

(6+01
(9+5)1
(4+9)1
(• + 4)1

zatem

(16)

5j

Ba
5°
BS

BS

B;
5;

A

6 (-3)+ •
9(~B)+5(-2)
4 (-7)+ 9 (-4)

• +4(~6)

B

(-1+08
( 0-1)3
( 0+0)3
( .+0)3

-1 (-!)+•;

= B
= 14
= 13
= 4

B°a = - 1 8
51 58
6» = - 6 4
bl = - 2 4

6" = 1.

Aby utworzyć pochodną 6-tą, trzeba obliczyć
spółczynniki 6;,..., 6{; 62,..., 6J; 6J. Tworzymy je z war-
tości liczebnych (16), jak następuje:
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6?
61
6?

i

A

B(- 5) +
14 (- 7)+ 5
13 (- 9) + l4

4(._H) + 13
+ 4

( - 4)
(_- 6)
( - 8)
(-10)

B

(-18+ •)
(-58—18)
(-64-58)
(_24-64)
( - -24)

'2
2
2
2
2

6̂
6i
6f,
6;,'
6;!

- 1 8
- 5 8
- 6 4
- 2 4

A

(-3) +
(-6)—18
(-7)-58
(_9)—64

- 2 4

(-2)
(-4)
(-6)
(-8)

B

(1+0
(0+1)
(0+0)
(0+0)
(.+0)

4

4
4
4
4

i A

i ( - ! ) + • ;

zatem

(17)

6J =
61 =
61-
6« =
61 =

- 61
- 2 7 0
- 4 4 6
- 3 2 4
- 88

6" =
61 =
6? =
6* =
6J =

B8
330
680
600
192

7™
< 2 ,

Nakonieo u t w ó r z m y jeszcze spółczynniki dla w y r a ż e n i a 7-ej p o c h o d n e j . Są-to s p ó ł c z y n n i k i 75,,.. ,7*5
nt, 70 75. 70

j ' 2 ! • 4 > ••• j • 4 j ' o • Korzystając z •wartości liczebnych (17), mamy

7"
71

' o72

72
74

75

i?

( - 61+ • )
( - 2 7 0 - 61)
(_445_270)
(-324-445)
(_ 88-324)
( - - 88)

1
1
1
1
1
1

i A

72
75

74
'a

- 61 ( - B) +
-270 (- 7 ) - 61 (- 4)
-445 (- 9)_270(- 6)
-324(- l l . )-445(- 8)
_ 88(-13)-324(-10)

— 88 (-12)

B

(58+ • )3
(330+ 58)3
(680+330)3
(600+680)3
(192+600)3

• +192)3

72
71
7*
T\
71
1\

58(-
330(-
680 (-
600 (-

A

3) +
5)+ 68 ( -
7) + 330(-
9) + 680(-

192 (-11)+ 600 (-

2)
4)
6)
8)

+ 192 (-10)

B

(-1+05
( 0
( 0
( 0
( 0
( •

-1)6
+0)5
+ 0)6
+0)6
+ 0)6

I
70

A

-!(-!)+•;

zatem

(18)

7° ——• 0 — —
71
'o —
78 —
75 —
7J = -
76„ = -

61 |
331
715
769
412

88

70
> i =
71

72 _

173
<2

7* _
•2 —

479
3298
8655

10964
6760
1632

7» = -
71
• ,1 —

7* = —
T — —

71 = -
70

179
1771
6080
9480
6912
1920

7° = 1

5.
Zestawiając razem otrzymane wyniki, i równocześnie porządkując wyrażenie każdej pochodnej według

potęg małej wielkości £ [t. zn. poprostu czytając tabelki (14), (1B), (16), (17), (18) wierszami, nie kolumnami],
mamy więc następujące "wyrażenia pochodnych funkcji f(w) względem w przez szerokość geograficzną cp (c = cos<p,
t=tgcp, £=£2cos2<p):

f"

f (w) =

{(-61 + 479 < 2 -
+ (-769 + 10964i

Układ spółrzędnych Gaussowskich bywał dotąd
używany zawsze tylko w obrębie dość wąskiego pasa
południkowego; w tym stanie rzeczy, nie zachodzi po-
trzeba uwzględniania w szeregach (4) wyrazów, z wyso-
kiemi potęgami X, a więc i znajomości wyrażeń pocho-
dnych fnukcji f(w) wysokiego rzędu. Nawet gdyby było

A =-8«, to ponieważ 8 0 = 8 , ( ~ ) =-=01896, wynosić

1000000
s, a odnośny wyraz rów-będzie X1 tylko około

X1

nania (4), -=-^ / Y i r (w), wynosić będzie (w średnich szero-
kościach geograficznych) tylko kilkanaście milimetrów;
wyraz zawierający X% nie dosięgnie 2 milimetrów. Dla-
tego też w niniejszym artykule poprzestajemy na

(!4) ^+(-715+8665 <»—6080Z1) Cź +
+ (-88 + 1632 *a-1920**j

wypisaniu pierwszych siedmiu pochodnych. Ale, oczy-
wiście, w tensam sposób możnaby obliczać bez trudności
i dalsze jeszcze pochodne.

Podczas gdy przy wyprowadzaniu kolejnych po-
chodnych zwykłym sposobem robota staje się, w miarę
jak idziemy do coraz wyższych, w nader szybkiem
tempie coraz kłopotliwszą, i zawilszą, obliczanie ich.
sposobem tutaj przedstawionym pozostaje wciąż proste.
Rachunek jest tylko, przy wyższych pochodnych, z na-
tury rzeczy dłuższy niż przy niższych, dlatego jedynie,
iż większa jest ilość spółczynników do obliczenia; ale
każdy spółczynnik oblicza się zawsze według tegosa-
mego prostego wzoru, wstawiając tylko weń coraz inne
liczby, zależnie od rzędu pochodnej i od numerów
szukanego spółczynnika,
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Inż. Dr. Tadeusz Śwleżawski.

Toczenie się koła.
(Ciąg dalszy).

7. Rozłożenie normalnych oddziaływań plastycznego
podłoża na styku.

Zjawiska smykania się podłoża i skutków smy-
kaniem spowodowanych przy pewnem zagłębieniu się
koła są, prawdopodobnie mało zależne od nierównomier-
ności rozłożenia się normalnych, oddziaływań podłoża
na łuk styku. Mniejsze bowiem cząstkowe naciski od
strony wejściowej (A) łuku styku, niż od strony wyj-
ściowej (Z?) działają wprawdzie wogóle słabiej na pod-
łoże, ale nagiej sze wzrosty ich pionowych składowych
spowodują silniejsze przesuwanie cząstek podłoża prze-
ciwnie do kierunku toczenia względnie toczenia się;
większe zaś cząstkowe naciski od strony wejściowej
(np. przy twardszej skorupie wierzchniej wobec podat-
niej szej warstwy pod nay/ierzchnią) powiększy tam
ucisk na podłoże z większem przeginaniem jego cząstek
ku środkowi, ale wolniejsze wzrosty ich pionowych
składowych wyrównują poniekąd słabszem przesuwa-
niem cząstek podłoża po obręczy tamto silniejsze dzia-
łanie. • " "•"

Zresztą nierównomierności rozkładania się nor-
malnych oddziaływań podłoża na obręcze kół osiowo
obciążonych nie są wzajemnie bardzo różne przy zwy-
kłych, średnicach kół i szerokościach ich obręczy, tak
stosowanych, aby w podłożach, po których te koła
przejeżdżają, nie zagłębiały się za wiele w stosunku do
swego promienia. To znaczy różna n o ś n o ś ć plastycz-
nych podłoży, praktycznie przypadaj ących pod rozwa-
żanie przy toczeniu i toczeniu się kół, rozkłada się po
po łukach styku tak, że wypadkowa normalnych na-
cisków zaczepia w pobliżu środka łuków styku (a rzut
punktu zaczepienia wypadkowej na równoległą do pod-
łoża trafia w pobliżu podziału na połowę rzutu całego
łuku styku', na tę równoległą).

W przytoczonym na rys. 6 przykładzie takiej
mało prawdopodobnej równomierności podłoża, że cząst-
kowe oddziaływania są równe na całym łuku styku,
zaczepia wypadkowe oddziaływanie w środku łuku styku,
a rzut punktu zaczepienia S tej wypadkowej Sx dzieli
długość rzutu całego łuku styku B Ax = s, tak że dłu-

gość e=BSx jest nieco większą od — . Z trójkąta bo-

wiem OAC otrzymujemy:
s2=i22—(JB—w)2=Riam2Emax, tj. si=2Rw—w*;

a 2 Rsm*^=R{l—cose,nax), czyli ^

zatem 2Rw=s2+w%, oraz jRsin e

^
w%= e, co

możemy w przybliżeniu podać: e=oo — , o ile zagłębie-
nie w, a tembardziej w2 będzie tak nieznaczne w sto-
sunku do R, że przyjmiemy w>2=oo0.

Skoro dla wyrażenia jakości rozłożenia oddziały-
wania normalnego oraz jego pionowych i poziomych
składowych, względnie obciążenia osiowego i siły po-
ciągowej w współrzędnych ortogonalnych oznaczymy
w przykładzie rys. 6 jako oś odciętych XX poziomą
podłoża po zgnieceniu, a jako oś rzędnych YY pionową
obciążenia osiowego z środkiem współrzędnych w punk-
cie B, to równanie dla łuku styku wypada: x*-\-y'L-\-

2 r \y+
(Wynika to z środkowego'równania koła z począt-

kiem współrzędnych wO :x'*J
ry

ri=R i z transformacji
układu do początku współrzędnych w B, ponieważ
x=x', a y—y'—R).

„Czasopismo Techniczna" Nr. 5 n , 1932.

Z powyższego po przestawieniu.: y=~R+^Ri— $\
s2

a po podstawieniu za R=-^—, z przybliżeniem wŁ= 0,

mamy: y«^-[.^ I ~ j - Przyjmijmy jednost-
/

kowe obciążenie pionowe w każdem miejscu łuku styku
w leg na cm bieżący szerokości obręczy, q—e{—y),
gdzie e jest stałą w kgjom2, to:

<7=c.
rl~l i - A-

4 Ml2

co określa eliptyczne rozłożenie obciążenia, względnie
pionowego oddziaływania podłoża, ponieważ w założe-
niu rys. 6 przyjęliśmy w każdem miejscu łuku styku
{dNf^dWf+ldłlf, względnie [dN)%={dQ)i+{dH)\
odpowiadające równaniu koła: £ / 2 +y / 2 =.R 2 .

Skoro na osi rzędnych układu prostokątnego na-
niesiemy cząstkowe normalne oddziaływania n na bie-
żącą szerokość obręczy, a na odciętych X odwinięcia łuku
kołowego rys. 6 AB, to przy przyjęciu r ó w n o m i e r -
nej p l a s t y c z n o ś c i podłoża linja, łącząca końce
cząstkowych oddziaływań będzie prostą równoległą do
osi odciętych (rys. 8 a). Wypadkowa oddziaływań nor-

malnych JV przebiega
przez środek ciężkości
BAED, dzieląc oczy-
wiście długość BA=s

Ot) na połowę, a więc od-
ległość zaczepienia wy-
padkowej oddziaływań
normalnych od pionu

Wtakimsamym ukła-
dzie przedstawione

przyj ecie B r i x' a i
Grerstner'a, że na-
cisk jest w p r o s t
proporcj onalny

do zagłęb ien ia w
obręczy koła, wyobraża
(na rys. 8 b) linję łą-
czącą końce cząstko-
wych oddziaływań nor-
malnych, jako para-
bolę o równaniu:

Rys. 8.

n=c' .w\ 1—=r-
V s 2

(z przybliżeniem w s =0,
Rozłażenie normalnych oddziaływań a znowu stałą c'), przy-
na styku koła o sztywną? obręczy c z e m odległość wypad-
z zupełnie plastycznem podłożem.

a) eliptyczne;
h) według Brix'a;
o) według Giinibel'a.

kowej oddziaływań
normalnych od pionu

Grumbel słusznie
stwierdza nieprawdo-

podobieństwo takiego rozdzielenia oddziaływań normal-
nych, gdzie z najwyższej wartości w pionie pod środ-
kiem koła spada się na zerową wartość na początku

2
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łuku stykaVi). Sani jednak podaje również niezupełnie
prawdopodobne przyjęcie według równania:

1 — — ]'•

(rys. 80), przyczem o" musiałoby mieć wymiarowośó
w 7cgjcms, jeżeli n ma być znowu w kg jem. Takie roz-
łożenie oddziaływań normalnych daje wartość zerową,
na n nietylko na początku łuku styku (x=s), ale także
w pionie pod środkiom koła, t. j , na końcu łuku styku
(2=0). Otrzymuje przytem na odległość punktu zacze-
pienia wypadkowego oddziaływania normalnego od
pionu przez środek koła wartość: e = 8/16s (z przybliże-
niem M>2=0), którą porównuje jako wcale zgodną z po-
miarami R e y n o l d s ' a , przeprowadzonymi jednak
z rolką, żeliwną po podłożach z materjałów sprężystych,
a posiłkując się do obliczenia s formułami H e r t z ' a ,
ustalonemi również dla ciał sprężystych. Należałoby
raczej dokonać pomiarów na ciałach plastycznych, aby
sprawdzić, względnie ustalić przebieg rozłożenia oddzia-
ływań danego plastycznego podłoża, powstałych przez
nacisk obciążenia osiowego i siłę, powodującą, postępkoła.

W wypadku równomiernie plastycznego podłoża
(rys. 6) widzimy, że ścisła wartość odległości e będzie
większa od przybliżonej wartości e (rys. 8 a) w sto-
sunku do długości cięciwy s wzgl. s. Podobnie przy
przyjęciach B r i x ' a oraz G u m b e P a istotne odległości
zaczepienia wypadkowej oddziaływań normalnych od
prostopadłej z środka koła na podłoże będą większe od
powyżej podanych wartości przybliżonych. Prawdopo-
dobnem jest zatem zwykle dość znaczne odchylenie
wypadkowej oddziaływań normalnych przy zupełnie
plastyoznem podłożu od pionu (tj. dość wielki kąt e,
rys. 6 i 7). Wskutek tego może wypaść wcale nie mały
udział nacisków normalnyoh, wzgl. obciążenia osiowego
na nieprzylegającą część łuku styku (porów. rys. 7).
Z tego powodu może być znaczniejsza strata tego udziału
nacisków na wywoływanie adhezji przez wytworzenie
niemi momentu obrotu przeciwnego do kierunku tocze-
nia i nieprzyczyniania się tychże do utrzymania przy-
czepności przy kołach biegowych, a przy kołach na-
pędowych przez mniejszą wartość tarcia posuwistego
cząstek podłoża po obręczy, pochodzącą od tego udziału,
niż przez możliwe tarcie przyczopne z tych samych
nacisków, gdyby nie było smykania dla cząstek pod-
łoża na początkowej części łuku styku.

Co do kół napędowych, to należy jeszcze zauwa-
żyć, że tam, gdzie naciski normalne nie wywołują przy-
czepności, nie mogą zaczepiać siły obwodowe, które
zatem skupiają się w stosunkowo nadmiernem nasi-
leniu na miejscach przyczepnego styku, pozostających
pod wpływem niepełnego w całości nacisku normal-
nego. Wobec tego łatwiej i prędzej usunie się plastyczne
podłoże pod działaniem siły obwodowej, nie mogąc wy-
wołać oddziaływania, koniecznego do postępu środka
napędowego i pojazdu, a koło obróci się w miejscu.
Powyższe stwierdzenia sprawdzają się istotnie przy,
rolniczych ciągówkach, które nawet bez zaczepienia
oporów z tyłu tak łatwo i często się ślizgają swemi
kołami napęd owemi i po podatnej roli, że nie mogłyby
postępować bez zaopatrzenia w wysokie i gęsto roz-
mieszczone występy (ostrogi) na obwodzie obręczy.

Na podłożach bardzo podatnych zastosowano
w ostatnich czasach czołgi w celu rozłożenia obciąże-
nia na większe powierzchnie styku z podłożem i osią-
gnięcia przez to nieznacznego zapadania się pojazdu,
a uzyskania większej pewności w przyczepności i w po-
stępie pojazdu przy napędowych czołgach. W istocie

ł2) G- w-) Gtlmbel: „Die unmittelbare Beibung fester
KOrper" str. 50 i 51.

zmniejszono tem opór czołowy wobec kół bardzo wy-
datnie, ale smykania się materjałów podłoża występują
co chwila ze skutkiem częstych poślizgów wskutek
znacznej siły napędowej, zwykle dosyć skupionej na
stykającem się obwodzie czołga, wobec małej wartości
jednostkowego obciążenia prostopadłego do podłoża.
Pewność ciągłego postępu czołga uzyskuje się również
dopiero przez rozmieszczenie występów (ostróg) dosta-
tecznie gęsto, chociaż zwykle niższych niż przy kołachIS).

Rozbudowanie czołga napędowego przez załama-
nie pod rozwartym kątem spodniej powierzchni czołgo-
wej tak, aby pion z środka ciężkości pojazdu trafiał
przy pewnych pochyleniach uniesioną część tej spodniej
powierzchni, umożliwiło większym wojennym czołgom
przetaczanie się przez rowy i wogóle nierówne tereny.

8. Sztywne koła po sprężystych podłożach.
Przy c i a ł a c h s p r ę ż y s t y c h zjawiska toczenia

i toczenia się kojarzą się również z równoczesnem wy-
stępywaniem smykania wskutek działania sił nor-
malnych.

Rys. 9.
Wyobrażenie dodatniego smykania S przy sztywnem kole na-

pędowem po zupełnie sprężystem podłożu. X — kierunek po-
stępu; p — przyczepność; % — j

W wypadku s z t y w n e g o k o ł a n a p ę d o w e g o
po z u p e ł n i e s p r ę ż y s t e m p o d ł o ż u (rys. 9) wy-
padkowa z obciążenia osiowego i siły poziomej, po-
chylającej czop koła, a powstałej wskutek oddziaływa-
nia podłoża (przyczepnego do obręczy) na siłę obwo-
dową U, skieruje się pod bardzo nieznacznym kątem e
od pionu ku przodowi, tj. kierunkowi postępu, ponieważ
poziome składowe normalnych oddziaływań wzajemnie
się zniosą tak, że będzie potrzebna siła popychająca
tylko do pokonania oporu tarcia czopowego; opór tarcia
potoczystego (czołowego) w tym wypadku nie wystę-
puje. Skutki jednak tarcia potoczystego objawią się na
początku łuku styku od strony punktu wejściowego A
w smykaniu materjału podłoża po obręczy podobnie,
jak przy sztywnem kole po zupełnie plastycznem pod-
łożu, oraz od strony punktu wyjściowego B ku koń-
cowi łuku. styku w ślizganiu się po obręczy odginają-
cego się teraz zupełnie sprężystego podłoża w tymsamym
kierunku (przeciwnie do kierunku toczenia się), jak
w pobliżu punktu A, a więc w ponownem smykaniu.
Po środku łuku styku może pozostać równocześnie wŷ
starczająca do toczenia się przyczepność na rozsuniętej
nawierzchni podłoża, jak długo siła U nie przekroczy

13) Dr. inż. Tadeusz Ś w i e ż a w s k i : „Czołgi rolnicze i ich
postęp" nr. 3-4 (53—54) z r. 1929 mieś. „Maszyny rolnicze".
Warszawa*



wartości A«o (Q24-Q8). Zachodzi zatem wypadek regular-
nego toczenia się z równoozesnem występywaniem rze-
czywistego smykania dodatniego tak, że koło obtoczy
sobie większą drogę, niż długość odwiniętej na pod-
łożu obręczy. Przytem takie koło napędowe łatwiej
zerwie przyczepność i pośliźnie się, krążąc na miejscu,
niż koło, któreby się toczyło bez smykania materjału
podłoża po obręczy, gdyż wielkość ft'(Qi+ <9J jest
mniejsza, niż wartość Ą C G I + G J I a taka wystąpiłaby
w sumie z wartością //„ (Q2 + Qi)j gdyby obręcz na ca-
łym łuku styku przyczepiałaby się do podłoża.

S z t y w n e k o ł o b i e g o w e po z u p e ł n i e sprę-
ź y s t e m p o d ł o ż u zachowa się przy toczeniu go po-
dobnie, jak koło napędowe z tą oczywiście różnicą,
że kierunki tarcia przyczepnego, fi0 Q2 i /i0 Q3 będą
zgodne z kierunkiem toczenia (przeciwnie, jak na rys. 9).
Tu zatem także wystarczy siła ciągnąca czop tylko
w wielkości, potrzebnej do pokonania tarcia czopowego.
Taksamo jednak, jak przy sztywnem kole biegowem
po zupełnie plastycznem podłożu dążność do poślizgu
zamiast toczenia zajść może łatwiej, niż w wypadku
niewystępywania smykania cząstek podłoża po obręczy,
wobec zachodzenia momentu obrotu fi(Qi + Q4).R, prze-
ciwnego do kierunku toczenia i mniejszego udziału ob-
ciążenia osiowego, a mianowicie tylko (Q3 + Q3), w wy-
woływaniu przyczepności. Ale rzeczywistemu poślizgowi
obręczy zamiast toczenia przeciwstawi się tu opór czo-
łowy w wyższym stopniu, niż przy plastycznem pod-
łożu, ponieważ podłoże sprężyste będzie mniej podatne
na siły rozsuwające, niż plastyczne, a więc obtaczanie
będzie prędzej powrócono i wogóle więcej zapewnione.

Przy sztywnych kołach po podłożach częściowo
plastycznych i częściowo sprężystych, t. zn. z odkształ-
ceniem przez zanurzenie się obciążonej osiowo obręczy
częściowo tylko odwracalnem, wystąpią również do-
datnie rzeczywiste smykania cząstek podłoża po obręczy
podczas toczenia względnie toczenia się, które roz-
mieszczą się po łuku styku zależnie od wychylenia
(kąta e) wypadkowej z sił czynnych, t. j . przesunięcia
punktu 8 albo bliżej punktu wejściowego A albo bliżej
prostopadłej do podłoża. Również skutki smykania będą
analogiczne do przytoczonych w skrajnych wypadkach
właściwości podłoży.

9. Koła o sprężystej obręczy po sztywnych
• podłożach.

Mogą jeszcze zachodzić toczenia i toczenia się zu-
pełnie sprężystych obręczy kół po sztywnych podłożach.
Wyobrażenie takiego wypadku przedstawia rys. 10,
gdzie k o ł o n a p ę d o w e o z u p e ł n i e s p r ę ż y s t e j
o b r ę c z y (np. z gumy) toczy się po s z t y w n e m nie-
uginalnem p o d ł o ż u . "Wtedy pod działaniem obciąże-
nia osiowego rozpłaszcza się podatna obręcz na styku
z podłożem tak, że prosta styku rozciąga się od A' do
B' dla odnośnej odległości punktów A i B po łuku po-
datnej obręczy. Ściskane cząstki obręczy mogą ustępo-
wać wzdłuż prostej podłoża przed obtaczany łuk, wy-
przedzając ku przodowi, oraz za obtaczany łuk, opóźnia-
jąc się ku tyłowi. Prawdopodobne rozłożenie ciśnień
i rozciągnięć w zupełnie sprężystej obręczy przedsta-
wia rys. 10 tak, że zewnętrzna powierzchnia obręczy
przesuwać się będzie od punktu A do punktu A' (we-
dług strzałki otwartej), rozpłaszczając się, podczas gdy
już rozpłaszczona obręcz od punktu B' dążyć będzie
do swego pierwotnego położenia przesuwem od B' do
B, a więc w tęsamą stronę, jak przy części wejściowej.

Pośrodku pod największym naciskiem wypadkową
N z obciążenia osiowego i siły popychającej czop
koła, równej oporowi tarcia czopowego, będą prawdo-
podobnie musiały cząstki powierzchni obręczy rozsu-
wać się na obie strony od punktu 8, gdyż następuje
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tu przeginanie linji napięć w całym przekroju obręczy
w przeciwnym kierunku. Mamy więc przesuw rozpłasz-
czania powierzchni obręczy od punktu 8 do C w tym-
samym kierunku, jak przy części wejściowej, a od
punktu S do D w przeciwnym kierunkn przez dalsze
rozpłaszczanie. Na pewnych odległościach rozpłaszcze-
nia np. od O do [A] oraz od D do [B] nastąpi przyle-
ganie do podłoża, ale w pozostałych odcinkach zacho-
dzi stale przesuw we wskazanych kierunkach cząstek
powierzchni obręczy, które przyjmą na siebie (na koło)

Rys. 10.
Wyobrażenie dodatniego smykania S przy zupełnie sprężystej
obręczy koła napędowego (względnie koła biegowego) po szty-

tonem podłożu. X — kierunek postępu; p — przyczepność;
n—poślizg.

oddziaływanie podłoża w przeciwnych kierunkach (we-
dług strzałek zamkniętych). Oddziaływania te na koło,
równe iloczynom z współczynnika ruchowego tarcia po-
suwistego i z odnośnych udziałów obciążenia osiowego,
będą w przeważnej części (p Q1, fiQ3, fi QB) skierowane
w stronę toczenia się koła i działania siły obwodowej
U, czyli będą wspomagać dążność do poślizgu w miejscu

Rys. 11.
Wyobrażenie ujemnego smykania 8 przy zupełnie sprężystej
óbręozy koła napędowego (umył. koła biegowego) po sztywnem
podłożu. -X— kierunek postępu; p —przyczepność; n — poślizg.

przezwyciężeniem tarcia przyczepnego (jt0 Q2+fi0 QJ,
oraz tarcia ruchowego n Q4. Przez występywanie smy-
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kania inaterjału obręczy po podłożu nastąpią gorsze
warunki toczenia się, ponieważ warunek przytrzymy-
wania każdej chwili punktu 8:

trudniej utrzymać, niż na tosamo warunek:
Mo (Qi + Qi + Qs + Q, + Qt + QB) > U,

któryby zachodził, gdyby smykania nie' było.
Smykanie się jest dodatnie, jeżeli c t >c. 2 ) t. zn.

jeżeli obręcz podatna więcej się rozpłaszczy, niż ściśnie
w kierunku promieniowym i w tym wypadku obręcz
będzie musiała przez .większą drogę obtoczyć się, niż
rozwinięcie zewnętrznej krawędzi obręczy po podłożu.

Skoro jednak podatna obręcz daje się więcej
ścisnąć, niż rozpłaszczyć, to powstaje smykanie ujemne,
jak to wyobraża rys. 11. Prosta styku A' B' jest w tym
wypadku krótsza, niż wyprostowany łuk A B wskutek
wtłoczenia inaterjału obręczy do środka tak, że przez
naprężenia wewnętrzne obręczy cząstki jej, mimo nie-
znaczne rozpłaszczenie od strony punktu wejściowego
w A, przesuwają się ku środkowi, t. j . w kierunku to-
czenia się (według otwartej strzałki), a od strony
punktu wejściowego B' dążą w tymsamym kierunku,
pozostając jeszcze krótko w rozpłaszczeniu, ponieważ
usiłują rozprostować się wskutek wewnętrznych naprę-
żeń. Podłoże na obręcz i koło oddziaływa w każdym
punkcie styku w przeciwnych kierunkach (według strza-
łek zamkniętych), jak długo, przyczepność jest wystar-
czaj ąca:

> U.
Z tego jednak widoczne, że także w tym wypadku

ujemnego smykania, kiedy obręcz mniejszą drogę ob-
toczy i koło mniej obrotów wykona, niżby to wynikało
z rozwinięcia zewnętrznego obwodu po prostem podłożu,
łatwiej o zerwanie przyczepności, niż bez smykania
przy warunku.1 /u.o (Q, + Q2 + Qs) > U, gdyż fi0 jest więk-
sze od j,i i kiedy całkowite obciążenie osiowe (Q^ +
+ Qi,+ Qs)=Q występuje w pomnożeniu przez ten
współczynnik fi0, jako tarcie przyczepne.

W porównaniu z występywaniem smykania do-
datniego jest przecież smykanie ujemne mniej niebezr
pieczne na wywołanie poślizgu w miejscu- W prak^
tycznem zastosowaniu przy pneumatycznych obręczach
na kołach napędowych wynika zatem, że taka obręcz
na obślizłym terenie łatwiej się ślizga w miejscu, o ile
jest za słabo powietrzem wypełniona i przeciwnie,
mniej znajdzie sposobności do poślizgu, skoro mocniej
będzie naprężona.

Skoro tak podłoże, jak i obręcz są zupełnie sprę-
żyste, to należy każdym razem ustalić, czy zajdzie do-
datnie, czy ujemne smykanie wskutek działania sił
normalnych (IV), zależnie od naprężeń wewnętrznych,
powstałych w obu ciałach, a dozwalających na większe

rozciągnięcie, a mniejsze ściśnięcie jednego ciała wzglę-
dem drugiego, lub przeciwnie.

Oczywiście w powyższych wypadkach pomiędzy
występywaniem dodatniego a ujemnego smykania się
(wskutek działania nacisków normalnych) zajdzie taki
stan, że żadne smykania nie nastąpią i koła potoczą
się najpewniej.

Przy k o ł a c h b i e g o w y c h o z u p e ł n i e sprę-
ż y s t y c h o b r ę c z a c h po s z t y w n y c h p o d ł o ż a c h
zachodzą takiesame smykania, jak przy kołach napę-
dowych, a kierunki oddziaływań podłoża na obręcz
koła ustalą się w wypadkach analogicznych do rys. 10
i 11 w tychsamych kierunkach, jak na rys. 10 i 11,
o ile są związane z współczynnikiem tarcia ruchowego
,M, a w przeciwnych kierunkach, jak na rys. 10 i 11,
o ile występują z współczynnikami tarcia spoczynko-
wego fj0. (Zaznaczone na rys. 10 i 11 strzałkami wę-
żykowemi). Przy smykaniu dodatniem będzie więc tylko
I^Qi ułatwiać poślizg w miejscu, podczas gdy wszystkie
inne udziały obciążeń: n(Q^+Q%+QB), oraz ^0 {Q-l + Qi)
wspomogą obtaczanie, które oczywiście odbywa się
wtedy na dłuższej drodze od odległości rozwinięć zew-
nętrznego obwodu obręczy po prostem podłożu 1 4). Przy
smykaniu ujemnem będą obydwa skrajne udziały ob-
ciążeń p{Q1+ Qs) przeciwdziałały obrotowi, który do-
chodzi do skutku tylko przez występywanie /Wo Q2,
przyczem oczywiście obręcz mniejszą drogę obtoczy,
niż jej odwinięcie na podłoże15).

W praktycznem zastosowaniu przy pneumatycz-
nych obręczach na kołach biegowych wynika zatem
przeciwnie, jak z kołami napędowemi, a mianowicie
pneumatyczna obręcz koła biegowego na obślizłym te-
renie winna, być słabiej naprężona, jeżeli ma się mniej
ślizgać ruchem posuwowym w kierunku ciągnienia
(względnie popychania). Poślizgów takich przy kołach
biegowych popychanych (t. j . kiedy koła napędowe są
z tyłu), należy szczególniej unikać, ponieważ wtedy
łatwo skręcają się te koła w bok i wytwarzają znacznie
większy od normalnego opór czołowy.

Skoro zachodzą wypadki niskich wartości Współ-
czynników tarcia /j,0 oraz fi, np. po lodzie, należy stale
dążyć do wyzyskania ich jak najpełniej, a więc znowu
pneumatyczne koła napędowe mocniej naprężyć, podczas
gdy pneumatyczne koła biegowe popychane słabiej .po-
wietrzem wypełnić. Ze względu na boczne usuwanie
się kół gumowych lepiej będzie jednak rozmieścić ob-
ciążenie na większych powierzchniach styku, co za-
chodzi przy słabiej naprężonych obręczach pneuma-
tycznych, nie należy więc kół napędowych tak silnie
powietrzem rozprężać, jakby to był wskazane ze względu,
na, unikanie poślizgu w kierunku toczenia się.

(Dok. t ) ^
l ł )
Q

wobec '+
•woboo

Inż. Tadeusz Zubrzycki.

Skrajne wartości stanów wody i objętości przepływu.

•mitr

Stosownie do nazwy, a b s o 1 u t n e m a x i m u m
względnie a b s o l u t n e m i n i m u m stanu wody czy
objętości przepływu oznacza, ściśle biorąc, pewną miarę
bezwzględnie nieprzekraczalną. Miara ta da się określić
z wystarezającem podobieństwem jedynie drogą grun-
townych badań, na podstawie odpowiedniego ilościowo
i jakościowo inaterjału dat i spostrzeżeń; w każdym
innym wypadku rezultaty obliczenia mogą różnić się na-
wet znacznie od szukanych wartości krańcowych.

Stwierdzenie tego znanego faktu byłoby zbyteez-
nem, gdyby nie to, że w praktyce utarło się przyjmowa-

nie terminów „absolutne ma'ximum'! i „absolutne mini-
mum" nie dla wartości b ezHv z g l ę d n i e najwyższych
i najniższych, lecz dla skrajnych wartości, zarejestrowa-
nych w okresie systematycznych obserwacyj1), które n. p.
na obszarze ziem polskich zostały zorganizowali© na

*) W teni znaczeniu używane są symbole „Abs. max." i „Abs.
min." w polskich Rocznikach Hydrograficznych; tutaj jednak nie-
porozumienie jest wykluczone, wobec wyraźnego scharakteryzowa-
nia (w objaśnieniach) odnośnych, -wartości, jako krańcowych war-
tości obserwowanych w określonym okresie.
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szerszą skalę dopiero w drugiej połowie zeszłego wieku,
a w nielicznych jedynie wypadkach obejmują więcej, niż
sto lat 2 ). W rzeczywistości doświadczenia tak niedłu-
giego stosunkowo czasu nie dają jeszcze właściwego po-
jęcia o możliwym rozmiarze zjawisk nadzwyczajnych,
powtarzających się niekiedy w odstępach dłuższych, niż
cały okres obserwacyjny —• zjawisk, których znajomość
posiada nietylko teoretyczne, lecz i praktyczne znacze-
nie. Odnosi się to przedewszystkiem do katastrofalnych
powodzi. Tam naprzykład, gdzie oznaczenie wysokości
i objętości wody, służące za podstawę hydrotechnicznego
projektu, ma decydować o bezpieczeństwie życia i mienia
ludzkiego, gdzie zbyt optymistyczne przyjęcie mogłoby
spotęgować jeszcze żywiołową klęskę zamiast jej zapo-
biec (n. p. w razie przerwania zapory zbiornikowej),
tam należy dążyć, do ustalenia wairtości istotnie granicz-
nych, a więc takich, które w żadnym wypadku nie mogą
być przekroczone.

Aby osiągnąć pewność tego rodzaju, z drugiej zaś
strony nie wpaść w zbyteczną przesadę, trzeba zdiać sobie
jasno sprawę z zachodzących w tym względzie możli-
wości. Niemałą pomoc możną przytem znialeść (poza
zużytkowaniem oficjalnej statystyki) także w zbadaniu
źródeł pomocniczych, n. p. kronik, pamiętników i mono-
grafij. Zaczerpnięte z takich źródeł wiadomości, cho-
ciażby nawet nie dały się ująć cyfrowo, przyczyniają się
jednak do urobienia sobie sądu o rozmiarze, częstości
i przebiegu katastrofalnych wylewów, rzucają światło
na meteorologiczne warunki ich powstania i pozwalają
ustalić pewne punkty porównania pomiędzy powodżiami
dawnych i nowych czasów. Baty takie sięgają daleko
wstecz. Pewne szczególnie groźne i szczególnie szkodliwe
wylewy okresu 988—1475 wymienia już D ł u g o s z ' 1 ) ,
wzmiankując przytem o natężeniu i długości trwania
poprzedzających je deszczów, Późniejsze zapiski co do
wylewów Wisły pod Warszawą4), datujące się od
1475 r., potwierdzają konkluzję nowszych badań, według
której wyjątkowo wysoki poziom wody pojawia się
w środkowym biegu Wisły podczas deszczowych powodzi
okresu letniego, pomimo, że częstszemi są w tej części
biegu rzeki wielkie wezbrania roztopowe. Począwszy od
1799 r. kulminacje wezbrań są już też ustalone wyso-
koścknro. Szczególnie obfity materjał zebrany został dla
Warty pod Poznaniem"). W zestawianiu zanotowanych
tam 34 wielkich powodzi uderza nadewszystko fakt, że
podczas gcly znaczna ich większość (29) wystąpiła (zgod-
nie z charakterem dorzecza) w czasie tajania śniegów,
to największą ze wszystkich powódź 1736 r!°) przypadła

? ) Najdawniejszym w Polsce jest wodowskaz warszawski,
założony w 1709 r. przez Prbf. M a g i e r a. •

3 ) Zob.: G 1 o g ć r : •— ,,Wyciągi z dziejów Polski Długosza".
(Pam. Fizjogr. VIII . 1888)'.

4 ) S o b i e s z o z a ń s k i F. Max.: •— „Rys historycznd-sta-
tystyozny wzroslu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych
czasów aż do 1847 loku". (Warszawa 1848).

5) Ł u k a s z e w i c z Józef: — ,,Obraz historyczno - staty-
styczny miasta Poznania w dawniejszych czasach". (Poznań 1838).

°) Według współczesnego rękopisu: „...Powódź wielka nie-
słychana, żadnemi księgami lat przeszłych nie spisana, bo lubo
in Anno 1651 et 1698 acta testanhir, że bywały powodzie, ale nie
tak wielkie i nie wśród gorącego lata, ale bywały po zimie z wielkich
śniegów, in Martio et Aprili, przecież nie tak szkodliwe jak Anno
pi'aesonti 1736...". — Zarówno to jak i inna źródła świadczą, że
nietylko przedmieścia lecz i miasto samo wraz z kościołami i ra-
tuszem stało pod wodą; w kościele katedralnym woda sięgała pod
spód ambony, w kościele farnym zalała większą CZĘŚĆ wysokości
wielkiego ołtarza, w sieni ratuszowej stała woda na pół łokcia wy-
soko, a na Ghwaliszcwie, Garbarach, Rybakach, Piaskach i Gąskach
zburzyła kilkadziesiąt budynków, sięgając gdzie niegdzie do połowy
wysokości dachów. — K e 11 o r („Der Oderstrom" •— Berlin 1896),
n a podstawie zachowanych znaków w. w. 1736, dochodzi do wnio-

na początek lipca. To, że niezwykła co do rozmiarów
klęska powodzi pojawiła się przytem w., zupełnie niezwy-
kłej dla większych wezbrań Warty porze roku, może po-
służyć za-jeszcze jedną wskazówkę, że. katastrofy tej ka-
fegorji powstają pod wpływem zupełnie wyjątkowego
układu stosunków atmosferycznych, na które ograni-
czona ilość obserwaeyj nie może dać należytego poglądu.

Jak daleko cofnąć się należy niekiedy w przeszłość";
pragnąc wyczerpująco zbadać kwestję tego rodzaju, tego
dowodzą, n. p. wyniki studjów hydrologicznych, które po-
służyły w swoim czasie za podstawę projektu ubezpiecze-
nia Wiednia przed wylewami Dunaju7). Szczegółowe
badania, oparte na niwelacyjnym zdjęciu wszystkich po-
zostałych zdawiendawna znaków wielkiej wody, oraz na
zawartych w aktach miejskich, kronikach klasztornych
i t. p. wskazówkach (z których najdawniejsza odnosiła
się do powodzi z 1012 r.) dowiodły, że największą klęską
powodziową od XI wieku począwszy była wielka woda
z 1501 roku, której profil podłużny dał się zrekonstruo-
wać na, podstawie znaków utrwalonych współcześnie
w kilku nadbrzeżnych miejscowościach. Osiągnięty wów-
czas poziom uznano za maximuin absolutne, doszedłszy
do' wniosku, że katastrofa, tej miary mogła, powstać je-
dynie pod wpływem specjalnie niekorzystnego zbiegu wa-
runków (topnienie śniegów i lodowców równoczesne
z opadami płynnemi).

Mogłaby powstać tutaj kwestja, czy daty, zaczer-
pnięte z przeszłości tak odległej mogą być miarodajne
dla warunków obecnych. Na pytanie takie należy odpo-
wiedzieć twierdząco, z tem tylko zastrzeżeniem, że po-
równanie dawnych dat wysokościowych z nowemi wy-
maga uwzględnienia wszelkich zmian, jakie w między-
czasie zaszły lub zajść mogły w samych warunkach
przepływu, n. p. wskutek regulacji rzek i wykonania
przekopów, zwężenia łożyska wielkich wód i podniesienia
brzegów przez bulwary, wykonania wałów ochronnych
lub zabudowania terenu inundacyjnego, wskutek opóź-
nienia odpływu przez zbiorniki. i t. p. Gzy fakt niepow-
tórzenia się wylewu pewnej miary przez,przeciąg stu lub
więcej lat da się przypisać zmianom klimatycznym8),
jest to kwestią, w której głos mają przedewsizyatkiem
fachowcy - meteorolodzy. Sądząc jednak z dotychczaso-
wych wyników, to trudniej byłoby stwierdzić wpływ
zmian tego rodzaju na rozmiar powodzi, aniżeli wyka-
zać, że wybitne wezbrania, współczesne mogą być w pew-
nych warunkach jeszcze znacznie przewyższone i uróść
do wielkości, odpowiadającej w przybliżeniu owym po-
wodziom historycznym. Rozważając mianowicie praw-
dopodobieństwo pojawienia się katastrofalnej powodzi,
należy mieć na uwadze, że jest ona (jak już wspomniano)
zawsze zjawiskiem w całem znaczeniu słowa wyjątko-
wem — jedną z pośród bardzo licznych kombiniaicyj, ja-
kie mogą zajść pomiędzy elementami oddziałującemi
na przebieg i wielkość wezbrań wogóle, zależnie od da-
nego układu zjawisk atmosferycznych.

Pewne spostrzeżenia w tym kierunku nasuwają się
przy rozpatrywaniu największych w bieżącem stuleciu
letnich wezbrań Wisły obserwowanych w 1903, 1925
i 1931 roku. Wezbrania te, pochodzące z intensywnych
opadów w górskiej części dorzecza i niewiele różniące się
między sobą wysokością kulminacji osiągniętą, w gór-.

sku. że poziom jej był o 2,6 m wyższy od poziomu z 1. IV. 185S,
podawanego jako maximum nowszych czasów.

') ..Bcitrage zur Hydrograpliie Oesterreichs'', — TX. (Wie-
deń 19081.

s) Dotyczy to t r w a ł y c h zmian tego rodzaju — bo 00
do hipotezy okresowego występowania powadzi w związku z per-
jodycznemi wahaniami klimatu, to jej potwierdzenie miałoby wagę
tylko dla ocenienia prawdopodobnej częstości wezbrań, a nio samej
możliwości ich pojawienia siq.
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nym biegu rzeki"), powstały w warunkach zupełnie od-
miennych. Podczas gdy powódź w 1903 r. osiągnęła ka-
tastrofalny rozmiar głównie wskutek wysokiego s t a n u
p o :d s t a w o w e g o, jaki fala wezbrania z&istała już
na całej długości rzeki, to powodzie z 1925 i 1931 r. ce-
chował przedewszystkiero szczególnie silny i gwałtowny
p r z y b ó r, który pomimo niskich stanów początkowych
podniósł wodę w niektórych stacjach ponad najwyższe
z dotychczas notowanych odczytów. Dwa czynniki po-
wyższe, z których kJaidy na swój sposób przyczynia się
do spotęgowania powodzi i które w wypadkach zacyto-
wanych wystąpiły oddzielnie, mogą się niewątpliwie
skumulować; dotychczasowe doświadczenia nie wskazują
bowiem woale" na to, aby właściwe dziedzinie górskiej
deszcze o szczególnie .silnem natężeniu, wywołujące tak
gwałtowny przybór, jak w 1925 lub 1931 i\, nie mogły
być poprzedzone przez długotrwałą słotę na wielkim ob-
szarze kraju, podnoszącą stopniowo poziom wód całego
dorzecza "nawet do wyższych stanów, niż obserwowane
w 1903 r. Pobieżne obliczenie prowadzi do wniosku, że
n. p. wezbranie w 1925 r., trafiając w korycie Wisły na
poziom podstawowy 1903 r., osiągnęłoby .w górnym biegu
rzeki stany przenoszące dotychczasowe „maximum abso-
lutne" gdzie niegdzie naw.et o 1 m, a jeszcze w.Warszawie
osiągnęłoby w przybliżeniu poziom katastrofalnej po-
wodzi z r. 1813, powstałej (o ile można sądzić z fragmen-
tarycznych dat owego czasu) w podobnych właśnie wa-
runkach. Pojawienie się już w 1931 r. wezbrania, po-
dobnie gwałtownego jak w 1925 r., świadczy znowu, że
przybór o takiej sile nie należy do zjawisk, zdarzających
się jedynie w bardzo długich odstępach czasu.

Zbyteoanem byłoby podkreślać, że potrzeba wy-
znaczenia „maximum maximoruin" zachodzi jedynie
w wypadkach szczególnej wagi. Tam bowiem, gdzie już
sam materjał konstrukcyjny ogranicza zgóry czas trwa-
nia budowli, gdzie skutki powodzi nie są szczególnie
groźne, lub gdzie koszt zabezpieczenia . się przed abso-
lutnie największą wodą byłby znacznie wyżsizym od
ewentualnych szkód spowodowanych przez powódź nad-
zwyczajną — tam poprzestaje się na mniejszym stopniu
pewności, przewidnjąc zgóry możliwość przekroczenia
wartości przyjętej. Skoro jednak raz zostanie postar
wiony postulat bezwzględnej rękojmi bezpieczeństwa,
wówczas gruntowność zbadania kwesiji musi odpowia-
dać rozmiarom następstw ewentualnej omyłki.

Ustalenie maksymalnej wysokości wody jest jednak
dopiero pierwszą częścią danego zagadnienia, a to dla-
tego, że praktyka wymaga przeważnie nie oznaczenia
najwyższego p o z i o m u. lecz największej o b j ę t o ś c i
wody, przepływającej w jednostce czasu.

Zadanie to jest ułatwione, jeżeli — znając już ma-
ksymalny stan wody w danym profilu —̂ rozporządza
się ponadto wynikami odpowiedniej ilości bezpośrednich
p o m i a r ó w s e k u n d o w e j o b j ę t o ś c i przepły-
wu przy rozmaitych, możliwie wysoko sięgających sta-
nach wody. W wypadkach takich, można obliczyć przy-
bliżoną objętość maksymalną n. p. zapomocą ekstrapo-.
lacji związku pomiędzy stanem wody i objętością sekun-
dową, przedstawionego w formie równania krzywej kon-
sumcyjnej; sposób ten mo>że jednak dać wiarygodny re-
zultat tylko pod warunkiem,.że profil pomiarowy w stre-
fie pomiędzy najwyższym stanem pomiaru a stanem
bezwzględnie najwyższym nie okazuje znaczniejszych/
zmian kształtu, oraz :— że różnica tych dwóch poziomów
jest możliwie mała w stosimku do amplitudy st.anÓAV po-
miarowych. Wyniki pomiarowe można też zużytkować
w sposób nieco odmienny, badając oddzielnie prawidło-

") Najwyższy odczyt notowały n. p. stacje: Dwory, Tyniec,
Kraków, Pawłów i Ostrówek w r. 1903, Jawiszowice, Pustynia,
Przewóz, Sierosławioe, • Popędzynka, Sandomierz i Zawichost
w r. 1925, a, Jagodniki, Karsy i Szczuciu — w r. 1931,

wość związku pomiędzy stanem wody, a chyżością i po-
wierzchnią przepływu; jeżeli związek taki da się ująć
w określone prawidło, wÓAvczas może on znaleść analo-
giczne zastosowanie do obliczenia maximum.

Obliczenie maksymalnej objętości z rozmiaru
i kształtu p r z e k r ó j u i ze s p a d k u zwierciadła
wody zapomocą wzorów na średnią chyżość przepływu,
wymaga przedewszystkiem dokładnego oznaczenia ni-
welety zwierciadła wody, co nie zawsze da się osiągnąć
przez zdjęcie pozostałych po powodzi śladów. Rzeki o sil-
nym ruchu materjału przedstawiają ponadto dodatkową
trudność w oznaczeniu formy i wielkości samego prze-
knoju; wymaga ono bowiem znajomości maksymalnego
rozmiaru erozji, która to wartość dałaby się bezpośred-
nio ustalić jedynie, przez sondowanie koryta podczas
kulminacji. Warunkiem racjonalnego użycia wzorów,
ustawionych dla ruchu jednostajnego, jest przytem mo-
żliwie regularny i zwarty kształt kopyta wielkich wód
na dłuższej przestrzeni rzeki. Stosowanie formuł na
chyżość do przekrojów o znaczniejszym procencie po-
wierzchni inundacyjnej "wymaga szczególnej ostrożności,
a to z tego powodu, że przepływ w inundacyi odbywa się
w warunkach zupełnie odmiennych, niż te, do których
odnoszą się wzory na chyżość, a mianowicie wzory no-
wego typu, eliminujące dobieralny współczynnik szorst-
kości10). Należy dodać, że także spadek zwierciadła
wody nie jest w różnych częściach tak złożonego prze-
kroju jednakowy.

Ważne usługi oddają w pewnych wypadkach
wzory na chyżość, użyte wspólnie z wynikami pomiaru.
Wyznaczając n. p. spadek teoretyczny — t. j . spadek,
który według danej formuły odpowiada pomierzonej
chyżości i danym elementom przekroju n ) , można otrzy-
mać pewien prawidłowy układ wartości w oidniesieniu
do stanów wody i na tej podstawie wysnuć wnioski co
do prawdopodobnej w7artośoi spadku, mia:rodiajnej dla
obliczenia maximum. Z drugiej znów strony, chyżości
obliczone z wzorów o zmiennych współczynnikach, po-
równane z Ayynikami pomiarów przy różnych stanach
wody, mogą wskazać na istnienie w zmianach tych
współczynników pewnej reguły, która da się analogicz-
nie zastosować do obliczenia tymże wzorem objętości
największej.

Wśród uzyskanych dotychczas w Polsce dat bez-
pośrednich, nadających się do oznaczenia maximum
przepływu, względnie do kontroli odnośnych obliczeń,
wybijają się na pierwszy plan wyniki serji pomiarów
Wilji pod Wilnem. Serja ta składa się z 12 pełnych po-
miarów objętościowych, przeprowadzonych w latach
1930 i 1931. w jednym i tym samym profilu12) przy sta-
nach wody od + 226 do + 814 cm,; amplituda poziomów
wody wynosi zatem 5,88 m, zaś najwyżvszy stan pomiaru
leży tylko o 0,11 ni poniżej najwyższego stanu, obserwo-
wanego wogóle na wiileńskim wodowskazie ( + 825 cm,

10) W dobitny sposób wykazał różnice, zachodzące w tym
kierunku pomiędzy przekrojem skoncentrowanym, a częściami zale-
wowemi Prof. Dr. M a t a k i e w i c z („Przepływ przez obszary za-
lewowe rzek" XXX. — Lwów 1931. — Odbitka z księgi pamiątko-
wej ku czci Prof. Dra h. c. Thulliego).

" ) Z uwagi na trudności pomiarów przy wysokich stanach
wody i na szybkie zmiany poziomu, niwelacja spadku zwierciadła
wielkiej wody nie ?.awsze może być przeprowadzona z wymaganą
dokładnością. Przytem pomiary takie są najczęściej wykonywane
z mostów, a więc w odcinkach rzecznych o spadku nic odpowiada-
jącym normalnym warunkom przepływu.

12) Profil ten — położony w linji „Zielonego Mostu", prze-
kraczającego rzeką jednem. przęsłem o rozpiętości 82,50 m — nadaje
się do pomiarów zarówno przy wysokich jak i przy niskich stanach
wody. Szczegółowe, wyniki badań będą ogłoszone przez Centralne
Biuro Hydrograficzne. •— Największy przepływ pomierzony (przy
+ 814) wynosił 1619,5 m*ls.
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dn. 26 kwietnia .193.1 r;) od początku regularnych spo-
strzeżeń., to jest od roku 1877 I S ) .

Wyniki pomiarów, zastawione z odpowiedniemi
stanami wody w systemie spółrzędnych, wyznaczają do-
kładnie przebieg krzywej konsumeyjnej, która przedłu-
żona ku górze o (825—814) = 11 cm daje jako objętość
kulminacyjną: Q = 1680 m3ls.

Odniesione' do stanów wod.y krzywe średnich chy-
żości (V) i odpowiednich powierzchni przekroju (F)
okazują również przebieg zupełnie regularny, a w ekstra-
polacji do stanu f 825 osiągają wartości: V == 2,94 łnjs,
F = 576m2; stąd Q = V.F= 1690 m%

Podobnie regularny kształt ma krzywa wartości
teoretycznego spadku, które dla danych chyżości śred-
nich (V) i średnich głębokości profilu (T) obliczono we*-
dług wzoru M a i a k i e w i c z a ; ekstrapolacja tej krzy-
wej daje dla stanu + 825 spadek / = 0,0(f047„ a stąd
(dla głębokości 71 = 6,57w):

V = 2,9«/« i Q = 2,9. 5 7 6 = 1670 w.7s").
Wreszcie wartości współczynnika „ y" we wzorze

B a z i n'a : . i , V> '/.

V= 87 \RJ

1 +R
obliczone na podstawie wartości pomierzonych i powyż-
szych teoretycznych spadków, układają się także wzdłuż
regularnej linji krzywej, której przedłużenie do poziomu
+ 825 daje wartość y = l,35. Stąd: V = 2,815 mis,
Q = 1624 Mis/s.

Tak daleko idąca zgodność wyników pozostaje
w oczywistym związku z ilością i jakością dart pomiaro-
wych, a zwłaszcza z bezpośredniem pomierzeniem obję-
tości przepływu w pobliżu odczytu najwyższego, co wy-
klucza większe błędy ekstrapolacji. Uprawnia to> do przy-
puszczenia, że gdyby szczegółowe badania wskazały na
ślad powadzi jeszcze wyższej, niż katastrofalny wylew
wiosenny 1931 roku, to odnośna bezwgzlędnie najwięk-
sza objętość przepływu dałaby się na tej podstawie
oznaczyć bez większych trudności i z wystarczającem
prawdopodobieństwem.

Przykład powyższy przedstawia jednak wyjątkowo
korzystne warunki obliczeń. W praktyce ma się prze-
ważnie do czynienia z materiałem znacznie mniej ob-
szernym i mniej pewnym, którego właściwe zużytkowanie
przedstawia niekiedy znaczne trudności i wymaga
skomplikowanych obliczeń uzupełniających, względnie
graficznych konstrukcyj pomocniczych.

" ) Gzy stan ten, wyższy o .1,59 m od zanotowanego w 1888 r,
maximum z okresu 1877—1930, był kiedykolwiek przedtem prze-
kroczony, co do tego brak narazić autentycznych, danych. Wobec
tego traktuje się tutaj ten poziom tylko jako maximum okresu
1877—1931.

14) Gdyby tytułem próby dla uczynienia zadania mniej
łatwem, wyeliminowało się pomiar przy najwyższym stanie (+814),
oraz dwa inne pomiary, dające największe odchyłki różnokierun-
kowe, wówczas krzywa spadków (ekstrapolowana nie o 0,11 lecz
o 0,57 m) dałaby dla +825: 7—0,00045, V=2,84 wt/s, 0=1636 ro'/*.

W braku dat hyclMmetrycznych, oraa danych co
do przekroju i spadku wielkiej wody w odnośnym punk-
cie rzeki, używa się w praktyce wzorów, podają/cych: naj-
większą objętość przepływu na podstawie w i e l k o ś c i
cl o r ze c za, w związku z wysokością opadów atmosfe-
rycznych, ze wzniesieniem terenu, orografją, wegetacją
i przepuszczalnością gruntu, względnie także — z dłu-
gością doliny i jej • spadkiem podłużnym, oraz nachyle-
niem stoków.

Wzory tego rodzaju opierają się w regule na
pewnych, fundamentalnych wartościach największego od-
pływu, odpowiadających pewnym rozmiarom dorzecza
i jego określoym cechom. Ponieważ jednak ilość auten-
tycznych', bezpośrednio stwierdzonych wartości maksy-
malnego przepływu jest zbyt mała w stosunku do mno-
gości i różnorodności zjawisk, więc w konsekwencji i owe
wartości podstawowe przedstawiają ze swej strony prze-
ważnie także tylko rezultat obliczeń, przeprowadzonych
na podstawie innych dat i przy pomocy innych metod,
nie dadzą się więc uznać za pewne bez zastrzeżeń. Skoro
zaś już tym wartościom podstawowym przyzna się tylko
względną wagę, to naturalnie w jeszcze wyższym stopniu
odnosi się to do wyników wzorów, na tej podstawie
opartych.

W szczególności co do tej grupy wzorów, która za
opadową charakterystykę dorzecza przyjmuje ś r e d n i
o p a d r o c z n y , należy podnieść, że związek pomiędzy
przeciętnemi warunkami opadowemi, a zjawiskiem nad,-
zwyczajnem, spowodowanem przez wyjątkowo nieko-
rzystny układ stosunków meteorologicznych, nie jest ani
dostatecznie ścisły, ani też jednoznacznie ustalonyaB).
Przytem opad krytyczny (to jest opad powodujący
maximum odpływu) ma na nizinach i na płaskowyżu
(topniejące śniegi) inny charakter, niż w obszatrach gó-
rzystych (letnie ulewy), a w małych dorzeczach (desżoz
nawalny) inny, niż w wielkich (opad dłużej trwający)
i t. d.

Pod tym waględem bardziej odpowiadają faktycz-
nym warunkom formuły oparte na zależności maximum
odpływu od pewnego określonego natężenia i czasu trwa-
nia opadu, zwłaszcza jeżeli uwzględniają przytem także
długość doliny i szybkość postępu fali powodziowej.

(Dok. nast.).

16) I s z k o w s k i : („Bcitrage zur Ermittlung der Niedrigst-,
Normal- und Hochslwassermengen, auf Grund charakteristischer
Morkmale der Flussgebiete"., Zeilsclirift des Oeat. Ing.- und Arch..-
Vereins 1886) opiera ten związek na tem, że: największe wezbra-
nia występują w tych. miesiącach — względnie następują prędzej
czy później po tych miesiącach — które przynoszą największe
sumy opadu; że dalej te największe sumy miesięczne dadzą się
wyrazić w procentach średniej sumy rocznej; że następnie stosu-
nek największej sumy miesięcznej do średniej rocznej jest w wy-
padkach krańcowych (góry i doliny) w przybliżeniu jednakowy —
że zatem średnia roczna suma opadu daje zarówno w jednym jak
w drugim wypadku pewną miarę największych objętości przepływu.
Autor zaznacza pr/ytem że nie wprowadza we wzór swój mie-
sięcznych maximów opadu ze względu na brak odpowiednich
danych.

54. Sprawozdanie Wydziału Głównego Polskiego Towarzystwa Politechnicznego
za rok 1931.

Rok ubiegły zapisał się w historji nietylko Państwa Pol-
skiego ale i całego świata coraz bardziej pogłębiającym się kryzy-
sem gospodarczym oraz rozszerzającym się katastrofalnie bezrobo-
ciem. Kryzys gospodarczy i coraz ogólniejsze bezrobocie dały się
odczuć bardzo dotkliwie kołom inżynierskim, jako najbardziej za-
leżnym od koniunktury gospodarczej kraju. Polskie Towarzystwo
Politechniczne w zrozumieniu ważności akcji przeciwdziałania

skutkom depresji gospodarczej, powołało do życia specjalną „Sekcję
Ogólną", która xajęła się bardzo żywo temi zagadnieniami i opra-
cowuje odpowiednie wnioski, które w najbliższym czasie będą
przedstawione odnośnym Władzom.

Zapoczątkowana przed rokiem akcja Rządu w sprawie utwo-
rzenia Centralnego Biura Projektów Budowli, wznoszonych z fun-
duszów Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, została w roku ubie-



80

głym prowadzona .v dalszym ciągu. Polskie Towarzystwo Politech-
niczne wniosło w lutym ponowny mcmorjał do P. Prezesa Rady
Ministrów Prystora, oraz do P. Ministra Pracy i Opiski Społecz-
nej Hubickiego z prośbą o decentralizacje. Biura Projektów. Ten
memorjał, zarówno jak i poprzedni nie odniósł skutku. W maju,
Wydział Główny po otrzymaniu wiadomości o utworzeniu specjal-
nego Towarzystwa Akcyjnego Budowy Domów Zakładów Ubezpie-
czeń Społecznych, zwołał zebranie, przedstawicieli zainteresowanych
w tej sprawie instytucyj, którzy uchwalili przedłożenie memorjału
Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej, szczegółowo motywującego
szkody, jakie przez scentralizowanie akcji budowlanej w Warsza-
wie wynikną dla Małopolski Wschodniej, a w szczególności dla
Lwowa. Momorjał ten podpisany przez Polskie Towarzystwo Poli-
techniczne, Izbę Inżynierską, Izbę Przemysłowo - Handlową, "Izbę
Rzemieślniczą, Związek Inżynierów Żydów i Stowarzyszenie Bu-
downiczych, podany został do wiadomości Izbom Przemysłowo-
Handlowym i Zrzeszonym Towarzystwom Technicznym w Krako-
wie, Katowicach, Poznaniu i Wilnie. Akcja ta pozostała niestety
bez pomyślnego wyniku, ponieważ Ministerstwo Pracy i Opieki
Społecznej w odpowiedzi na memorjał oświadczyło niemożliwość
uwzględnienia postulatów Lwowa.

Jak w latach ubiegłych Towarzystwo brało udział w współ-
pracy z władzami rządowemi nad kodyfikacją ustaw i przepisów
w sprawach technicznych, opinjując nadesłane projekty ustaw
i rozporządzeń. Wymienić tu należy między innemi: „Rozporzą-
dzenie w sprawie przepisów hygjeny i bezpieczeństwa, obowiązu-
jących przy wyrobie i naprawie ołowianych akumulatorów elek-
trycznych", oraz' „Rozporządzenie o przenośnych'lampach elektrycz-
nych". Opinje w "tych sprawach opracowane zostały przez Sekcje,
Elektryków P. T. P.

Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, otrzymawszy do za-
opiniowania projekt ustawy o „Izbach Inżynierskich", przekazany
przez Ministerstwo Robót Publicznych, rozpisał ankietę,, w której
wzięły udział wszystkie zrzeszone Towarzystwa, opracował wnioski,
oparte na zebranym materjale i przedłożył je P. Ministrowi Robót
Publicznych M. Norwid-Neugebauerowi. Projekt Związku w osta-
tecznej swej formie zgodny jest w najważniejszych punktach z te-
zami, wysuniętemi przez Polskie Towarzystwo Politechniczne.
Należałoby sobie gorąco życzyć, aby sprawa tak ważna dla ogółu
inżynierów była jak najprędzej przez Ministerstwo Robót Publicz-
nych pomyślnie załatwiona.

Polskie Towarzystwo Politechniczne opracowało na prośbę
Dyrekcji Robót Publicznych we Lwowie opinję w sprawie memor-
jału Izby Inżynierskiej; dotyczącego zniesienia Średnich Szkół
Mierniczych w PoJsce. Polskie Towarzystwo Politechniczne opo-
wiedziało się za stopniowern zwinięciem tych szkół.

Niewykończenu! , gmachu ..Bibljoteki Politechniki Lwowskiej
w.ubiegłym roku spowodowane brakiem kredytów rządowych, gro-
ziło możliwością.. cofnięcia uchwały Międzynarodowej Federacji
Prasy Technicznej i Zawodowej, tyczącej się utworzenia Bibljoteki
Federacyjnej . przy Politechnice we Lwowie. Ponieważ najbliższy
Kongres Międzynarodowy tej Federacji ma się odbyć w roku bie-
żącym, w Warszawie, a w jego programie ma być przewidziane uro-
czyste otwarcie Bibljoteki Federacyjnej we Lwowie, Polskie Towa-
rzystwo Politechniczne poczyniło slrania o uzyskanie potrzebnych
kredytów rządowych .do ukończenia budowy Gmachu Bibljoteki.
Delegacja złożona z Inż. Jana Brzozowskiego, Prezydenta
ra. Lwowa, Inż. Aleksandra Pawłowskiego, Prezesa Międzynaro-
dowej Federacji Prasy Technicznej i Zawodowej, Jego Magnifi-
cencji P. Inż. Gabryela Sokolnickiego, Rektora Politechniki Lwow-
skiej i Prezesa Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, złożyła
odpowiednie memorjały na,. audjencjach u P. Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, oraz Panów Ministrów Skarbu, Spraw Zagranicznych,
Robót Publicznych, oraz W. R. i 0. P. W wyniku tej akcji uzy-
skano kredyty na Wykończenie jednego skrzydła gmachu Bibljoleki,
która mieścić będzie Bibljotekę Federacyjną.

W kwietniu nb. r. gościło Polskie Towarzystwo Politechniczne
wycieczkę czechosłowackich Inżynierów - Meljorantów. Program po-
bytu objął zwiedzenie Stacji doświadczalnej w Fredrowie, zwiedze-
nie kolmatacji bagien w Dołubowie, oraz regulacji Pełtwi w Bar-
szczowicach.

Rok ubiegły zaznaczył się w życiu wewnętrznem Towarzystwa
ożywioną .działalnością poszczególnych Sokcyj. Nowy regulamin
Sekcyj opracowany na podstawie zmienionego statutu i uchwalony
przez Wydział Główny stanowił podstawę dla reorganizacji istnie-
jących względnie utworzenia nowych Sokcyj'. Czynne były w roku
sprawozdawczym następująco Koła fachowo: Sekcja Hydro-
techniczna, Sekcja Elektryków, Koło Naukowej Organizacji Pracy,
Sekcja Mechaników. Nowopowstały w roku ubiegłym Sekcja
Ogólna, Sekcja Geodezyjna, Sekcja Inżynierów Architektów. Sta-
rania nad utworzeniem osobnej Sekcji Inżynierów - Leśników, bar-
dzo życzliwie przyjęte przez stowarzyszenia zawodowe leśników
utknęły niestety, zdaje się, z powodu ciężkich warunków finanso-
wych, w jakich się znajduje ogół kolegów.

Pomnożona liczba Sekcyj fachowych Towarzystwa, oraz roz-
wój życia wewnętrznego Towarzystwa dały odczuć bardzo silnie
szczupłość lokalu Towarzystwa oraz niemożność rozszerzenia go
z powodu obowiązującej ustawy o ochronie lokatorów, ciążącej na
naszej realności. Kroki przedsięwzięte w tej sprawie, dotychczas po-
zostały bez rezultatu.

Starania o budowę nagrobka dla uczczenia śp. Dra K. Ski-
bińskiego, podjęte wspólnie z przedstawicielami Związku Studen-
tów Inżynierji, zostały pomyślnie zakończone i pomnik został uro-
czyście . poświęcony dnia 29 października 1931 r., oraz oddany
opiece ni. Lwowa.

W wykonaniu uchwały Wydziału Głównego, dotyczącej
wprowadzenia odznaki dla Członków Towarzystwa rozpisany został
konkurs dla Studentów Politechniki Lwowskiej, którego rezulta-
tom było 14 nadesłanych projektów odznaki. Niestety żadna z tych
prac nie uzyskała aprobaty Wydziału Głównego. Wydział Główny
otrzymał jednak projekt odznaki od P. Inż. Alfreda Broniewskiego,
przyjęty jednogłośnie, który ukaże się w najbliższym czasie, w Cza-
sopiśmie Technicenem.

Z działalności humanitarnej Towarzystwa należy wymienić
rozpisanie konkurs a na Stypondjum im. Prezesa Inż. Stanisława
Ryhickiego na rok szkolny 1931/1932. Wpłynęło 29 podań, wobec
czego rozdzielono stypeńdjum na dwie części po 50 zł. miesięcznie
i udzielono je pp. Tadeuszowi Hassmannowi i Gzesławowi Jabłoń-
skiemu, studentom Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwow-
skiej. Prócz tego udzieliło Towarzystwo jednorazowe subwencje
PP. Romanowi Nowodworskiemu i Anastazemu Unickiemu, stu-
dentom Politechniki.

W wyniku rozpisanego konkursu im. Barona Gostkowskiego
wyróżnioną i nagrodzoną została praca P. Dra Alfonsa Ghmie-
lowca p.t.: „Uproszczona teórja zginanych belek żelbetowych".

Wydział Główny P. T. P. uchwalił z okazji zbiorowego pro-
testu lwowskich organizacyj społecznych przeciwko wystąpieniom
Niemców na terenie Gdańska przesłać kwotę Zł. 100 na Polską
Macierz Szkolną w Gdańsku, uważając to za najskuteczniejszy
sposób protestu.

Związek. Polskich Zrzeszeń Technicznych postanowił opraco-
wanie słownika technicznego i zaprosił poszczególne Zrzeszenia do
dostarczenia materjału dla określonych działów togo słownika.
Polskie Towarzystwo Politechniczne podjęło się opracowania grupy
„Miernictwa" i „Budownictwa wodnego", oraz uprosiło na prze-
wodniczących tych Sekcyj PP. Profesorów: Dra Weigla, Woj-
tana, Dra Matakiewicza i Dra Nadolskiego.

Akademja Umiejętności w Krakowie postanowiła wydać
Słownik Biograficzny, obejmujący życiorysy wszystkich Polaków,
zasłużonych dla nauki i kultury polskiej. Słownik ten objąć ma
także zasłużonych techników polskich, wobec czego Polskie Towa-
rzystwo Politechniczne na zaproszenie Akademji przyrzekło swą
współpracę. . '

Palącą sprawę utworzenia studjum lotniczego na Politechnice
lwowskiej udało się w roku ubiegłym pomyślnie zapoczątkować,
gdyż Zarząd Główny L. 0. P. P. przyznał kwotę Zł. 30.000 jako
subwencję na ten cel na rok 1931. Prócz tego Prezes Towarzystwa
wręczył osobiście memorjał Rady Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Lwowskiej, poparty pismami P. T. P. i L. O. P. P. w spra-
wie wstawienia do budżetu pozycji 18.000 zł. na stworzenie etatu
Katedry Lotnictwa P. Ministrowi Komunikacji Inż. Kilimowi,
który obiecał sprawę tę poprzeć.
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rachunków
3foa5oliocl«5"w i

rok 1031.

R o z c h ó d

Reprezentacja Towarzystwa:
Stosunki z innemi Towarzystwami . . .
Subwencje własne

Rk Domu własnego:
Podatki
Konserwacja i administracja

Rk Lokalu Towarzystwa :
Opał
Oświetlenie • . . .
Utrzymanie czystości

Rk biura Towarzystwa:
Wydatki kancelaryjne
Portorja
Druki

Personel:
P2ace urzędników

„ kursorów
„ posługujących

Kasa chorych i remuneracje
Koszta ściągania wkładek
Różne
Czytelnia i bibljoteka

Redakcja „Czasopisma" :
Drak 24.214-33
Tablice i klisze 2.146-24
Honorarjum redaktora . . . . 2.495-55
Honorarja autorów 5.414-89

Administracja „Czasopisma":
Druk okładki 2.743-25
Honorarjum administratora . . 775-—
Prowizje i reklama . • 802-83
Portorja 772-74
Ekspedycja 1.840-78
Inne 1.519-96
Rk odbitek autorskich
Rk Zgromadzeń i odczytów
Zaległe wkładki w roku 1930
Zapłacone w roku 1931
Dotacja na rezerwę wątpi, należytośoi
Niedobór w roku 1980
Nadwyżka z roku 1931

Razem

Zl

4.926
139

2.674
546

919
1.528

261

926
284
501

5.569
4.400

540
1.010

34.270

7.954

5.000
4.893

gr.

51

06

Zł.

5.065

3.221

2.708

1.712

11.549
846
122

1.850

42.224
56

610

106
686

1.733
4.582

77.077

gr.

60

23

78

59

46

P r z y c h ó d

Wpisowe
Wkładki bieżące
Rk domu własnego . . . . . .

Redakcja „Czasopisma":
Prenumerata
Nadzwyczajne

Administracja „Czasopisma":
Ogłoszenia
Nadzwyczajne
Rk odsetek P. K. O
Subwencje i dary
Rk Odbitek autorskich . . . .
Różne

Razem

Zl.

20.298
3.615

12.453
483

gr. Zł.

807
20.945
7.809

23.914

12.936
22

5.502
5.588

100

77.077

gr.

50
58
90

17

33
64
50
81

46

IBil£»:ns JRCI od 1. I. do 31. XII. 1931

Stan czynny Zł. gr. Zl. gr. Stan b i e r n y Zl. Zł. gr.

Wartość realności Lk. 1721 \
Ruchomości

Rk efektów i lokacji:
Własne
Fundusz Prof. br. R. G-ostkowskiego Ks.

MKO. Nr. 32.067
Fundusz stypendyjny im. Prezesa Inź. St.

Rybickiego Ks. MKO. Nr. 89.214 . . .
Różni dłużnicy:

Za ogłoszenia
M. R. P. za część urzęd. w Czasop. Techn.
Za odbitki
Zaległe wkładki

„ prenumeraty
Udzielone stypendja zwrotne
Gotówka Poi. Tow. Politechnicznego . .
Ulokowana w P. K. O. Nr, 141.366 . . .

„ w P. K. O. Nr. 151.857 . . .
Komitet uczczenia Prof. Dr. M. Thulliego

Razem

We Lwowie, dnia 3 marca 1932 r.

Sekretarz:
Inż. St. Kozłowski w. r.

1.230

8.804

2.783
1.800
1.477
4.881
2 520

809
2.069

202

50.000
5.981

10.035

13.462

1.850

3.082
2.220

01

G7

Czysty majątek
Fundusz im. prof. br. R. Gostkowskiego

„ stypendyjny im. Prezesa Inż. St.
Rybickiego

Różni wierzyciele:

Pierwsza Związk. Drukarnia, druk Cza-
sopisma Technicznego

Honorarja autorskie
Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych
Inni
Komitet uczczenia Prof. Dr. Maksymiljana

Thulliego
Zysk za rok 1931 ,
od tego niedobór w roku 1930

52.590
1.830

11.370

78
65

50

8.654
1.192
2.113
1.576

86.131 57

6.316
1.733

40

13.637

2.220

4.582

C4

62

Skarbnik:
Inż. E, Bronarski w. r.

Razem .

Prezes:
Inż. St. Rybicki w. r.

86.131 67

Komisja lustracyjna:
Inż. K. E. BiernacJd, Inż. E. Nechay, Inż. E. Gąsiorowski,
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Preliminarz Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie na rok 1932.
Preliminarz domu.

W y s z c z e g ó l n i e n i

3

4

9

10

11
12
13
14
15
16
17

Czynsz z domu własnego w roku 1932, w tem 3.000 zł. wartość czynszu lokalu
Towarzystwa

Podatki rządowe i gminne
Konserwacja, asekuracja i administracja budynku . . , . , . .
Zwrot do kasy Towarzystwa

Razem .

Preliminarz Towarzystwa.
Saldo z roku 1931 . . . .

Wkładki członków:
a) miejscowych 350 po .
b) zamiejscowych 350 po
o) emerytów 50 po .

Koszta ściągania wkładek

Lokal Towarzystwa:
a) c z y n s z . . . .
b) opał

36 zł,— 12.600 zł.
30 „ = 10.500 „
12 „ = 600

3.000 zł.
1.000 „

c) oświetlenie 1.500
500

900 zł.
500 „
600 „

4.000 zł,
4,200 „

700 „
1.100 „

d) utrzymanie czystości
Biuro Towarzystwa :

a) wydatki kancelaryjne .
b) portorja
c) druki . , .

Personel :
a) płace urzędników .
b) „ kursorów
o) „ posługujących . .
dj Kasa chorych i remuneracja

Czytelnia i bibljoteka . . ; , , , . . .
Zgromadzenia i odczyty
Stosunki z Towarzystwami

Wydawnictwo Czasopisma Technicznego :

a) część redakcyjna 24,000 zł.
b) n o g ł o s z e n i o w a 8 . 0 0 0 „
c) „ w y s y ł k o w a 1.000 „

P r e n u m e r a t a . . ; . . . •
O g ł o s z e n i a
U r z ą d z e n i a i r u c h o m o ś c i
F u n d u s z i m . Grostkowskiego
F u n d u s z s t y p e n d y j n y im. P r e z e s a I n ź , St, R y b i c k i e g o . . . .
D o c h ó d z d o m u w ł a s n e g o . . . . . ,
Z a l e g ł e n a l e ź y t o ś c i .

R a z e m

1 1 . 0 0 0

1 1 . 0 0 0

3.000
2.000
6.000

11.000

23

19
10

3
3.

59.

16

.700

000
000

000
283

000

47

_

53

—

6

2

10

1

3

33

1

59

800

.000

000

000

500
500
200

000

100
500
400

000

We Lwowie, dnia 3 marca 1932 r.

Za Wydział Główny Polskiego Towarzystwa Politechnicznego :

Sekretarz: Skarbnik ; Prezes :

Inż. Stanisław Koztowski w. r. lnż. Edward Bronarski w. r. Inż. Stanisław Rybiclci w. r.
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Polskie Towarzystwo Politechniczne otrzymało w listopadzie,,
ub. r. zaproszenie na obchód jubileuszowy 50-letniej rocznicy pow-j
stania Towarzystwa Politechnicznego Rumuńskiego w Bukareszcie.!]
Ze względu na niemożność wysłania delegatów Towarzystwa do '
Bukaresztu, Wydział Główny wystosował do bratniej organizacji
rumuńskiej ozdobny odres gratulacyjny, który wręczony został na
uroczystości jubileuszowej przez Poselstwo Polskie w Bukareszcie.

Towarzystwo wyznaczyło jako swych przedstawicieli na
XIII. Zjazd Delegatów Z. P. Z. T. PP. Inż. St. Rybickiego i Inż.
Dyonizego Krzyczk&wskiego. Jako delegata do Rady Nadzorczej
Muzeum Przemysłowego m. Lwowa p, Prof. Dyonizego Krzyczkow-
skiego.

Wydział Główny P. T. P. poczuwa się do miłego obowiązku
wyrażenia na tem miejscu podziękowania Panu Ministrowi Robót
Publicznych M. Norwid - Neugebauorowi za subwencję w wyso-
kości 5.000 zł., przyznaną dla Czasopisma Technicznego.

Spis odczytów, wygłoszonych w r. 1931 w Polskiem
Tow. Politechnicznem.

Dnia 14. I. 1931 r. Odczyt p. Inż. Oktawiana Popowicza
p. i : „Elektryczne maszyny wydobywcze".

Dnia 21. I. 1981r. Odczyt p. Prof. Dra Ludwika Ebermana
p. t.: „Wrażenia z podróży autem po Europie Środkowej" (z prze-
źroczami).

Dnia 28. I. 1931 r. Odczyt p. Inż. T. Jarosza p. t.: „Budowa
cywilnego portu lotniczego w Skniłowie" (z iirzeźroczami).

Dnia 11. II. 1931 r. Odczyt p. Prof. Dra K. Ciesielskiego
p. t.: „Przemysł garbarski w Polsce".

Dnia 18. II. 1981V, Odczyt p. Inż. J. Bruski - Kasyna p.t.:
„Trakcja elektryczna i projekt elektryfikacji węzła warszawskiego".

Dnia 24. II. 1931 r. Odczyt wspólny z Lw. Oddz. Polskiego
Towarzystwa Ghem. p. Prof, Dra J. Tokarskiego p. t.: „Zagadnie-
nie fosforytów nieuwiskich" (z demonstracjami).

Dnia 25. II. 1931 r. Odczyt p. Dra Inż. Witolda Aulicha
p. t.: „Energja termiczna oceanu i jej otrzymywanie sposobem
Inż. Claude'a' (z przeźroczami).

Dnia 4. III. 1931 r. Odczyt p. Inż. J. Pruchnika p. 1: „Bu-
dowa Zakładu wodnego na Dnieprze w Zaporożu na Ukrainie
Sowieckiej" (Dnieprostrój) z przeźroczami.

Dnia 9. III. 1931 r. Odczyt p. Inż. Ł. Dorosza p. i : „O no-
woczesnej telefonji".

Dnia 11. III. 1931 r. Odczyt p. Prof. G. Sokolnickiego p. t.:
„Projekt elektryfikacji okolic Lwowa".

Dnia 18. III. 1931 r. Odczyt p. Inż. J. Brylińskiego p.t.:
„Gospodarka drogowa na drogach gminnych, miejskich, powiato-
wych i państwowych".

Dnia 8. IV. 1931 r. Odczyt p, Inż. L. Krasuckiego p.t.:
„O robotach regulacyjnych na Górnym Dunajcu przy zastosowaniu
materaców siatkowych" (z przeźroczami).

Dnia 15. IV. 1931 r. Odczyt p. Inż. Eugenjusza Zaczyńskiego
(z Katowic) p.t.: „Najmniejsze szerokości ulic dla małych miast
i uzdrowisk".

Dnia 22. IV. 1931 r, Odczyt p. Inż. B. Łazoryka p. 1.: „O no-
woczesnych kąpieliskach" (z przeźroczami).

Dnia 29. IV. 1031 r. Odczyt p. Prof. Dra Wł. Krakowskiego
p. i : „Taryfy elektryczne i liczniki do taryf specjalnych ze szezo-
gólnem uwzględnieniem drobnych odbiorców". (Liczne przeźrocza).

Dnia 6. V. 1931 r. Odczyt p. Inż. Władysława Jaworskiego
p. L: O lotnictwie bozsilnikowem" (z ilustracjami).

Dnia 13. V. 1931 r. Odczyt p. Inż. E. Zielskiogo p.t.: „Mar-
notrawstwo pieców pokojowych w świetle wymogów dzisiejszej
techniki ogrzewania i przewietrzania".

Dnia 20. V. 1931 r. Odczyt p. Inż. Michała Bohatyrowa p.t.:
,,O wyzyskaniu energji wietrznej".

Dnia 27. V. 1931 r. Odczyt p. Prof. M. Matakiewicza p.t.:
„Przedstawienie wyników ostatnich prac z zakresu hydrauliki".

Dnia 3. VI. 1931 r. Wycieczka do Elektrowni, celem zwiedze-
nia nowej kotłowni.

Dnia 10. VT. 1931 r. Wycieczka do „Polskiego Radja".
Dnia 15. IX. 1931 r. Odczyt p. Inż. J. Nechay'a p.t.: „No-

woczesne sposoby uzyskiwania dobrego betonu" (z przeźroczami).

.. Dnia 30. IX. 1931 r. Odczyt p. Prof. Edwina Hauswalda
p.t.: „Racjonalizacja a przesilenie gospodarcze".

Dnia 7. X. 1931 r. Odczyt p, Dyr. Inż. St. Maliszowskiogo
p. t : „Rola i zadanie inżyniera w społeczeństwie".

Dnia l i . X. 1931 r. Wieczór dyskusyjny na temat: „Racjo-
nalizacja a przesilenie gospodarcze" jako dalszy ciąg dyskusji nad
odczytem p. Prof. E. Hauswalda. (Zagajenie dyskusji przez dwa
krótkie referaty p. Dra St. Bieiikowskiego i p. Prof. St. Łuka-
siewicza).

Dnia 21. X. 1931 r. Odczyt p. Prezesa Dyr. koi. Inż. St.
Wiktora p. t.: „Wyniki sześcioletniego badania kosztów naprawy
toru w okręgu Dyr. koi. stanisławowskiej (od r. 1925 do 1931)''.

Dnia 28. X. 1081 r. Odczyt p. Inż. M. Bohatyrewa p.t.:
„Nowo zdobycze z dziedziny motorów wiatrowych".

Dnia 4. XI. 1931 r. Odczyt p. Inż. K. Lisowskiego p.t.:
„Kłopoty naprawy samochodu".

Dnia 10. XI. 19311\ Odczyt p. Inż. J. M. Grzybowskiegd
z Pittsburgh'a p.t.. „Rozwój, stan obecny i badania naukowe
w wielkim przemyśle elektrotechnicznym." (z ilustracjami).

Dnia 11. XL 1981 r. Odczyt p. Inż. J. M. Grzybowskiego
z Pittsburgh'a p. t.: „Nadprodukcja w wielkim przemyśle Stanów
Zjednoczonych".

Dnia 18. XI. 1931 r. Odczyt p. Prof. Dra St. Fryzego p.t.:
„Tliomas Alva Edison" (z przeźroczami).

Dnia 25. XI. 1931 r. Odczyt p. Prof. • Dra R. Witkiewicza
p.t.: „Bezkorbowa silniko - sprężarka i jej znaczenie dla techniki
przyszłości" (z pokazem motoru W ruchu).

Dnia 2. XII. 1931 r, Odczyt p. Inż. J, Głowacza p.t.: „Wzo-
rowa fabryka maszyn w Niemczech" (liczne ilustracje).

Dnia 9. XII. 1931 r. Odczyt p. Inż. A. Pawłowskiego p. t :
„VI. Kongres Międzynarodowej Federacji Prasy Technicznej i Fa-
chowej w Brukseli, Międzyn. Kongres Nauczania Technicznego
w Paryżu, oraz przygotowania do VII. Kongresu M. Fed. Prasy
Technicznej w Warszawie w 19321\".

Dnia 1(5. XII. 1931 r. Odczyt p. Prcif. Dra L. Ebormana p.t.-
„Pokaz zdjęć fotograficznych z podróży wakacyjnej".

Sprawozdanie finansowe.
Rok budżetowy 1931 zamknięto saldem w kwocie Zł. 16 gr. 47.
Zaległości w płaceniu przez członków wkładek wynoszą

Zł. G.368.
Komisja Rewizyjna sprawdziła dnia 3 marca 1932 r. zam-

knięcie rachunkowe, stwierdziła ich zgodność z księgami i wnosi
na udzielenie absolutorium Wydziałowi — z wyrażeniem uznania
za sumienne prowadzenie spraw kasowych i rachunków, tudzież
za wydatną pracę dla Towarzystwa.

Członkowie Towarzystwa.
W r. 1931 zmarło siedmiu członków: Inż. Jarosław Bilińslri,

Inż. Józef Jaskólski, Inż. Herz Oehlberg, Karol Meissner, Ina.
Marjan Starzecki, Inż. Albin Zazula, Inż. Jan Zeitleben.

W roku sprawozdawczym przyjęto fi7 nowych członków, wy-
stąpiło 27 członków, za zaległości kasowu zostało skreślonych 105
tak, że z końcem roku 1931 liczba członków wynosiła 700.

„Czasopismo Techniczne".

W ubiegłym okresie sprawozdawczym wydano 24 zeszytów
Czasopisma Technicznego o łącznej objętości 408 stron druk r,
przyczem ilość rysunków wynosiła 419. Artykułów i prac
umieszczono 73, nadto 233 notatek odnoszących się do sprawozdań
z technicznej literatury wszelkich gałęzi. Nadto wydano przy po-
mocy Syndykatu Polskich Hut żelaznych 6 zeszytów „Budownictwa
Stalowego" jako dodatek do Gmsnpisma Technicznego. W wy-
dawnictwie toni umieszczono szereg prac fachowców zagranicznych,
nadto luźnych notatek, odnoszących się do rozwijającego się coraz
szerzej budownictwa stalowego w najrozmaitszych działach
i typach.

Wydział Towarzystwa starał się w pierwszych, okresach
roku sprawozdawczego powiększać objętość Czasopisma i przy
znacznych wysiłkach materialnych dokonał tego, jakkolwiek
w skromnych rozmiarach. Istotne powiększenie ponad - normę
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(16 stron na zeszyt) wyniosło 24 stron, żalem I1/* zeszytu nor-
malnego. Niestety, dalszym wysiłkom w tym kierunku położyła
kres ogólna depresja finansowa, która dała się Towarzystwu od-
czuć bardzo dotkliwiej szczególnie w drugiej połowie okresu spra-
wozdawczego. W wydawnictwie musiano zastosować skrajne
oszczędności, dość powiedzieć, iż zredukowano nawet o parę mili-
metrów szerokość szpalty Czasopisma, by tylko móc związać ko-
niec z końcem. Z togo powodu jesteśmy podwójnie wdzięczni Mi-
nisterstwu Robót PuLlieznych, które udzieloną subwencją w kwocie
5.000 zł. umożliwiło wydawnictwu przetrwanie ciężkich chwil.
Nadmienić należy, iż z powodu kryzysu gospodarczego zawiódł
w ubiegłym roku zupełnie dział ogłoszeniowy który normalnie dla
każdego pisma jest podstawą jogo bytu.

O ile sprawy materjalne przedstawiają się bardzo smutno
i szybkiej poprawy w tym kierunku spodziewać się nie można, to
z drugiej strony należy zaznaczyć, że ruch umysłowy w dziale
technicznym objawia się bardzo intenzywnie, dostarczając tak
znaczną ilość prac i rozpraw z rozmaitych gałęzi techniki, iż do-
tychczasowe ramy Czasopisma Technicznego prawie pomieścić ich
nie mogą.

Wszystkim pracownikom którzy zasilali Czasopismo swemi
pracami, składa Wydział na tem miejscu serdeczne podziękowanie.

Sprawozdania Oddziałów Poi. Tow. Politechnicznego,
T a r n ó w . W ubiegłym roku sprawozdawczym czynność

Oddziału naszego była naogół niezbyt ożywiona. Normalna dzia-
łalność była nieco zahamowaną na skutek wypadków od nas nie-
zależnych, rozgrywających się wprawdzie poza Oddziałem, jednak
nieobojętnych dla przeważnej części członków Oddziału.

Odczyty wygłosili dla Oddziału naszego:
Inż. Pruclmik: O budowie zakładu wodnego na Dnieprze

w Zaporożu na Ukrainie sowieckiej (Dnioprostrój) — odczyt ilu-
strowany przeźroczami. Instr. L. 0. P. P. p. Bronikowski: O obro-
nie przeciwgazowej, ilustrowany przeźroczami i połączony ze zwie-
dzeniem wagonu I. O. P. P.

Wycieczki urządzono w ciągu lata:
Bo Wapiennicy pod Bielskiem (Śląsk), celem zwiedzenia bu-

dowy przegrody doliny dla wodociągu miasta Bielska i zwiedze-
nia robót drogowych kitonom. — Po Maczek, celom zwiedzenia bu-
dowy wodociągu dla śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, jakotoż
urządzeń dla oczyszczenia ścieków kanałowych pod Katowicami.

Zwiedzono wspólnie nowoutworzone w Tarnowie Muzeum
hygjeniczno pod przewodnictwem twórcy i kierownika tegoż
Dra Szalita.

Ijączność towarzyską starano się utrzymać w dotychczasowej
mierze i urządzono szoreg zebrań towarzyskich z wspólną kolacją.

Oddział nasz był reprezentowany w licznych Komitetach lo-
kalnych powoływanych dla różnych celów narodowych, społecznych
i t. p. (Dzieli oszczędności, Obchód Święta Państwowego, Spis lu-
dności, Otwarcie muzeum miejskiego i t. d.).

Wydział odbył, w ciągu roku 7 posiedzeń.
Członków liczy obecnie Oddział 45.
Na dorocznem walnem zgromadzeniu Oddziału, które się

odbyło w dniu 11 lutego 1932 r. uczczono pamięć zmarłego przed
tygodniom Inż. Janusza Rypuszyńskiego, nestora inżynierów tar-
nowskich, który od przeszło pół wioku wybitną rozwijał działalność
na gruncie miejskim, już to jako nader zdolny inżynier, już to
jako ofiarny społecznik i współpracownik przy wielkich inwesty-
cjach miejskich', jak wodociąg, elektrownia, tramwaj i t. d. Wpraw-
dzie do Towarzystwa Politechnicznego obecnie nie należał, jednak
wysoko stawiał godność inżynierską i był chlubą naszego stanu.

Nowy Wydział na rok 1932 wybrano w następującym skła-
dzie: Prezes Koi. Brosch, zast. Prezesa Koi. Kubiński, wydzia-
łowi: Koledzy Byszewski, Dyrdoń, Hubor, Hiipsch, Krynicki, Krza-
tuski, Leuchtor, Dr. Pawlikowski, Płachto, Wojewski, deleg. do
Wydz. gł. Zawadzki, Komisję rewizyjną stanowią: Koi. Vajhinger
i Studnioki.

wie Wydziału: Koledzy: Jan Kołik, Franciszek Południewski, Ta-
deusz Rubczak i Franciszek Wójcik. Komisja rewizyjna: Koledzy:
Włodzimierz Dziokoński i Mieczysław Platzer.

Z początkiem roku sprawozdawczego liczył Oddział P. T. P.
w Stanisławowie 48 członków. W ciągu roku ubyło 11 a przybyło
12 tak, że z końcem 1931 r. Oddział liczył 49 członków.

Celem umożliwienia zelfrania się członków Oddziału, wyna-
jął Wydział salę kasyna miejskiego, gdzie raz na tydzień odby-
wały się zebrania towarzyskie i wygłoszono następujące odczyty:

Dnia 22. IV. 1931 r. podał koi. E. DSrfler kilka komunikatów:
1. O naprężeniach dopuszczalnych w budownictwie żelbetonowem
w Sowietach. — 2. O budowie zbiornika żelbetonowego o wysokości
64 w w Niemczech przy pomocy rusztowań ślizgowych. •— 3.. O sta-
tystyce inżynierów niemieckich.

Dnia 29. IV. 1931 r. kolega Dreschor wygłosił odczyt: „O wy-
twarzaniu elektryczności", z równoczesną wycieczką do elektrowni
w Stanisławowie, gdzie udzielał fachowych wyjaśnień dyrektor
elektrowni p. Komorowski.

Dnia 27. V. 1931 r. wygłosił odczyt koi. T. Mikuła: „0 bu-
dowie mostów na Warcie i Cybinie w Poznaniu".

Dnia 18. XI. 1931 r. wygłosił odczyt koi. E. Montalbotti:
„Ustrój i działalność powszechnego zakładu wzajemnych ubez-
pieczeń".

Dnia 0. XII. 1031 r. podał koi E. Dorfler: „Sprawozdanie
z pierwszego zjazdu polskich żelbeiników w Warszawie".

S t a n i s ł a w o w. Wydział wybrany dnia 14 kwietnia 1931 r,
urzędował w następującym składzie: Przewodniczący Koi. Tade-
usz Makulski, zast. przew. koi. Zygmunt Herzog, Sekretarz koi.
Stefan Dobrucki, skarbnik koi. Mieczysław Grzybowskj. Członko-

P r z e m y ś l . Oddział przemyski liczy 17 członków czyn-
nych uiszczających wkładki członkowskie.

Liczba członków zmniejszyła się z powodu wyjazdu i prze-
niesienia inżynierów z Przemyśla.

Oddział odbył w rokii 1931 jedno Walne Zgromadzenie
w dniu 27 maja, oraz 3 posiedzenia Wydziału w sprawach orga-
nizacyjnych.

Na Walnem Zgromadzeniu Oddziału Przemyskiego wybrano
do Wydziału: Przewodniczący Inż. Jan IDombrowski, Chopina 12;
zast. przowodn. Mjr. Inż. Zygm. Sehramm, Dworskiego 26; sekre-
tarz Inż. Ludwik Pazirski, św. Józefa 3 lub Magistrat; skarbnik
Inż. Jan Małkowski, św. Józefa 3, Członkowie Wydziału: Inż. Jan
Kozioł, Reja 5; Inż. Kazimierz M. Osiński, Piotra Kmity 5.

Do K o m i s j i L u s t r a c y j n e j : Inż. Jan Baraniecki,
Krasińskiego 57, Inż. Bolesław Ghmiclowski, Potockiego lub
Państw. Zarząd Wodny, ul. Krasińskiego 27.

Walne Zgromadzenie powołało do życia 4 komisje: Budo-
wlaną z przewodniczącym Inż. Janem Dombrowskim, Drogową
z przewodniczącym Inż. L. Pazirskim, Wodną z przewodn. Inż. B.
GhmieloMrskim i Elektryczną z przewodn. Inż. Janem Koziełem.

Wygłoszono dla członków 3 referaty: 1. Inż. K, Osiński p. t.:
„0 ochronie zabytków sztuki i architektury". — 2. Inż. K. Osiński
p. t.: „O konieczności rozwoju szkolnictwa zawodowego w Prze-
myślu". — 3. Inż. J. Dombrowski p. t : „O ochronie tytułu in-
żyniera".

Wysłano pisma do Kurji Biskupiej obrz. ł. i gr. kat.
w Przemyślu oraz dc Rabinatu przemyskiego z prośbą o delegowa-
nie architektów do spraw konserwatorskich, oraz o respektowanie
dypl. inż. architektów przy budowach sakralnych. Również wysłano
pismo do Magistratu m. Przemyśla w sprawach rozbudowy miasta.

Stan kasy. Po odprowadzeniu wymaganej sumy od wkładek
do Lwowa, posiadamy 303,02 zł. i tę kwotę pragniemy przeznaczyć
na czasopismo architektoniczne, ponieważ najwięcej jest członków
inż. - architektów.

Sprawozdania Sekcyj Poi. Tow. Politechnicznego.

S o k c j a E l e k t r y k ó w . Sekcja liczyła 100 członków,
z czego wstąpiło w ostatnim roku 12.

W okresie sprawozdawczym urządzono następująco odczyty:
Dnia 18. II. 1931 r. Inż. Jan Bruski - Kasyna: „Trakcja elek-

tryczna i projekt elektryfikacji węzła warszawskiego".
Dnia 9. III. 1931 r. Inż. Łukasz Dorosz: „0 nowoczesnej te-

lefonji".
Dnia 11. III. 1931 r. Prof. G. Sokolmcki: „Projekt elektryfi-

kacji okolic Lwowa",
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Dnia 29. IV. 1931 r. Prof. W. Krakowski: „Taryfy elektryczne
i liczniki do taryf specjalnych z uwzględnieniem drobnych od-
biorców".

Unia 11. IX. 1931 r. W. Sieprowski: „Nowości w dziedzinie
radjotochniki"'.

Dnia 6. XI. 1931 r. Inż. Łukasz Dorosz: „O falach elektro-
magnetycznych".

Dnia 10. XI. 1931 r. Inż. Jan Grzybowski: „Rozwój, stan
obecny i badania naukowe w wielkim przemyśle elektrotechnicznym
Stanów Zjednoczonych A. P.".

Dnia 18. XI. 1931 r. Prof. St. Fryze: „Tomasz Alva Edison".
Dnia 4. XII. 1931 r. Inż. Paweł Jan Nowacki: „O linjach

dalekonośnych".
Dnia 14. XII. 1931 r. Marceli Kyoia: „O oświetleniu mieszkań,

biur, warsztatów pracy i o użyteczności aparatów grzejnych".
Dnia 22. I. 1032 r. Inż, Łukasz Dorosz: „O promieniowaniu

anten''.
Zebrań Zarządu Oddziału odbyło się 6 (dnia 21. II., 19. III.,

2, V., 20. VI., 2(5. IX. i Ł Xii.).
W dniach 14 i 15 maja odbył się wo Lwowie zjazd z okazji

dorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich, połączonego z uroczystością ku czci
M. Faraday'a. W przeddzień, t. j . 13 maja odbyła się, wycieczka do
Borysławia i Drohobycza, podczas której zwiedzono urządzenia
szybów naftowych, fabryki gazoliny, elektrowni „Premier" i Pań-
stwowej Fabryki Olejów Mineralnych „Polinin".

Podczas zjazdu wygłosili członkowie Oddziału następujące
odczyty: 1. Prof. Dr. Stanisław Fryze: „Prawo indukcji elektro-
magnetycznej Faraday:a". — 2. Prof. G. Sokolnicki: „Elektryfikacja
okolic Lwowa". — 3. Inż. M. Altenberg: „Analiza wykresu obciąże-
nia Lwowskiej Elektrowni".

Bardzo licznie przybyli z całej Polski członkowie wraz z ro-
dzinami, zwiedzili Wysoki Zamek, Panoramę Racławicką, Park
Kilińskiogo i plac Targów Wschodnich, Stację nadawczą Polskiego
Radja, Stację silnie miejskich Zakładów Elektrycznych na Per-
sonkówce, Centralę Telefoniczną P. A. S. T.

Po Walnom Zgromadzeniu odbyła się dnia 16 maja wy-
cieczka do Moście, podczas której zwiedzono Państwową Fabrykę
Związków Azotowych.

Organizacją Zjazdu zajmował się specjalny komitet, w skład
którego wchodzili: Zarząd Oddziału oraz koi. Prof. Fryze, Inż.
Ebonberger, Inż. Spira, Inż. Wereszycki, Inż. Glancer, Inż. M. Boj
i Inż. Miński.

Sekretariat Oddziału otrzymał w ciągu roku 81 pism, wy-
słał zaś do członków i Zarządu Głównego S. E. P. 262.

Do Zarządu wchodzili następujący Koledzy: i. Inż. Konrad
Knaus, jako prezes, 2. Inż. Maurycy Altenborg, jako zastępca pre-
zesa, 3. Inż. Bronisław Lis, jako sekretarz, 4. Seweryn Seligman,
jako zastępca sekretarza, 5. Inż. Edward Hebestreit, jako skarbnik,
6. Inż. Stanisław Kaniewski, jako zastępca skarbnika, 7. Inż, Łu-
kasz Dorosz, jako referent odczytowy.

Do Komisji Rewizyjnej wchodzili Koledzy: 1. Inż. Adam
Ebcnbergor, 2. Jan Dobrowolski, 3. Michał Rozmus.

Przy końcu roku sprawozdawczego zrezygnował członek Za-
rządu zastępca skarbnika koi. Inż. Stanisław Kaniewski z powodu
przeniesienia się do Warszawy.

Wobec togo ustępuje z końcem roku sprawozdawczego przez
wylosowanie dalszych dwóch członków, a mianowicie:

1. Inż. Edward Hebenstreit, skarbnik i 2. Inż. Łukasz Dorosz,
refernt odczytowy.

S e k c j a M e c h a n i k ó w . Sekcja inżynierów mechaników
ma we Lwowie trudne warunki istnienia z powodu braku większych
zakładów przemysłowych w naszej okolicy i związanej z tem straty
młodszych inżynierów na rzecz okręgów przemysłu maszynowego
na zachodzie. Zarząd starał się o odczyty z dziedziny techniki ma-
szynowej, które odbywały się zawsze jako pełne zebrania środowe
członków P. T. P. W przyszłym okresie odbędzie się narada człon-
ków Sekcji w sprawie warunków pracy zawodowej inżynierów me-
chaników, które się obecnie przedstawiają niekorzystnie. Członko-
wie Sekcji wzięli w roku 1.931 udział w Zjeździe Inżynierów mecha-
ników w Warszawie, przedstawiając tam swe referaty.

K o ł o N a u k o w e j O r g a n i z a c j i Zarząd Sekcji Na-
ukowoj Organizacji brał udział w przygotowaniach do Międzynaro-
dowego Zjazdu Naukowej Organizacji, zwołanego na 18 lipca
1S132 r. do Amsterdamu. Na ten Zjazd wyjedzie kilku członków
Koła. Staraniem Koła odbyły się 2 odczyty środowe dla członków
P. T. P. prof. Ilauswalda o racjonalizacji i Inż. Głowacza o orga-
nizacji fabryki obrabiarek zagranicą. Wbieżąeym roku odbyło się
zebranie członków sekcji dla bliższego rozważenia następstw róż-
nych zabiegów racjonalizujących w naszych warunkach.

Przyjęcie nowego regulaminu i wybór zarządu nastąpi
w marcu b. r.

S e k c j a I n ż y n i e r ó w A r c h i t e k t ó w . Sekcja Inży-
nierów Architektów przy P. T. P. we Lwowie została utworzona
uchwałą Walnego Zgromadzenia inżynierów - architektów członków
P. T. P. z dnia 30 października 1931 r.

Po zatwierdzeniu Regulaminu Sekcji, określającego cel i za-
dania Sekcji przez Zarząd Główny P. T. P. w dniu 9 listopada
1931 r. w myśl uchwały wspomnianego Walnego Zgromadzenia,
Sekcja przystąpiła do Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich
w Warszawie.

Zarząd Sekcji odbył w okresie sprawozdawczym: 12-cie po-
siedzeń zwyczajnych, 2-wa nadzwyczajne, oraz 1-ną Komisję przy
udziale zaproszonych Kolegów, dla wysłania momorjału do Urzędu
Wojewódzkiego w uprawie uprawnień majstrów murarskich. Me-
niorjał powyższy zaopiniowany przoz Zarząd Główny P. T. P. zo-
stał przesłany Urzędowi Wojewódzkiemu dnia 4 grudnia 1031 r.

Główniejszymi przedmiotami działalności Zarządu było: sta-
ranie o wprowadzenie delegata do Komisji przy Urzędzie Konser-
watorskim we Lwowie, przystąpienie przez delegata Zarządu do
będącego w organizacji Towarzystwa Uszlachetniania Rzemiosł
przy Miejskim Muzeum Przomysłowmn we Lwowie, oraz organi-
zacji administracji wewnętrznej Sekcji.

Jako prace komisyjne Sekcja przygotowuje wnioski i refe-
raty na posiedzenie Rady Z. S. A. P. w Warszawie na dzień
(5 marca 1932 r., oraz dla spraw lokalnych.

Obecnie Sekcja liczy czterdziestu członków.
Składka miesięczna członkowska wynosi 6 zJ. (P. T. P. 3 zł.

Sekcja 1 zł. — Z. S: A. P. 2 zł.).
Kryzys budowlany, oraz nieprzychylne warunki organiza-

cyjno - administracyjne nastręczają Sekcji nienormalne przeciwno-
ści, utrudniająco jej działalność.

S e k c j a O g ó l n a . Sekcja Ogólna zawiązała się na Ze-
braniu Członków P. T. P. w dniu 10 grudnia 1931 r. Zadaniom
Sekcji Ogólnej jest rozpatrywania spraw, związanych ze stanowi-
skiem, tytułom i działalnością zawodową inżyniera i przyczyniania
się do ich pomyślnego rozwiązania zgodnie z pożytkiem dla inży-
nierów i korzyścią dla Państwa i społeczeństwa.

Zebrani Członkowie wybrali Zarząd Sekcji Ogólnej w nastę-
pującym składzie: Prezes: Inż. Paweł Prachtel Morawiański,
zastr prezesa Inż. Edward Bronarski, sekretarz Tuż. Michał Pasz-
kiewicz; Członkowie Zarządu: Inż. Zygmunt Marynowski, Inż. Ka-
zimierz Przetocki, Inż. Edward Ważny, Inż. Edmund Wilczkie-
wicz, Inż. Zenon Łyszyk.

Sekcja Ogólna liczyła w r. 1031 62 Członków.
W czasie od U do 31 grudnia odbyły się 2 Zebrania Ogólne

Członków Sekcji oraz 1 posiedzenie Zarządu.
S e k c j a H y d r o t e c h n i c z n a . Za inicjatywą Wydziału

Głównego P. T. P. z dnia 1(3 grudnia 1927 r. powstała w r. 1928,
w łonie Towarzystwa Sekcja Hydrotechniczna, która ma zadanie
skupić Członków P. T. P„ pracujących w dziedzinie budownictwa
wodnego, w celu wygłaszania odczytów i komunikatów o wykona-
nych przez nich budowlach wodnych, tudzież o różnych zagadnie-
niach z dziedziny hydrolechniki i wogóle wymiany myśli i do-1

świadczeń dla rozwoju i pogłębienia nauki.
Jako jedną z pierwszorzędnych spraw, którą Sekcja Hydro-

techniczna się zajęła, było przygotowanie I. Zjazdu hydrotechnicz-
nego w jesieni 1928 r, w Warszawie, następną zaś sprawą było
przygotowanie referatów na Narodowy Kongres Żeglugi w War-
szawie, który miał się pierwotnie odbyć w r. 1931, jednak został
odłożony na maj 1932 r.

W dniu 15 listopada 1931 r. odbyli Członkowie Sekcji na
zaproszenie Dyrekcji Miejskich Zakładów Wodociągowych we Lwo-
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wio wycieczki; naukowy, do Kamionobrodu, Dobrosian i Karaczy-
uuwti, w uulu zwiećlzoiiia urządzeń wodooiągwyoh i robót prssyKo-
towawuzyeh w colu uzyskania większej objętości wody dla mie-
szkańców miasta Lwowa. Przy tej sposobności wygłosił p. Dyrektor
Inż. Aleksandrowi™ odczyt o istniejących urządzeniach wodocią-
gowych i o obecnie przeprowadzanych badaniach, mających na celu
powiększenie objętości wody do picia. Odczyt ten ilustrowany był
licznymi planami i wykresami, a tak Prelegent, jak również
wszyscy p. p. Inżynierowie Miejskich Zakładów Wodociągowych
udzielali z całą gotowością Uczestnikom wycieczki fachowych wy-
jaśnień o wszystkich zwiedzanych objektach i urządzeniach. Człon-
kowie Sokcji wyrażali sio. z pełnem uznaniem o znakomitym sta-
nie wszystkich urządzeń wodociągowych i z zadowoleniem stwier-
dzili, że podjęte umiejętnie i oględnie przez Dyrekcja Z. W. M. L.
praca w celu powiększenia objętości wody. rokują jak najlepsze
wyniki i że Dyrekcja zawszą stoi na wysokości poruczonego jej
ważnego zadania.

Na życzenie Wydziału Głównego P. T. P. odbyło się dnia
lfl listopada 1831 r. ogólne zebranie członków Sekcji Hydrotechnicz-
nej w celu uchwalenia regulaminu. Na tem zebraniu dokonano na-
stępnie wyboru jej Zarządu w następującym składzie:

Przewodniczący p. Inż. Fryderyk Blum, zastępca przewodni-
czącego ID. Inż. Stanisław Aleksandrowicz.. Członkowie Zarządu:
pp. Prof. Dr. Inż.. M. Matakiewicz, Prof. Dr. Inż. O. Nadolski,
Inż. Libert Krasucki, sekretarz Inż. Jan Wokroj. — Komisja re-
wizyjna pp. Inż. E. Bronarski, Inż. Winnicki i Inż. J. Barwiński.

Według regulaminu jest celem Sekcji Hydrotechnicznej ze-
spolenie inżynierów, pracujących we wszystkich działach budownic-
twa i gospodarstwa wodnego, uprawianie kierunku naukowego
i zawodowego, oraz przyczynianie się do ich rozwoju.

Najwymowniejszym dowodem żywotności Sekcji Hydro-
technicznej jest fakt, że w czasie ogólnego zebrania Członków tej

Sekcji dnia Jfi. XI. 193.1. r. zgłoszonych zostało 17 odczytów z działu
budownictwa wodnego.

W roku sprawozdawczym odbyły sio. oprócz już wymienio-
nego wykładu p. Dyrektora Z. W. M. L. Inż. St. Aleksandrowicza
następujące wykłady z dziedziny hydrotechnicznej: 1. Dnia
8 kwietnia 1981 r, „O zastosowaniu materaców siatkowych syst.
Palvisa przy regulacji Dunajca" — p. Inż. L. Krasucki; 2. dnia
27 maja 1931 r. „O wyniku ostatnich prac z zakresu hydrauliki" —
p. ProL Dr. Inż. M. Matakiewicz; 3. dnia 7 grudnia 1931 r. „O ka-
nalizacji miasta Lwowa" — p. Inż. J. Barwiński.

Odczyty to wzbudziły żywa zainteresowanie wśród członków
Sekcji i ożywioną dyskusję.

Wydział Główny P. T. P. na swojem posiedzeniu dnia 14
grudnia 1931 r. zatwierdził regulamin Sekcji Hydrotechnicznej,
przyjął do wiadomości skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyj-
nej tej Sokcji, a p. Prezes P. T. P. Inż, St. Rybicki, wyrażając
radość z ukonstytuowania się Sekcji, złożył ua ręce przewodniczą-
cego Sekcji najszczersze życzenia owocnej działalności tej Sekcji.

W składzie osobowym Zarządu Sekcji Hydrotechnicznej na-
stąpiła zmiana, wskutek przeniesienia do Warszawy w styczniu
])r. p. Inż. Jana Wokroja, sekretarza Sekcji, który na tem stano-
wisku wykazał dużo inicjatywy i ochoty do pracy. W miejsce
p. Inż. Wokroja kooptował Zarząd Sekcji w styczniu br. do Za-
rządu p. Inż. St. Kórnickiego i poruezył Mu funkcje sekretarza
Sekcji.

Zarząd Sekcji zwraca się z gorącym apelem do wszystkich
Kolegów Inżynierów hydrotechników, którzy jeszcze nie są człon-
kami Sekcji Hydrotechnicznej, by jak najrychlej zgłosili swoje
przystąpienie do tej Sekcji i wzięli żywy udział w jej pracach,
a jednocześnie wyraża przekonanie, że prace Sekcji postępować
będą w przyszłości na wyżej wytkniętej drodze i wydadzą, naj-
lepsze, poważne wyniki dla nauki i naszego Towarzystwa.

Wiadomości z literatury technicznej.
Budownictwo wodne.

— Regulacja rzeki Padu we Włoszech. W połowie
sierpnia 1931' roku rozpoczęto regulację średniego biegu

. Padu, między ujściem Addy a Mińcie Chodzi tu o większe
roboty, których koszt wyniesie 275 rniljonów lirów. Po
ukończeniu tych robót będą mogły w tej przestrzeni poru-
szać się statki o ładowności 600 t.

— Projekt trzech wielkich międzynarodowych zakładów
0 sile wodnej w dorzeczu La Płaty przedstawia prof. Ludin
w czasopiśmie Der Bauingenieur z. 44/1931. Olbrzymie do-
rzecze, obejmujące 4 miljony km"1, nie jest pod względem
wodno-gospodarczym wyzyskane. 1). Zakłady o sile wodnej
pod Apipe na rzece górnej Paranie ujmą 12000 m^jsek
(a nawet i więcej) i zużytkują spad 13,5—6,5 m, dając na
turbinach- 1,300.000 k W, a po przeniesieniu na 1000 hm
w Buenos-Aires 1,000.000 hW\ energja roczna okrągło
4,4 miljarda kWg. 2). Zakłady na wodospadach rzeki Igazii
ujmą 235 msjsek (woda 355-dniowa do 600 msjselc (woda
270-dniowa) i wyzyskają spad 80 m (różnica stanu małej
1 wielkiej wody w wąskim jarze 31 ml), dając siłę
120000—250000 hW, a energję roczną, do 1 miljarda kWg.
3). Zakłady Salto-Grande na rzece Urugwaj ujmą średnią
wodę 4600 m3jsek i wyzyskają, spad od 22,5 m (przy małej
wodzie) do 9,6 m (przy najw. w. w.), dając dla Buenos-
Aires 200.000, a dla Montevideo 400.000 kW.

— Paryi jako port morski. Jeszcze za czasów Norman-
nów statki morskie dochodziły do Paryża; były to jednak
statki małe, a wzrost pojemności statków morskich i wa-
runki źeglowności Sekwany, wprawdzie między Rouen a Pa-
ryżem skanalizowanej na głębokość 3 m, wywołały niemo-
żność przejścia statk6w morskich do Paryża. Obecnie rozpo-
częto przebudowywad jazy kanalizacji Sekwany, aby zapewnić
głębokość 4,5 m i przejście małych statków morskich, jednak
nie będzie to jeszcze droga wodna odpowiadająca kanałowi

morskiemu. Zresztą trasa Paryź-Rouen, wzdłuż Sekwany
w linji powietrznej 180 fcm długa, a według zakrętów o po-
dwójnej długości, jest niedogodna, wymagałoby zniesienia
kanalizacji, budowy licznych zbiorników retencyjnych w do-
rzeczu (140—340 miljonów m3) celem usunięcia katastrof
powodziowych i wyrównania odpływu. Dlatego istnieją i inne
projekty połączenia Paryża z morzem1), a między niemi
projekt inź. Butavand, kierujący trasę kanału morskiego do
Amiens doliną Avry i Sommy. I ten projekt nie jest łatwy
do wykonania, wymaga szeregu śluz komorowych, względnie
nawet elewatorów, przekracza działy wód w dwóch miej-
scach na poziomie 70 i 70—80 m i wymaga przekopów 50
i 70 m. Zapotrzebowanie wody wynosiłoby 100 miljonów ms

rocznie, szerokość kanału byłaby 100 m, głębokość 10 TO,
koszt 11 miljardów franków, przewidziany ruch wynosiłby
22 miljony tonn. Autor sądzi, że pokrycie finansowe bez
ryzyka jest możliwe, natomiast brak sił roboczych krajowych
pokryćby musiała zagranica. (Wkr. u. Wwrischt. Nr. 2/32).

Dr. M. M.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Prace Biura Meljoracji Polesia" Tom I.
Na tom ten składa się 5 prac wydanych w latach

1929—1931, a mianowicie:
1. S. Wołłosowicz- Utwory dyluwialne i morfologja

wschodniego krańca t. zw. Półwyspu Pińskiego (1929).
2. S. Kulczyński: Stratygrafja torfowisk Polesia (1930).
3. B. Szafran: Torfowce Polesia (1930).
4. D. Szymkiewicz: Badania ekologiczne wykonane

na torfowisku Czeremne. Część I. (1931).
5. R. Gryglaszewski: Zdjęcia sytuacyjne rzek Polesia

metodą aerofotogrametryczną (1931).
Utworzone w r. 1928 przy Ministerstwie Robót Pu-

blioznych Biuro Melioracji Polesia stojące pod kierownictwem

l) także do Dieppe — tu jednak trzeba przekroczyć teren
na wysokości 200 m.



Dyr. Inż. J. Fruchnika obejmuje działalnością swoją olbrzymi
obszar wynoszący 56.620 hn, a więc przeszło 1j1 powierzchni
całego Państwa, a prawie dwukrotny obszar państw takich
jak Belgja lub Holandja. Zmeljorowanie 18.000 km2 bagien
i moczarów będących dzisiaj prawie zupełnemi nieużytkami
i zamiana ich na grunta urodzajne, nadające się do uprawy
traw łąkowych, jarzyn i zbóż, jest zadaniem, które wyko-
nane być może tylko na podstawie bardzo rozległych badań
naukowych. Z tego powodu oprócz potrzebnych do sporządze-
nia projektu pomiarów inżynierskich, a więc: triangulacji,
niwelacji i zdjęć aerofoto, zorganizowano pod kierunkiem
wybitnych fachowców badania naukowe gleboznawcze, tor-
fowe, florystyczne, ekologiczne, hydrologiczne, geologiczne,
rolnicze i leśnicze. Jak widzimy zatem obszar pracy wprost
olbrzymi; dla ogłaszania rezultatów wspomnianych badań
służy właśnie omawiane wydawnictwo, którego redakcją
kieruje Prof. Dr. D. S z y m k i e w i c z .

Praca p. t. : „ U t w o r y d y l u w i a l n e i morfo-
l o g j a w s c h o d n i e g o k r a ń c a t. zw. P ó ł w y s p u P i ń -
s k i e g o " jest fragmentem prac geologicznych wykonywa-
nych przez B. M. P. Materjał potrzebny do rozwiązania
problemu stratygrafji dyluwium na wschodnim krańcu wspom-
nianego Półwyspu został uzyskany przez kopanie licznych
szurfów, wiercenie otworów świdrowych, kombinację obu ty-
pów oraz przez zebranie danych, odnoszących się do wierceń
przeprowadzanych przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
W ten sposób uzyskano dane mogące rzucić nowe światło
na budowę dyluwium okolic Pińska. W odniesieniu do mor-
fologji badanej partji zwraca autor uwagę na bezpośrednie
działanie lodu na swoją morenę denną, dalej na działanie
wód płynących oraz wpływ wiatru, dominujący przy two-
rzeniu się pasm i grup wydm. Licznie zestawiona literatura
oraz profile otworów ułatwiają czytelnikowi opanowanie na-
gromadzonego materjału.

Druga praca p. t. : „ S t r a t y g r a f j a t o r f o w i s k
P o l e s i a " obejmuje rezultaty badań torfowych w 84 pro-
filach, przeprowadzonych w r. 1928. Autor dzieli torfowiska
poleskie na 5 grup, mianowicie: Sedymenty wodne (gitje
jeziorne i rzeczne), .Utwory stojące na pograniczu właści-
wych torfowisk nizinnych i utworów rzecznych (torfowiska
olszynowe i hałowe), Właściwe torfowiska nizinne (turzy-
cowo-mszyste i nizinne leśne), Torfowiska przejściowe (leśne
sosnowo - brzozowe i przejściowe bezleśne), oraz Torfowiska
wyżynne (sfagnowe). Każdy z tych typów jest szczegółowo
opisany z omówieniem jego własności i geografji. Odnośnie
do stratygrafji torfowisk zwraca autor uwagę na 2 poziomy,
górny odznaczający się bogatym lasem mieszanym i dolny
wykazujący zubożenie flory leśnej i zupełnym zanikiem nie-
których drzew. Cenne są również uwagi, odnoszące się do
zachowania się drzew leśnych w torfowiskach Polesia, po-
parte znaczną ilością wykresów, oraz omawiające wiek tor-
fowisk i procesy zatorfienia. Pracę kończy niezmiernie cenne
zestawienie profilów pyłkowych oraz analiz mikroskopowych
składu florystycznego z całego szeregu przeprowadzonych
wierceń.

W pracy p. t.: „ T o r f o w c e P o l e s i a " otrzymu-
jemy cenny przyczynek do budowy morfologicznej i anato-
micznej torfowców oraz szczegółowy wykaz gatunków zna-
lezionych na Polesiu. Nie jest to wprawdzie monografja ca-
łości torfowców w tej partji spotykanych, nie mniej jednak
zebrany dotychczas materjał dozwala na rozpoznanie pewnych
rysów charakteru geograficznego torfowców Polesia.

W „ B a d a n i a c h e k o l o g i c z n y c h w y k o n a n y c h
n a t o r f o w i s k u C z e r e m n e " otrzymujemy niezmiernie
cenną pracę, odnoszącą się badania życia roślinnego na Po-
lesiu, a nadto do zmian, które ujawnią się po osuszeniu
tej części kraju. Z uwagi na przyszłe zagospodarowanie Po-
lesia, które jest przecież jądrem zagadnienia, jest to sprawa
pierwszorzędnej doniosłości. Z uwagi na koszta, jakie tego
rodzaju badania za sobą pociągają, (aparatura, budynki,
personal) skoncetrowano je w Czeremnem (pod Sarnami),
które reprezentuje warunki przeciętne panujące na torfowis-
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kach Polesia. Miejscowość" ta była również korzystną z uwagi,
na blizkie sąsiedztwo suchych terenów piasczystyek dla po-
równania z podmokłemi gruntami torfowemi.

Autor podaje zestawienia odnoszące się do badań mikro-
klimaty cznych, ujmujących całość warunków klimatycznych
w warstwie przyziemnej w pewnem miejscu o ograniczonym
zasięgu poziomym. Należy tu pomiar temperatur powietrza,
jego zdolności ewaporacyjnych, pod którenii autor rozumie
wpływ czynników atmosferycznych na parowanie, pomiar
parowania terenu pokrytego roślinnością, temperatury gleby,
oraz badania, przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce,
nad koncentracją dwutlenku węgla w powietrzu, który • to
moment jest czynnikiem ekologicznym niezmiernie ważnym,
stanowiącym źródło związków organicznych, wytwarzanych
przez rośliny. W związku z tera stoją badania odnoszące
się do oddechania gleby, oraz nad wpływem promieniowa-
nia na roślinność, która powoduje różne zjawiska klima-,
tyczne oraz wzmaga transpiraeję i określa produkcję masy
roślinnej.

Liczne zestawienia, wykresy i ryciny ułatwiają orjen.-.
tację w całości poruszonego przez autora, niezmiernie donio-
słego problemu.

W pracy p. t.: „Zdjęc ia s y t u a c y j n e r z e k Po-
l e s i a m e t o d ą aerof c t o g r a m e t r y ez ną" uzasadnia
autor w pierwszym rzędzie konieczność zastosowania tej
metody na Polesiu, poruszając tak jej cechy dodatnie,
jakoteż ujemne. Do tych ostatnich zalicza się ta okoliczność,
iż w warunkach geograficznych , Polesia, liczyć można za-
ledwie na 25-30 dni pogodnych w. roku nadających się do
zdjęć lotniczych, a z uwagi, że niski stan wód przypada,
przeciętnie na sierpień lub wrzesień, redukuje . się ta ilość
właściwie do 8—12 dni w roku,

Autor podaje w krótkości zasady izocentrycznej trian-
gulacji, która została zastosowaną dla zdjęcia sytuacyjnego,
rzek poleskich i opisuje całokształt prac aerofotogrametrycz-
nych na Polesiu. Zadania stworzonego ku temu celowi od-
działu aerofoto były bardzo obszerne, dotyczyły bowiem
zdjęcia i opracowania 1.500 hm rzek w podziałce 1 : 5000.
Następuje szczegółowy opis geodezyjnych podstaw zdjęć,'
używanej aparatury (szeregowa kamera lotnicza, statoskop
Askania, radjalny triangulator), wywoływania zdjęć oraz ze-
strajania fotogramów. W końcu zajmuje się wynikami i gra-
nicą dokładności izocentrycznej triangulacji, oraz opisuje
metody przetwarzania zdjęć, opracowania oryginałów i re-
produkcję fotoplanów.

Znaczna ilość pięknie wykonanych , i-yoin i zdjęć po-
większą w wysokiej mierze wartość powyższej pracy.

Zewnętrzna szata całego wydawnictwa niezmiernie sta-
ranna, tak że i pod tym względem zajmuje ono w dziedzi-
nie wydawnictw naukowych pierwszorzędne stanowisko.
Dodane do każdej z wymienionych prac skróty francuskie
lub niemieckie oddadzą nauce polskiej dobrą usługę, albowiem
umożliwią zagranicy poznanie, iż w olbrzymim zakresie prac
złączonych z meljoracją Polesia stoimy na wyżynie zupełnie
europejskiej.

„Żelbotnictwo, jego teorja i zastosowanie" nap. K.
MOrsch. V, wydanie przerobione II, t. 2 cz. „Mosty" , ze-
szyt 2. Stuttgart 1931.

Zeszyt, który obecnie się pojawił, wybornego dzieła
Morscha, omawia mosty żelbetowe łukowe. Autor zwraca
uwagę na okoliczność, że naprężeń drugorzędnych przy
mostach żelaznych zwykle się nie uwzględnia, bo przy osią-
gnięciu granicy ciastowatości naprężenia te się zmniejszają.
Inaczej rzecz się ma z naprężeniami drugorzędnemi mostów
żelbetowych. Tu mogą wskutek nich wystąpić niepożądane'
pęknięcia, dlatego dla belek żelbetowych, kratowych należy
naprężenia drugorzędne obliczać według norm niemieckich
suma naprężeń pierwszo- i drugorzędnych nie może prze-
kraczać dozwolonej granicy.

Potem omawia autor obszernie ramy także z pomostem
korytowym i zamknięte, poczerń bardzo obszernie opisuje
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mosty łukowe. Autor udowadnia, że zmiana ciepłoty ma 7
do 15 razy większy wpływ na mosty żelbetowe, nłź na
mosty kamienne, co wywołuje potrzebę uwzględnienia pow-
stałych stąd naprężeń przy projektowaniu. Łuki trójprzegu-
bowe powinny być także uzbrojone, gdyż betonowe mu-
siałyby mieć za wielkie wymiary. Bardzo szeroko omawia
autor przeguby i nadmurowanie, jakoteź wykonanie mostów
żelbetowych, podając liczne przykłady. Zeszyt drugi nie
wyczerpuje jeszcze łuków żelbetowych. Zeszyt trzeci ukaże
się później.

„Mosty łukowe" nap. Dr. Melan i Dr. Gesteschi.
Podręcznik żełbetnictwa Empergera XT. t. 4 wyd. Zeszyt
3 i 4. Berlin 1931.

Wydanie to na nowo ułożone i rozszerzone w zeszy-
tach 3 i 4 omawia bardzo szczegółowo przeguby kamienne,
betonowe, żelazne i żelbetowe. Co do przegubów kamien-
nych przytacza autor doświadczenia Dyckerkoffa i Widmanna,
które wykazały, źe ciśnienie na kamienie przegubowe, wy-
wołujące złamanie było dwa razy większe od ciśnienia wy-
wołującego pierwsze pęknięcia. Potem omawiają autorowie
bardzo obszernie odwodnienie i wykonanie łuków betono-

wych i żelbetowych, a w końcu wiele wykonanych mostów
najnowszych bardzo szczegółowo.

„Kontrola budowli betonowych" nap, inż. Jerzy Nechay
w Przeglądzie Techn. a930, str, 917). Powtarzające się wy-
padki budowlane spowodowane często nieumiejętnem wyko-
naniem betonu ostrzegają nas, że kontrola budowli betono-
wych jest u nas dopiero w zaczątku. U kierowników budowli
i miejskich organów budowniczych spostrzegać się daje nie
rzadko brak znajomości sposobów kontroli. Inż. Nechay do-
chodzi do następujących wniosków: 1. Uwzględnić więcej
należy znajomość betonu i sposoby jego kontroli w wykła-
dach na politechnikach i szkołach technicznych. 2. Przy
politechnikach zorganizować kursy kontroli betonu. 3. Po-
dobne kursy o wykonaniu budowli betonowych należy zorga-
nizować dla personalu średniego i niższego. 4. Opracować
przez władze centralne szczegółowe warunki wykonania bu-
dowli betonowych. Warunki takie opracowuje obecnie Rada
Cementowa. Prof. Paszkowski w liście do redakcji oznajmia,
że w wykładach na Politechnice Warszawskiej uwzględnia
on kontrolę betonu od lat kilku. Dr. M, Thullie.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.

z dnia 14. grudnia 1931 r. Obecni: Prezes St, Rybicki,
Wiceprezes: Inż. F. Blum. Członkowie: Prof. E. Bratro,
Ini. M. Bessaga, Inź. E. Bronarski, Inż. K. Knaus, Inź.
St. Kozłowski, Prof. D. Krzyczkowski, Inż..T. Laskiewicz,
Prof. Dr. M. Matakiewicz, Inż. A. Tomaszewski, Prof. Dr.
K. Weigel, Inż. J. Wokroj, Prof. K. Zipser, oraz Prezes
Sekcji Inżynierów-Architektów Inż. Grzymalski i Prezes
Sekcji Ogólnej Inż. Prachtel-Morawiański.

Usprawiedliwili swą nieobecność: Prof. Dr, O. Na-
dolski, Dr. W. Aulich i Inź. T. Jarosz.

Otwierając posiedzenie Prezes Rybioki wita nowoobra-
nych prezesów Sekcyj, oraz życzy nowopowstałym Sekcjom
owocnej pracy.

Prezes Rybicki zawiadamia Wydział, że dnia 18 b. rn.
odbędzie się uroczystość ku czci Faradeya urządzona przez
Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika wspólnie z Pol-
skiem Towarzystwem Politechnicznem. Adres gratulacyjny
z okazji 50-letniej rocznicy założenia Rumuńskiego Towa-
rzystwa Politechnicznego został zgodnie, z uchwałą Wydziału
G-łównego P. T. P. wręczony przez Poselstwo Polskie w1 Bu-
kareszcie. Prezes Rybicki podaje do wiadomości, iż na roz-
pisany konkurs na stypendjum imienia Prezesa St. Rybic-
kiego wpłynęło ogółem 29 podań studentów i absolwentów
Politechniki Lwowskiej i prosi Wydział o wydanie opinji,
czy absolwenci Politechniki mogą, w myśl statutu stypen-
dyjnego ubiegać się o to stypendjum. Po dłuższej dyskusji
uchwalono na wniosek Wiceprezesa Bluma interpretację sta-
tutu stypendyjnego w tym duchu, że o nadanie stypendjum
mogą. się ubiegać wyłącznie studenci. Na wniosek p. Prof.
Matakiewicza postanowiono upoważnić Prezydjum do rozpa-
trzenia wszystkich podań i zaproponowania p. Prezesowi
Rybickiemu odpowiednich kandydatów.

1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu
przyjęto bez zmian.

2. Przyjęto jednogłośnie następujących nowych człon-
ków : Inź. Pawła Boćko, Inź. Hilarego Galantowskiego, Inż.
Tadeusza Mulickiego, Inż. Stefana Porębowicza i Inź, Ta-
deusza Stokłosińskiego.

3. Skarbnik składa sprawozdanie za ubiegły miesiąc
i zawiadamia Wydział, , źe według wszelkiego prawdopodo-
bieństwa zamknięcie rachunkowe w obecnym roku budżeto-
wym wykaże tylko niewielki niedobór.

4. Odczytano odpowiedź Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej na memorjał Towarzystwa w sprawie Stowarzy-

szenia Budowlano-Mieszkaniowego Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Po dłuższej dyskusji postanowiono odpisy tego
pisma rozesłać do wszystkich Towarzystw i Instytucyj,
które memorjał podpisały, względnie otrzymały do wiado-
mości, z adnotacją, że P. T. P. nie uważa odpowiedzi tej
za wystarczającą.

5. Prezes Rybicki podaje do wiadomości Wydziału, że
Magistrat m. Lwowa opracował projekt przepisów miejsco-
wych do ustawy budowlanej i w najbliższych dniach prze-
śle ten projekt do zaopinjowania przez Polskie Towarzystwq
Politechniczne. Wybrano Komisję w składzie : Prof. Dyonizy
Krzyczkowski, Inż. Konstanty Biernacki, Inż. Alfred Bro-
niewski, Inż. Harland, Inż. Tadeusz Wróbel, Delegat Sekcji
Inżynierów Architektów jako Sekcję budowl., Prof. Bratro,
Prof. Dr. Matakiewicza, Prof. Dr. Nadolskiego i Dyr. Ale-
ksandrowicza jako Sekcję wodociągową i drogową, Inż. Sta-
nisława Kozłowskiego, Prof. Dr. Malarskiego Tadeusza i Dyr.
Scacighino — jako Sekcję elektryczno - radjową, Prof. Sta-
nisława Łukasiewicza, Prof. Stanisława Fryzego — jako Sekcję
dźwigową, Prof. Dr. Witkiewicza, Prof. Dr. Weigla i Izbę
Inżynierską.

6. Prezes Sekcji Hydrotechnicznej Blum, przedstawia
nowy regulamin Sekcji hydrotechnicznej i zawiadamia Wy-
dział o ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Sekcji. Regu-
lamin zatwierdzono.

7. Prezes Sekcji Ogólnej Inż. P. Prachtel-Morawiań-
ski przedstawia regulamin nowoutworzonej Sekcji Ogólnej
oraz zawiadamia o ukonstytuowaniu się Zarządu tej Sekcji,
Regulamin zatwierdzono.

8. Prezes Rybicki przedstawia sprawę słownika bio-
graficznego, który ma być wydany przez Polską Akademję
Umiejętności w Krakowie. Lwowski Komitet uprosił Polskie
Towarzystwo Politechniczne o zestawienie listy wybitnych
techników polskich i zebranie dat biograficznych, wobec
czego należy wybrać odpowiednią komisję.

Postanowiono uprosić dla działu ogólnego p. Prof.
Dr, M. T. Hubera, dla działu inżynierji i budownictwa
Prof. Dr. M. Thulliego i Prof. Dr. T. Obmińskiego, dla
działu mechanicznego i elektrotechnicznego Prof. E. Haus-
walda, dla działu technologji Prof. E. T. Geislera i Prof,
Joszta, dla działu górnictwa. Inź. Gąsiorowskiego.

Przed zakończeniem obrad Prezes Rybicki składa
imieniem Wydziału p. Inź. T. Laskiewiczowi gorące podzię-
kowanie za tak,gorliwe zajęcie się wykonaniem adresu gra-
tulacyjnego dla Rumuńskiego Towarzystwa Politechnicznego.

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 1. 4.
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Inż. Tadeusz Zubrzycki.

Skrajne wartości stanów wody i objętości przepływu.
(Dokończenie).

Dla porównania z podanemi poprzednio warto-
ściami odpływu Wiłji. pod Wilnem (maximum okresu
1877—1931), obliczono największą wodę także z wielkości
dorzecza, według dwóch najbardziej używanych u nas
wzorów ogólnych. Rezultaty podaje się z tem zastrzeże-
niem, że wskazówki co do wyboru współczynników cha-
rakteryzujących plastykę terenu nie są ściśle określone,
aby wykluczały wahania w ich interpretacji10).

Wzór I s z k o w s k i e g o " ) daje:
Q4=2,961.0,583. (0,040.9660 +- 0,070.5499) = 1331 ms/s.

Z wzoru P a r e ń s k i e g o " ) otrzymano:
0 = 1,97.15i59Vs= 1207 m3/s.

Raczej jako curiosum, można przytoczyć wynik
obliczenia uniwersalnym wzorem K r e s n i k a 1 0 ), który
daje dla Wilji pod Wilnem przy normalnej wartości
współczynnika (« = 1): Qmax = 3680 msjs a przy obni-
żeniu tegoż współczynnika do granicznej wartości
o = 0 , 6 (znamionującej szczególne opóźnienia odpływu):
Qmax = 2208 m^js.

Tak. jaskrawe odchylenia, jak wynik wzoru Kre-
snika, nie dają naturalnie miary właściwości stosowania
powyższych metod obliczenia wogóle. Z drugiej jednak
strony, sam charakter formuł tego rodzaju wskazuje na
to, że nie można od nich wymagać zbyt wiele. Charakte-
rystyczne cechy poszczególnych zlewni (nawet zaliczo-
nych w przyjętym podziale do jednej i tej samej kate-
gorji) są bowiem tak różne, odrębności warunków spływu
tak częste, zmienność opadów w przestrzeni i czasie tak
znaczna, że każdy ogólny wzór na maximum odpływu
może dać w rezultacie co najwyżej tylko pewną orjen-
tację2"), niewystarczającą tam, gdzie możliwie dokładne
oznaczenie krańcowej wartości jest czyto że względu na
bezpieczeństwo objektu, czyto na koszt budowy kwestją
decydującą. Słusznie zauważa hydrolog francuski, C o u-
t a g n e 2 1 ) , poszukujący rozwiązania problemów od-

ł 8) Obszerniejszemu rozpatrzeniu poddał tę okoliczność inż.
K o l l i s , w referacie: „Nowy wzór empiryczny na przepływ średni
roczny rzek i potoków". •— (Pamiętnik I-go Zjazdu Hydrotechnicz-
nego, Warszawa 1929).

17) Z całkowitego obszaru dorzecza zaliczono 9660 km? do
rzędu płaszczyzn, zaś 6499 hm? do rzędu pagórków o łagodnych
stokach. Współczynnik C/, przyjęto według koi. II, stosownie tlo
objaśnień autora (v. I s z k o w s k i 1. c, str. 97).

l s ) Według podziału rzek polskich, podanego w końcowym
ustępie pracy Inż. Dra P a r e ń s k i e g o : „Objętość przepływu
w rzekach i potokach. II. Obliczenie objętości wielkiej wody".
(Czasopismo Techniczne 1925, Nr. 16), aależy Wilję zaliczyć do
kat. VIB. — Przepuszczalność dorzecza nie odchyla się od warun-
ków przeciętnych w tym stopniu, aby uzasadniała użycie granicznej
wartości współczynnika „m" zamiast wartości średniej.

1D) v. W e y r a u c li - S t r o b e ] : „Hydraulisches Rechnen"
(Stuttgart 1930).

s o ) Nic innego nie leżało też zapewne w intencji autorów.
I s z k o w s k i (1. c.) mówi wyraźnie, że celem jego pracy było
ustawienie rachunku prawdopodobieństwa, który może dać pewne
punkty oparcia, w braku warunków do wykonania obliczeń do-
kładniejszych. — Podobne stanowisko zajmuje też Dr. P a r e ń s k i.

21) Aiine O o u t a g n e : „Etude analytiąue des debits de

pływu na drodze analizy matematycznej, że wzór na obję-
tość odpływu wielkich wód, — o ile dałby się wogóle skon-
struować — musiałby zawierać szereg zmiennych para-
metrów, charakteryzujących: kształt dorzecza, nachyle-
nie stoków i rodzaj gruntu, natężenie i długość trwania
deszczu, warunki spływu powierzchniowego, retencyjny
wpływ wsiąkania, odpływ wód podziemnych, stosunek
całkowitego obszaru dorzecza do powierzchni wolnej od
śniegu, wreszcie odpływ z lodowców, względnie ich dzia-
łanie retencyjne.

Oznaczenie maksymalnego przepływu bez pomocy
dostatecznie pewnych dat bezpośrednich, jast i musi być
w obecnym stanie badań wątpliwe. Zamiast jednak szu-
kać rozwiązania w mechanicznem zastosowaniu tej czy
owej formuły, należałoby raczej starać się o indywidualne
ujęcie zagadnienia: charakter rzeki i dorzecza powinien
być w każdym poszczególnym wypadku określony możli-
wie ściśle, a przebieg zjawiska poddany szczegółowej ana-
lizie. Wybór sposobu postępowania zależy z jednej strony
od danych warunków hydrologicznych, zaś z drugiej —
od ilości i jakości materiału cfcerwacyjno - pomiarowego.

Jeżeli na.przykład absolutnie najwyższy poziom
wody uważany jest z powodu zbyt krótkiego okresu spo-
strzeżeń za wartość niewiadomą, jeżeli jednak spostrzeże-
nia tego okresu pozwalają już oznaczyć związek po-r
między intensywnością opadu a odpływem wielkich wód
dla pewnych wypadków znanych z ohserwacyj bezpośred-
nich, wówczas nasuwa się pytanie, w jakich warunkach
te obserwowane powodzie (o znanej genezie, wielkości
i przebiegu) mogłyby uróść do rozmiarów krańcowych.
Badania przeprowadzone w tym kierunku przy uwzględ-
nieniu geograficznego położenia dorzecza, jego klimatycz-
nych, morfologicznych, geologicznych i wegetacyjnych
cech, oraz układu sieci wodnej (stosunki długości i spadu
poszczególnych ścieków), opierają się na przyjęciu możli-
wie niekorzystnych warunków opadu i odpływu. Do
warunków takich należą: przy wezbraniach roztopo-
wych —• poza maksymalną grubością warstwy śniegu
i maksymalną zawartością wody w tym pokładzie — także
nagłe i szybko rozszerzające się ocieplenie oraz równo-
czesne opady płynne; przy wezbraniach deszczowych •—
najniebezpieczniejszy ze względu na współdziałanie ście-
ków rozkład opadów w czasie i przestrzeni, jak również
możliwie długi okres ich trwania przy możliwie najwięk-
szej wydatności.

Określiwszy najgroźniejszy w danych warunkach
opad, należałoby następnie wziąć w rachubę największe
prawdopodobne nasycenie gruntu i możliwie wysoki po-
ziom początkowego (podstawowego) stanu wody — i na
tej podstawie, posługując się analogją z wypadkami,
stwierd,zonemi przez obserwację, bąidźto wydedukować
wprost związek pomiędzy maksimum, opadu a sekundo-
wem maksimum odpływu (o ile dany materjał pomia-
rowy wskazuje na istnienie prawidła w tym kierunku),
bądź też oznaczyć stosunek pomiędzy całkowitym opa-
dem a całkowitym odpływem, czyli — oznaczyć wiel-
kość w s p ó ł c z y n n i k a o d p ł y w u . •

crue" (Union Geodesiąue et Geopnysiąue Internationale,—Comite
National Francais •— Assemblee Plćniere de Stockholm, Aout 1930).
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Znając oparcie w obserwacjach szeregu fal wez-
brania, można szukać rozwiązania w konstrukcji teore-
tycznej („idealnej") fali powodziowej, której kształt
ogólny odpowiada mutatis mutandis falom obserwowa-
nym, zaś długość podstawy (równa całkowitemu czasowi,
spływu) stosuje się do przyjętego natężenia i czasu trwa-
nia opadów22). Mając na podstawie takiego1 diagramu
obliczyć wartość szukaną, to jest: największą sekundową
objętość odpływu — możemy nadać mu pewien kształt
geometryczny, zastępując kontur fali n. p. przez linje
proste lub odcinki paraboliczne i wprowadzając stosowne
równania na obliczenie kulminacji23). Ta obliczona war-
tość, zwiększona o objętość odpływu przy stanie podsta-
wowym, daje szukaną największą objętość odpływu.

Podobnie da się ten odpływ obliczyć n. p. jako suma
pewnej wartości stwierdzonej doświadczalnie i wartości
odpowiadającej zwiększeniu opadu na danym obszarze
aż do przepuszczalnego maksimum, określonego na pod-
stawie obserwacyj meteorologicznych — lub też jako wy-
padkowa możliwie niekorzystnego współdziałania do-
pływów etc.

Naturalnie żaden z tych, czy tym podobnych spo-
sobów nie może być uznany ani teoretycznie ani nawet
praktycznie za zadowalniający, żaden też nie będzie sam
AT sobie ostatecznie miarodajnym. Rozwiązanie, odpowia-
dające warunkom prawdopodobieństwa, wymaga w więk-
szości wypadków zastosowania różnych metod i wzajem-
nego porównania ich wyników, w żadnym zaś razie nie
powinno hyc sprowadzane do szablonu.

Inny charakter, niż wyznaczenie prawdopodobnych
wartości największych, posiadają obliczenia przypuszczal-
nego m i n i m u m .

Go do najniższego s t a n u wody, to jego ustalenie
jest jeszcze trudniejsze, niż określenie poziomu najwyż-
szego, a to przedewszystkiem z tej przyczyny, że wpływ
zmian łożyska zaznacza się w strefie wód skrajnie ni-
skich o wiele silniej, niż w pobliżu poziomów najwyż-
szych. Okoliczność ta ogranicza — zaś biorąc praktycz-
nie, uniemożliwia — zużytkowanie obserwacyj bardzo
dawnych; daty tego rodzaju, nawet dające się ewentual-
nie -porównać z wysokościami zachowanych dotychczas
znaków stałych, miałyby istotne znaczenie tylko wów-
czas, gdyby można je odnieść do zupełnie określonego
stanu koryta •—• co przy erozyjnem działaniu rzek jest
w większości wypadków wykluczone. Dochowane gd,zie-
niegdzie wskazówki co do minimalnych g ł ęb o k o ś c i,

2 2 ) P r z y konstruowaniu t. zw. idealnej fali wezbrania wy-
chodzi się zwykle z założenia, że wpływ cech. dorzecza n a przebieg
fali jest wartością stałą. Wyjątek mogłoby stanowić przyjęcie, że
p r z y opadzie większym od wartości obserwowanych, odpływ z te-
r e n u zalewowego opóźni się (ze względu n a ograniczoną pojemność
koryta wielkich wód), zatem opadanie fali będzie powolniejsze;
w d jagramie wyraziłoby się to wydłużeniem tej części podstawy
fali, k tóra przedstawia odstęp czasu pomiędzy kulminacją a koń-
cem opadania . Miarę tego przedłużenia możnaby wyprowadzić
ewentualnie z różnic skonstatowanych w przebiegu fal odpowiada-
jących różnym ilościom opadu; naogół są to jednak ' różnico nie-
wielkie.

2 3 ) W wypadku najprostszym (znajdującym jednak analogję
w rzeczywistości) d jagram otrzyma kształt trójkąta, którego po-
wierzchnia przedstawią całkowitą objętość przepływu (Dm3), pod-
s tawa — odstęp czasu pomiędzy początkiem wezbrania a powrotem
s t a n u wody do poziomu początkowego (T s), zaś wysokość — szu-
kany odpływ kulminacyjny (Q mals); wówczas odpływ: Q = 2 . D : T.

Odpowiednio zmodyfikowane równania otrzyma się, przedsta-
wiając wstępującą linje. fali (odslęp czasu V) jako prostą, zaś linje.
zstępującą (odstęp czasu t") — jako parabolę.o wierzchołku w punk-
cie kulminacyjnym, albo oznaczając planimetrycznie obydwie części
powierzchni d jagramu i wyrażając je w procentach odpowiednich
trójkątów.•> . . .

obserwowanych podczas katastrofalnych posuch, mają
oczywiście tylko orientacyjne znaczenie.

Zresztą nietylko daty odległej przeszłości, lecz i wy-
niki now:szych, systematycznych spostrzeżeń, chociaż zu-
pełnie pewne same przez się, muszą być poddane z tego
punktu widzenia starannemu-zbadaniu, a dadzą się za-
stosować bez przeliczeń i redukcyj jedynie wtedy, gdy
poprzeczny i podłużny profil rzeki można uznać za nie-
wątpliwie stały.

Następnie, o ile chodzi o. najmniejszy p r z o p ł y w,
należy zaznaczyć, że może on mieć przyczyny dwojakie:
pochodzi bowiem bądźto z długotrwałej posuchy, bądź
też z bardzo silnych mrozów. Niekiedy — mianowicie przy
badaniu przepływu ścieków o małym profilu — wypa-
dałoby przeprowadzić badania zarówno w jednym jak
w drugim, kierunku; nie jest bowiem wykluczone, że mi-
nimum p r z e p ł y w u pojawi się w okresie zimowym,
chociaż minimalny s t a n w o d y został zanotowany
w lecie21)- Ponieważ jednak badanie objawów tej kate-
gorji stanowi przedmiot specjalnego studjum i nie mieści
się w ramach poruszonego tematu, więc w dalszym ciągu
będzie mowa tylko o objawach w pewnem znaczeniu nor-
malnych, to jest tych, w których zmniejszenie się prze-
pływu odpowiada opadaniu poziomu wody.

Podobnie, jak przy rozważaniu kwestji maximów,
należy i tutaj uczynić krótki przegląd sposobów i metod
obliczenia. — Nasuwa się przytem uwaga, że w strefie
bardzo niskich stanów nawet niewielkie stosunkowo obni-
żenie poziomu, wody może z gruntu zmienić warunki
przepływu: poniżej pewnej granicy woda przestaje pły-
nąć pełnym profilem o określonym, wyrobionym kształ-
cie i wypełnia tylko jego najniższą część, serpentymijąc
nawet w obrębie trasy regulacyjnej. Spowodowane tem
zmiany elementów przekroju i spadu utrudniają stoso-
wanie analogji pomiędzy przepływem najmniejszym
a wartościami stwierdzonemi doświadczalnie, która sta-
nowi przy tych zagadnieniach naogół ważny punkt za-
czepienia i środek pomocniczy.

W konsekwencji, n. p. ekstrapolacja krzywej kon-
sumcyjnej, którą i w górnej strefie odczytów należy sto-
sować bardzo ostrożnie, zawodzi w regule przy obliczaniu
wartości leżących poniżej dolnej granicy stanów pomia-
rowych. Nawet pewniejszy pozornie w tych warunkach
sposób przedłużenia ku dołowi lin ji średnich chyżości
przy stosownem zmniejszeniu powierzchni przepływu,
daje rezultaty nader problematyczne.

Na podobne trudności natrafia obliczenie najmniej-
szego przepływu z przekroju i spadku, przy pomocy wzo^
rów na średnią chyżość profilu; skuteczne użycie tej me-
tody wymaga bowiem dokładnego określenia czynnej
części przekroju i odpowiedniego spadku zwierciadła
wody, co komplikuje zadanie nieraz w wysokim stopniu.
Tem samem, również kombinacja obydwu powyższych
metod (to jest — uzupełnienie wyników pomiarowych
rezultatami obliczenia chyżości) nie znajduje tutaj ta-
kiego zastosowania, jak przy oznaczaniu maximum.

Trudności powyższe znajdują pewną przeciwwagę
w tem, że zarówno przygotowanie na. dalszą metę pomia-
rów przy wybitnie niskich stanach wody, jak i .samo ich
przeprowadzenie jest bez porównania łatwiejsze, niż pod-
czas powodzi; dzięki temu łatwiej też jest zebrać materjał
pomiarowy, który jeżeli nawet nie doprowadzi do ści-
słego cyfrowo oznaczenia „minimum minimorum", to je-
dnak pozwoli uniknąć większych błędów w ocenie naj-
niższych wartości. W dalszej konsekwencji także wzory
empiryczne, zbudowane na szerszej i pewniejszej podsta-
wie mogą bardziej dostosować się do objawów rzeczywi-
stych — zwłaszcza, że podczas gdy na katastrofalną po-
wódź składają się liczne i różnorodne czynniki, to wa-

34) Tłumaczy się to znanym objawem spiętrzenia wody pod
skorupą lodową.
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runki występowania stanów niskich redukują się w za-
sadzie do braku opadów przy wysokiej temperaturze po-
wietrza. Zjawiska tego rodzaju, ogarniające równocześnie
wielkie przestrzenie, pozwalają ocenić i porównać skutki,
jaki obserwowany przebieg pogody wywiera na spływ
wód z obszarów o różnych cechach hydrometeorologicz-
nych, hydrogeologicznych, orograficznych, wegetacyj-
nych etc.

Zanim jednak dalsze studja doprowadzą do skon-
kretyzowania ogólnych wniosków w tym kierunku, można
już obecnie stwierdzić na podstawie pomiarów śwież-
szej daty, że przepływ spada niekiedy dość znacznie po-
niżej tej granicy, jaką wyznaczają mu przyjęte wzory
lub reguły. Dla porównania zestawiono poniżej kilka dat
otrzymanych przy minimach rocznych, względnie w po-
bliżu .minimów rocznych, wybitnie suchych lat: 1904,
1921 i 1930. Dla każdej pomierzonej objętości obliczono
współczynnik „*•'" wzoru I s z k o w s ki e g o, z rów-
nania:

Q
Jf * ^_^ ^ T m ^ ^ ^ ^ ^ i

0,03171, .F. cA./i. 0,2'
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zyskują pewne oświetlenie w porównaniu z kilku warto-
ściami spływu jednostkowego, wynikającemi z zastawio-
nych poprzednio rezultatów pomiarowych, n. p.:

Skawa pod Suchą, . . . g=0,94 Ijsjlcm2

„ Kornalowicami #=0,88 „
„ Kropi wnikiem . 0=1,01 „
„ Zaleszczykami , c = l,21 „

Wartości powyższe, ściśle biorąc, nie dadzą się1

wprost pomiędzy sobą porównać; nie były bowiem mie-
rzone w jednym i tym samym okresie — zrasztą nawet
i w takim wypadku należałoby jeszcze zbadać, czy po-
sucha wystąpiła w różnych dorzeczach z jednakową siłą.
Te pomierzone objętości zyskują jednak wymowę w. po-
równaniu z rezultatami wzoru I s zk o w s k i e g o.
Współczynnik wzoru na obliczenie bezwzględnie naj-
mniejszej wody, przy przeciętnej przepuszczalności
gruntu i normalnej wegetacji jest *' = 1. Otóż, pomimo,
że cechy powyższe w żadnym z pod.anych wypadków nie
odchylają się zbytnio od warunków przeciętnych, to
jednak współczynnik „*" spada przy spływie z mniej-
szych dorzeczy w przybliżeniu do 0,6, a miejscami nawet
poniżej 0,5 s a ) ; o ile zatem można sądzić z dorywczo ze-
stawionego mater jału, to obliczając a b s o l u t n i e n a j -
m n i e j s z ą, wodę w:zorem Iszkowskiego, otrzymali-
byśmy, zwłaszcza dla rzek o niezbyt wielkiej zlewni ty-
powo górskiej, naogół wartości znacznie w y ż s z e od
p r z e p ł y w u s k o n s t a t o w a n e g o przy stanach,
których jeszcze za minimum absolutne uważać nie można.
Charakter dorzecza odgrywa tu naturalnie bardzo ważną
rolę: n. p. Dunajec wykazałby najprawdopodobniej war-
tość wyższą, niż inne rzeki północnego stoku Karpat.

Ogólne normy najmniejszego spływu z 1 km", n. p.:
2—4Z/S|/CTO2 w obsz. górskim w pobliżu źródeł (bez lo-

gór i stromych pagórków, dowców)
pagórków mniej stromych,
płaskim,

„ , piaszczystym lub torfias-
tym 2<!),

26) Sam I s z k o w s k i (1. e. str, 97) uważa np. już v — 0,685
(coprawda, dla obszaru 43.000 km2) za wartość bardzo niską, która
świadczy o silnej przepuszczalności gruntu.

20) Według F r a n z ł u s' a (zob. Weyrauch - Strobel, i. c) .

Dniesfcr
Stryj
Dniestr

Zatem jako minimum dla górnych 'biegów rzek
karpackich tabela podaje przepływ w przybliżeniu dwu-
krotnie większy od wartości stwierdzonych.

Wyniki pomiarów, dając niewątpliwą miarę ską-
pego przepływu wogóle, zbliżają nas jednak tylko o tyle
do rozwiązania kwestji minimum absolutnego, o ile ob-
serwowane w nowszych czasach objawy posuchy zbli-
żają się do krańcowych objawów togo rodzaju. Sądzić
o tem można tylko z obserwacyj meteorologicznych, ma-
jących dłuższą historję, niż ilościowe spostrzeżenia z za-
kresu hydrolcgji; hydrologiczne bowiem dane ograni-
czają .się do ogólnego tylko określenia wpływu katastro-
falnych posuch na obniżenie przepływu27).

Opierając się na zdobyczach meteorologji, można
z wystarczającem prawdopodobieństwem określić najnie-
korzystniejszy dla odpływu układ atmosferycznych zja-
wisk, zresztą (jak wspomniano) znacznie mniej skom-
plikowany od splotu czynników, składających się na.
powstawanie katastrofalnej powodzi. Dalszym etapem by-
łoby zbadanie, jak działa przyjęty układ zjawisk na
obniżenie przepływu w pobliżu wartości granicznej;
ocenić to można na podstawie oŁserwacyj stanów wody
w połączeniu z pomiarami objętości przepływu — pod
warunkiem, że spostrzeżenia wodowskazowe obejmują
dostatecznie długi szereg lat, a pomiary — odpowiednią,
amplitudę wahań. Dotychczasowe' obserwacje nad kry-
tycżnemi okresami tego rodzaju, świadczą, że obserwo-
wane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obniżanie się
odpływu .podczas posuchy nie postępowało w sposób
ciągły, lecz było przerywane względnie opaźniane wsku-
tek przejściowych opadów. Należy uważać za objaw na-
turalny, że wahania wywołane takiemi przemijającenii
opadami w okresie naogół suchym, są caeteris • paribus
tem słabsze i mijają tem prędzej, im dłużej trwa susza,
a więc — im dalej postąpiło wyczerpanie zasobu wód
podziemnych. — Uwzględniając te doświadczenia i pî zyj-
mując za podstawę najdłuższy ze znanych meteorologji
okresów posuchy (względnej czy też bezwzględnej), mo-
żemy na -tej podstawie (przy ewentualnem wyeliminowa-
niu wahań pochodzących z przejściowych opadów) przed-
stawić graficznie proces opadania przepływu aż. do
prawdopodobnej wartości granicznej. Ważny przyczynek
do wysnucia uzasadnionych wniosków w tym kierunku
stanowią naturalnie obserwacje stanu i ruchu wód grun-
towych, których odpływem — w tej czy innej formie —:
zasilane są głównie rzeki w podobnych warunkach.

Jak wynikałoby z powyższych uwag, oznaczenie
przepływu minimalnego znajduje w bezpośrednich ob-
serwacjach i pomiarach podstawy naogół pewniejsze, niż.
określenie wartości maksymalnych; także granice niożlł-,
wego błędu są tutaj ściślej zakreślone.

Praktycznie biorąc, znajomość absolutnego mini-
mum objętości przepływu ma znaczenie głównie dla wo-
dociągów i dla nawodnienia; co do instalacyj hydroelek-
trycznych, to obliczenie ich ruchu nie opiera się wogóle
na tak rzadkich i krótkotrwałych niedoborach wody, gdyż
naogół zakłady te mają w odwodzie na ten wypadek re-
zerwę cieplną. Dla projektów irygacyjnych i wodociągo-
wych można na podstawie bezpośrednich pomiarów wy-

") Znb. Rundo: .,Los sścherosses et 'leura affets hydro-
logiąues parliculiGronient en Pologno". (ConfureiLee 'mcmdiale de
1'śiiergie — Session speoiale de Barcelonę 1929).
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znaczyć, z clostatecznem prawdopodobieństwem przynaj-
mniej minimum praktyczne, następnie zaś osądzić
w przybliżeniu możliwość dalszego obniżenia .się odpływu
i — n. p. przez wprowadzenie .stosownego współczynnika
pewności — uwzględnić potrzebę pokrycia niedoboru żą-
danej ilości wody w okresach posuchy wyjątkowej.

O ile chodziłoby o ogólną konkluzję całości powyż-

szych uwag, to przedstawia się ona jasno: w dzisiejszym
•stanie badań najpewniejszą drogą do ustalenia i ugrun-
towania poglądów na krańcowe wartości przepływu jest
planowe gromadzenie materjału obserwacyjno - pomia-
rowego, który ułatwiając pośrednio przyszłe badania te-
oretyczne oraz rewizję doświadczalnych wzorów, daje
już i bezpośrednio podstawę do ocenienia odnośnych war-
tości w określonych warunkach hydrologicznych.

Inż. Dr. Tadeusz Świeżawski.

Toczenie się koła.
(Dokończenie).

10. Pozorne smykanie.
W rozważaniach toczenia i toczenia się ciał sprę-

żystych wzajemnie po sobie oprócz skutków działania
sił normalnych musi się jeszcze uwzględnić skutki
działania sił stycznych do obwodu w miejscach styku,
ponieważ wywołują one p o z o r n e s m y k a n i a , uła-
twiające występywanie rzeczywistych smykań i po-
ślizgów. Takie siły obwodowe zachodzą, w miejscach
styku koła z podłożem przez wprowadzenie momentu
obrotu na koła napędowe, albo też przy kołach biego-
wych przez występy wanie oporu przeciw tarciu czo-
powemu i tarciu potoczystemu.

nych sił, trudnych do pomierzenia. Koniec równi był
wzniesiony dla części środkowej ciała toczącego się,
aby zatrzymywało się ono działaniem swego ciężaru
i z pomocą deski hamującej.

Po ustaleniu bardzo znikomego tarcia potoczystego
(czołowego) z możliwością nieuwzględniania go i po
ustaleniu przy zastosowanym materjale czopów i szyn
współczynników tarcia spoczynkowego i ruchowego:
/j,0 = H= tang 12,8° do 14,5»= <NDO,22 do 0,26 dokonał
J a h n pomiarów przy takiem nachyleniu równi, przy
którem występuje obok ruchu toczenia także ruch po-
suwisty. Objawia się to znaczeniem toczącego się cy-
lindra (zapomocą znacznika i naciągniętego paska pa-
pieru) większej drogi x od odnośnej części obrotu aR,

czyli z powodu rzeczywistych smykań: £ = — , jako
x

miary tych różnic. Te wartości rzeczywistych smykań
dają się również obliczyć na podstawie następujących
zależności:

Z porównania równań dynamicznych dla prosto-
linijnego i obrotowego ruchu otrzymuje się:

Rys. 12.
Schemat urządzenia Jahria na iwjhamnie dodatniego smykania

się KŚlaiteh działania siły obwodowej.

Zachodzenie pozornych smykań przy toczeniu kół
napędowych wykazał doświadczalnie J a h n 1 6 ) .

Użył do tego ciężkiego (0=107,26 kg) wałka z sta-
lowego wału śruby okrętowej, którego końce obtoczone
zostały na mniejsze czopy, jak to rys. 12 wraz z wy-
miarami wałka podaje. "W ten sposób uzyskał ciężkie
ciało o znacznym momencie bezwładności, którego pręd-
kości i przyspieszenia przy toczeniu się po równi po-
chyłej utrzymywały się w granicach łatwej obserwacji.
Równię pochyłą tworzyły dwie szyny żelazne, na ścia-
nach blaszanych umocowane, a dające się pochylać pod
wolnym kątem ę zapomocą śruby. Tor przed równią
zaczynał się kołowym łukiem, aby toczenie wprowa-
dzało się wolno z możliwością wykluczenia zewnętrz-

1B) Prof. J. j a h n (Danzig): „Die Beziełmngen zwischen
Rad und Sohiene hinsicłitlicłi des Kraftespiels und der Bewe-
gungsyerhaltnisse". Zeitsohr, d. Yereines deutscher Ingewieure.
Berlin, 1918, str. 121 i dalsze. Polemika z dr. inż. Heyn'emn&
tle sprawozdania prof. Jałm'a jest zawarta w dopiskach, do Re-
dakcji Z. d. V. d. Ing. w tymsamym roczniku (1918) str. 651-654.

d2x Gsmcp-U
dt* G

. 12);
d'la U.R— 2 - - J -

(gdzie I jest momentem bezwładności) i z uwzględnie-

, ponieważ Ra = x, wynika,ma równania -—r
dP '•df

że siła obwodowa: U*= ~ p i ; (a ponieważ dla wałka

kołowego I—\ — .R\ to U— | Gsin cp).

Skoro zachodzi tylko toczenie się, to : A < fi0G cos <p,
a warunkiem równoczesnego występywania posuwis-

L], (względnie

A zatem: I GR2 ficos<p \
\ g.I sin co—/*cos ę) '

tego ruchu będzie: tang cp ^S, n0 I

tang cp S: 3 fi0 dla cylindra kołowego o momencie bez-
władności/wyżej podanym). Wtedy jednak: U=IMN=
=fiG.cos<p tak, że równania dynamiczne przybierają
postacie :

d1 x , . d2a __ ftGcosę.R

x—aR
x

Z obliczenia wykazuje się wielkość kąta nachyle-
nia równi, <p0, kiedy oprócz toczenia się występuje
równocześnie poślizg, w granicach: <jP0=od 16°40' do
do 18°40' stosownie do chwiejnych wartości dla fi.
Teoretyczne wielkości smykań S dla ustalonych współ-
czynników [i rosną bardzo prędko z nachyleniem równi,
począwszy od zera przy kącie <p0. Tymczasem pomiary
objawiły osobliwe i wybitne odstępstwa od obliczonych
wartości. Stwierdzono przedewszystkiem wyraźnie smy-
kania już przy 7° nachylenia równi, a zauważono je
juź nawet przy 2°. Przy nachyleniu pod kątem około



13° wystąpiło silne rozrzucenie pomierzonych wartości
tak, że tylko częściowo dają się ustalić pewne średnie.
Ciągłość takiej średniej krzywej smykań prowadzi
jakby do styczności z teoretyczną krzywą dla (i=O,26
przy r/5 = 21u.

Stwierdzono dalej, że współczynnik tarcia nie za-
leży od prędkości staczania się, a brak starannego
oczyszczania do suchości i z usunięciem tłuszczu szyn
i czopów wałka lub niestaranne oczyszczanie spowodo-
wuje zwiększanie smykań. Przy powtarzaniu zaś sta-
czania raz za razem w krótkich odstępach czasu smy-
kania stale maleją, nawet przy takich powtarzaniach
po starannem oczyszczaniu. Skoro znowu po miesią-
cach przerwy oczyszczono szyny i czopy wałka po-
bieżnie z kurzu, to smykania występywały mniejsze
prawdopodobnie wskutek małego nalotu rdzy. Wogóle
różnice temperatur i wilgotności powietrza w prze-
strzeni próbnej nie wpływały na wyniki pomiarów,
chyba bardzo znaczna zawartość wilgoci w powietrzu,
która osadzoną rosą na odnośnych powierzchniach wy-
bitnie zmniejszała współczynnik tarcia.

Wykresy z pomiarów i obliczeń smykań uzupełnia
J a h n krzywą teoretyczną dla siły obwodowej U, która
tworzy ciągłe przejście między swą gałęzią przy czystem
toczeniu a gałęzią przy czystym poślizgu, np. przy
^=0,26, skoro od kąta <p=15° do <JP = 2 1 ° oblicza się ją

Jł A 'TT 0-S)G . , .
wediug równania: U=-=rj-^ ,sm ę, wstawiwszy
x—aR _ 9\ .

— — S zamiast poprzedniego x—aR.
Wobec tego posiada krzywa siły obwodowej U

pewną wartość najwyższą, którą może szyna jeszcze
przenieść na ciało toczące się. W wypadku doświadcze-
nia J a h n ' a przypada to przy nachyleniu <p = 21°.
Tworząc dalej stosunek z tej siły obwodowej do obcią-
żenia szyny, zmiennego według iloczynu O cos q>, otrzy-
muje wartość /, stosowaną np. w kolejnictwie, jako
współczynnik adhezji, równy stosunkowi z siły ciągnie-
nie do obciążenia osiowego. Kreśląc dalej w wykresie
wartości / :

siła obwodowa , V
nacisk na szynę Gcoscp

i porównując z krzywą pracy, jaką szyna przenosi na
ciało toczące się z uwzględnieniem smykania, wylicza
sprawność przeniesienia siły pomiędzy ciałem toczącem
się a szyną :

U A x—aR\

Gcoscp

Sprawność ta jest w oczywistej zależności od smy-
kania tak, że stwierdza J a h n jako słuszne, jeżeli
obiera się /=0,15 do 0,165 w kolejnictwie niemieckiem
i austrj ackiem, chociaż najwyższa wartość fmax osiąga
wielkość |«.=0,26:

fA, G COS (f
—i /i.J max — '

CrCOS H

Podobnie jak z ciężkiem ciałem toczącem się, do-
konał J a h n pomiarów z lekkiem ciałem, z wynikami
podobnemi co do przebiegów zjawisk i występywania
smykań. Tem lekkiem ciałem była rura ze zlewnego
żelaza, która toczyła się po tychsamych żelaznych szy-
nach walcowanych. Doświadczenia J a h n 1 a dotyczyły
zatem ciał zupełnie sprężystych, podlegających prawu
Hooka.

Wyniki swych doświadczeń, szczególniej wystę-
py wanie smykań znacznie wcześniej, niż na granicy
zachodzenia przesuwu równocześnie z toczeniem się,
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smykań nieregularnych, ale nierosnąeych przed wymie-
nioną granicą, a więc niezmniejszania się współczyn-
nika tarcia ruchowego n podczas toczenia się, tłóma-
czy J a h n o d k s z t a ł c e n i e m s p r ę ź y s t e m , jakiem
oddziaływują na siebie wzajemnie koło i szyna. Siła
obwodowa na obręczy koła występuje w chwili i w punk-
cie wejścia obręczy w styk z szyną, ponieważ znajdzie
tam oddziaływanie szyny na koło, równe sile obwo-
dowej, a przeciwnie skierowane. Tuż przed stykiem
cząstki powierzchni szyny ulegną zatem napięciu ścis-
kającemu, ponieważ na szynie kierunki siły obwodo-
wej i oddziaływania spotykają się naprzeciw siebie.
Cząstki zaś obręczy koła ulegną tuż przed stykiem na-
pięciu rozciągającemu, ponieważ na kole kierunki od-
działywania i siły obwodowej rozchodzą się od siebie.

Objaśnienia J a h n ' a można uzupełnić obrazowo
w ten sposób, że wyniosłości koła i szyny zachodzą
na siebie jak zęby, które jednak pod działaniem siły
obwodowej przeginają się tak, że cząstki szyny na po-
wierzchni skracają, ponieważ przeginają „zęby" szyny
w kierunku toczenia, a cząstki obręczy wydłużają, po-
nieważ „zęby" obręczy odginają je w kierunku prze-
ciwnym do toczenia, t. zn. w kierunku postępu (rys. 13
u góry po prawej).

i%/7777 •///// 7

Rys. 13.
Wyobrażenie pozornych smykań dodatnich wskutek siły obwo-
dowej przy sprężystej obręczy koła napędowego po spręźystem

podłoiu.

J a h n przedstawia zjawiska przy przetaczaniu się
obręczy po takich skracanych cząstkach powierzchni
szyny jako złożone z dwóch poszczególnych przebie-
gów. Skoro tocząca się obręcz osiągnie pierwszą cząstkę
szyny, to ta cząstka zostanie skrócona pod działaniem
siły U o e, Zx (rys. 1S), przyczem Z, jest długością
cząstki w stanie wolnym od napięcia, a el małym
ułamkiem, wyrażającym jednostkowe wydłużenie według

znanego związku e, = y - . Początek cząstki ustępuje
1

zatem o Ji1=eili. O tę zatem wielkość si~ei lx nastę-
puje obręcz tocząca się za tem spręźystem przesunię-
ciem jej podłoża bez toczenia się wtedy. To jest pierw-
sza część ruchu. Druga zachodzi przez zwykłe przeto-
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czenie się poprzez ściśniętą cząstkę. Wielkość tego ruchu,
odbytego toczeniem, równa się długości ściśniętej cząstki,
a więc Su = Ą (1—ej. Do fcego musi obręcz odbyć obrót

—. Całkowita linijna droga obrę-„

c z a j e s t : x~ss + 8u=eil1+l1(l — e1) = lt. R ó w n o c z e s n y

jednak obrót a' nie jest równy —-, jak wypadłoby przy

czystem toczeniu ale tylko
. . x—a'R lt—Z,

pozorne smykanie : Sx==—- - «= — —
21

. Przez to powstaje

Siła obwodowa ?7 wywołuje także równe napięcia
w cząstkach powierzchni obręczy, które jednak będą,
napięciami rozciągane tak, że zamiast obracać się o cał-
kowity kąt a', obróci się obręcz tylko o kąt a", obta-
czając długość l2 (1—e2), chociaż droga przebyta równa
się /2, ponieważ nastąpi równoczesne wydłużenie obrę-
czy o e31%; Niezależnie zatem od pozornego smykania

*?! zajdzie pozorne smykanie 5 j = - - — — - = e,, które

sumuje się z poprzedniem.
Przy tyohsamych materjałach obręczy i szyny

można pominąć znakowania „1" i „2", a całkowite po-
zorne smykanie wypadnie S=2e. Wynik tego objaśnie-
nia streszcza się w stwierdzeniu:

P o z o r n e s m y k a n i e j e s t r ó w n e w ł a ś c i -
w e m u w y d ł u ż e n i u c z ą s t e k p o w i e r z c h n i
c i a ł a t o c z ą c e g o się i s z y n y , o b t a c z a j ą c y c h
s i ę po s o b i e p o d w p ł y w e m s i ł y o b w o d o w e j .

Za stykiem dzieje się przeciwnie, jak tuż przed
stykiem, a mianowicie cząstki powierzchni szyny ule-
gają przy występywaniu siły obwodowej naciskom roz-
ciągającym, a cząstki obręczy naciskom ściskającym,
ponieważ przeginania wyniosłości wracają wskutek
sprężystości w dawne położenie. Zachodzą więc znowu
pozorne smykania wskutek wydłużania się szyny
i wskutek skracania się obręczy, czyli smykania o prze-
ciwnych znakach, jak na początku styku. Obtaczana
długość drogi pozostanie takasama, jakgdyby smyka-
nia nie wy stępy wały. Skoro jednak napięcia, wywołane
smykaniem, przekroczą granice sprężystości, względnie
płynności materjałów, to wsteczne odginanie wynio-
słości nie nastąpi, droga będzie większa, niż rozwinięte
długości obwodu, nastąpić mogą rzeczywiste smykania
i poślizgi, materjał powierzchni szyny i obręczy będzie
ponad miarę zużywany, nieproporcjonalnie do przewi-
dywanych skutków zwykłego toczenia się koła po szynie.

Żelazo zlewne ma granice wytrzymałości na roz-
rywanie przy rozciąganiu 200—300°/fl„. Przy 350°/O0 zaś
obszaru smykania dołącza się krzywa smykań, doświad-
czalnie wyznaczona przez J a h n ' a , stycznie do krzy-
wej smykań obliczonej, co odpowiada rozciąganiu się

OKA

cząstek szyny i ciała toczącego się po -s-=175°/0
0, a więc

niedaleko przekraczania granicy rozrywania.
Dlaczego jednak wystąpią wskutek siły obwodo-

wej tak wielkie naprężenia, że spowodują przekrocze-
nia granic wytrzymałości cząstek powierzchni stykają-
cych się materjałów? J a h n stwierdza słusznie, że wy-
stąpić mogą łatwo wobec tego, że zetknięcia obtacza-
jących się po sobie ciał następują zwykle na poszcze-
gólnych miejscach, nierównomiernie porozrzucanych po
powierzchni styku. Wiadomo, jak starannie musi się
polerować powierzchnie, któreby miały się z sobą stykać
w całej swej rozciągłości. Wobec więc występywania
siły obwodowej na stosunkowo niewielkich powierzchniach
a do tego różnie skupionych, mogą cząstkowe wartości
siły obwodowej stosunkowo znacznie obciążać poszcze-
gólne cząstki materjałów w obszarze styku i powodo-

wać częstsze lub rzadsze zrywania wyniosłości na sty-
kających się powierzchniach, jako przyczyny pozor-
nych smykań. Drobne zmiany na powierzchniach styku
w zewnętrznych stosunkach, zmianach kształtu, nalo-
tów kurzu lub wilgoci wywołują zmienne skutki w opi-
sywanych zjawiskach. Wytłómaczalne są, zatem po-
dobne wartości smykań od obrotu do obrotu, a więcej
różne pomiędzy poszczególnemidoświadczeniami, zwłasz-
cza przedsiębranych w większych odstępach czasu od
siebie. Jasną staje się przyczyna występywania smykań
przy bardzo małych wartościach siły obwodowej (ma-
łych nachyleniach równi), oraz silnego i nierównomier-
nego rozrzucenia wartości smykań na przejściu pomię-
dzy czystem toczeniem a czystem ześlizgiem.

J a h n znajduje potwierdzenie swego objaśnienia
w znacznem podobieństwie krzywej zależności smykań
i sił obwodowych do krzywej na rozrywanie prętów
w zależności wydłużeń od sił rozrywających, chociaż
korzysta z swych doświadczeń, przyjmując tylko prze-
ciętne wartości smykań.

Zmniejszanie się smykań w doświadczeniach na-
stępujących bezpośrednio po sobie a na szynach umyślnie
niepolerowanych tłómaczy się jasno tem, że ciała obta-
czające się same się wygładzają. Smykania są to drobne
poślizgowe ruchy, które działują na powierzchnie styku
wyrównywująco, jako szlifowanie i doprowadzają styk
na większych powierzchniach z następstwem Js wy stępy-
wania mniejszych napięć, wydłużeń i smykań. O ile
doświadczenia rozdziela dłuższy przeciąg czasu, smy-
kania wzmagają się, ponieważ wypolerowane dawniej
cząstki powierzchni zostają częściowo_ zniszczone przez
oksydację.

Płyny, przyczepiające się do żelaza, jak oliwa,
powodują również mniej zupełne stykanie się ciała ob-
taczanego i szyny, ograniczają więc styk na mniejsze
lub na mniej cząstek powierzchni. Wskutek tego po-
większa się pozorne smykanie tak, jak rzeczywiste
przez zmniejszenie współczynnika tarcia.

Pozorne smykania spowodowują także tarcia, które
są stratą i niszczą materjał wydatnie, co można spo-
strzegać np. na szynach kolejowych, na drogach beto-
nowych, na ścieraniu się pneumatyków, na wygładza-
niu się dróg asfaltowych i t, p.

Rys. 14.
Schemat urządzenia Jahn'a na wykazanie] ujemnego [smykania

się wskutek działania siły obwodowej.

J a h n przytacza jeszcze, że tarcie potoczyste
rośnie z siłą obwodową z powodu pozornych smykań,
mając na myśli tylko skutki, spowodowane siłą obwo-
dową, jakkolwiek stwierdza, że jego doświadczenia nie
ustalają jeszcze wielkości tej zależności tarcia poto-
czystego i siły obwodowej.

Pomiary dodatnich smykań i przypuszczenia, co
do powstawania i przebiegu smykań, skontrolował
J a h n na dalszem doświadczeniu i pomiarach ujemnych



smykań pozornych zapomocą toczenia tegosamego wałka
(G = 107,26 kg) na czopach w górę po równi pochyłej
wskutek działania ciężaru P(=12,7 kg) (rys. 14). Ujemne
smykania powstają, przez wydłużanie się cząstek po-
wierzchni szyn tuż przed stykiem i przez skracanie się
cząstek powierzchni obręczy przed stykiem, ciało to-
czące się odbywa zatem k r ó t s z ą drogę, niż odwinię-
cie jego obwodu. W istocie druga serja doświadczeń
J a h n ' a wykazały te właśnie wyniki i sprawdziły do-
kładnie przyczyny tych zjawisk według podanego opi-
sania, tembardziej, że przy drugiej serji pomiarów naj-
większe smykania występywały przy małych pręd-
kościach obwodowych ciała toczącego się w przeci-
wieństwie do poprzednich pomiarów dodatnich smykań.

Przy badaniach ujemnych smykań ustalił J a h n
czyste toczenie przy kącie nachylenia ę=—4°, tj. przy
nieznacznem przeciwnem nachyleniu równi, kiedy tak
ciężar własny toczącego się ciała, jak i wprowadzony
moment obrotu ruch powodował.

Słusznie podkreśla dalej J a h n , że występywanie
pozornych smykań tworzy ciągłe przejście do rzeczy-
wistych smykań i poślizgów, wobec czego należy po-
zostawać przy kołach napędowych w stosunku

siła obwodowa ., . , ,
/ = —7-5 , t ; możliwie daleko od wartości kran-

nacisk na podłoże
cowej tj . od zdecydowanego poślizgu.

J a h n przytacza wreszcie znamienny przykład
z praktyki na jednej rosyjskiej lokomotywie ustroju
Mallet-Eimrott, podany J a h n ' o w i przez dr. inź. Helm-
holtz'a (z Monachium). Takie lokomotywy mają dwa
zupełnie niezawisłe wzajemne mechanizmy napędowe
z kołami napędowemi o równych średnicach. Jeden me-
chanizm jest napędzany z cylindra "wysokiego ciśnienia,
a drugi z cylindra niskiego ciśnienia. Wobec tego, że
jedna lokomotywa takiego ustroju wykazywała nie-
zwykle wysokie zużycie pary, a żadne zabiegi na sta-
widłach, czy inne środki, nie pomagały, policzono
obroty kół napędowych. Otóż przekonano się, że me-
chanizm napędzany z cylindra niskiego ciśnienia miał
więcej obrotów, które nie zdradzały się niczem na
zewnątrz, a przez pozorne smykania wytwarzały dłuż-
sze drogi przebywane obręczą koła, niż jego obwód
i były przyczyną nadmiernego zużycia pary.

Podobne doświadczenia do badań J a h n ' a prze-
prowadził Gr. S a c h s 1 7 ; z stwierdzeniem takichsainych
zjawisk rzeczywistych i pozornych smykań. Teoretyczne
zaś ustalenia zależności smykań od sił normalnych, oraz
od napięć w kołach ciernych, obtaczających się po sobie
z przenoszeniem momentu obrotu (sił obwodowych) po-
dał H. P r o m m 18), który w wypadku tychsamych ma-

1 7 ) GL S a c h s : „Versuche iiber die Beibung fester Korper
a n zyl indrischen R e i b u n g s t r e i b e n " , Dissert Berlin, 1923, oraz
Zeitsóhr. fur angewandte Mathematik u. Mechanik, 1924. Heft 1.

1 8 ) H a n s P r o m m : „Bereehnungdes Scbiupfes beimRollen
deformie.rbarer Scheiben" Dissert-Berlin, 1926 und Zeitsóhr. f.

' angew. Mathem. u. Mechanik 1927. Heft 1.
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terjałów ciał obtaczających się obliczył wartości smy-
kań, porównując je z doświadczalnemi wynikami
J a h n ' a . Przystępniej od Fromm'a przedstawił te teo-
retyczne rozważania E.. L o r e n z " ) , który uwzględnia
oprócz właściwych wydłużeń także właściwe posunię-
cia, powstające przez poślizgi i twierdzi, że one razem
są przyczyną występywania smykań. W sporze20) co
do tej zasady z F r o m m ' e m , który uznaje tylko
właściwe wydłużenia, poleca L o r e n z przeprowadzenie
wyczerpujących doświadczeń w celu rozstrzygnięcia od-
miennych zapatrywań, ale obliczenia L o r e n z 1 a zga-
dzają, się więcej z pomiarami J a h n ' a .

Przed wymienionymi dowiódł teoretycznie istnie-
nie smykania (zowiąc je względnym poślizgiem) Z.
F u c h s 2 1 ) , który wymienia jeszcze wpływ hysterezy
sprężystej na zjawiska przy obtaczaniu się ciał sprę-
żystych.

Dociekania F u c h s a , F r o m m ' a i L o r e n z ' a
opierają się na ścisłej teorji elastyczności ciał podlega-
jących prawu Hooka, w szczególności na teorji Hertza
i dozwalają na przybliżone ilościowe ustalenia wielkości
smykań przy kołach ciernych, oo przy szczególnym
wypadku szyn kolejowych i kół wagonowych względnie
kół lokomotywowych ma ważne praktyczne zastosowa-
nie. Doniosłem również byłoby dla praktyki teoretyczne
i doświadczalne ustalenie smykań i poślizgów przy ko-
łach zębatych w celu orjentacji, jakie krzywizny za-
zębień i przy jakioh stosunkach przeniesień dawałyby
najmniejsze straty w ruchu.

Zestawienie.
Na podstawie ścisłego rozpatrzenia sił czynnych

i oddziaływań przy obfcaozaniu i toczeniu się kół bie-
gowych oraz napędowych ustala się przyczyny i skutki
tych zjawisk, a określa się j a k o ś c i o w e wielkości
tarcia czopowego i tarcia potoczystego w przypadkach
sztywnych kół po sztywnem podłożu, sztywnych kół
po zupełnie plastycznem podłożu, sztywnych kół po
zupełnie sprężystem podłożu i zupełnie sprężystych
obręczach kół po sztywnem podłożu.

W szczególności bada się warunki, przy których
występują poślizgi, stwierdzając zachodzenie rzeczy-
wistych smykań wskutek usuwania się cząstek ma-
terjałów, obtaczających po sobie, pod działaniem sił
normalnych, oraz pozornych smykań według doświad-
czeń J a h n! a wskutek właściwych wydłużeń cząstek
powierzchni ciał obtaczających się pod wpływem sił
obwodowych.

19) Dr. Eudol f Lorenz : „Schiene und Rad, Werkstóff-
beanspruchung und Schlupf bei Reibungsgetrieben", Zeitschr. d.
Vereines dentscher Ingenieure, 1928. Nr. 6.

so) „Zuschriften an die Schriftleitung von H. P r o m m
und R. Lorenz", Zeitsćlir. d. Vereims deutsdker Ingenieure,
1928. Nr. .51.

31) Z y g m u n t Fuchs : „Przyczynek do teorji oporu przy
ślizganiu i toczeniu się ciał stałych", Lwów 1922.

Inż. Kazimierz Bartoszewicz,
stypendysta Funduszu Kultury NaroBowej, konstruktor

i wykłaoający Politechniki Lwowskiej.

Budownictwo inżynierskie na terenie miast1}.
1. Budownictwo żelazne.

Rozwój miast nowoczesnych nie tylko stworzył po-
trzebę specjalnej nauki o rozbudowie miast jako całości,
lecz .stwarza zarazem potrzebę zapoznania się z nowemi
typami budowli, które na terenie miast wskutek ich roz-
woju powstają, a tem .samem mogą.być warunkiem ich
rozwoju na przyszłość. Decydują one nietylfco o wyglądzie

zewnętrznym miasta; zależnie od przeznaczenia jakiemu
służą, wpływają zasadniczo bądź to na warunki ży-
ciowe przebywającej w nich i pracującej jednostki ludz-

') "Wykłady wygłoszone przez autora na Pierwszym Ogól-
nym Kursie dla Inżynierów Miejskich, zorganizowanym przez Po-
lilcdmikę Lwowską w czasie od 8—14- kwietnia ub, z-. . .
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kiej, bądź też na sprawność i ekonomię całej gospodarki
miejskiej.

Prócz tego, łącznie z nowenn, przeważnie wysokiemi
typami budowli powstały i nowe, związane z niemi spo-
soby wykonania, które się. okazały lepsze i tańsze od do-
tychczasowych:

"W pierwszym rzędzie mam na myśli budownictwo
żelazne szkieletowe, którego kolosalny rozwój w Ameryce
znalazł swój wyraz w najwyższej obecnie budowli świata,
jaką jest wykończony w uli. roku 85-cio piętrowy Em-
p i r e S t a t e B u i l d i n g w New-Yorku (ryc. 1)
0 wysokości 380 m, powierzchni użytecznej 186.000 TO2

1 1,022:000 wtf zabudowanej przestrzeni. Myliłby się. je-
dnak'ten, ktoby sądził,'że wysokie budowle są. tylko plagą,
miast nowoczesn ych i że powstają tylko tam, gdzie jest
brak miejsca i gdzie z tego powodu parcele budowlane
są, bardzo drogie.

Zapewne, że brak miejsca był pierwszą przyczyną,
powstawania takich budowli i to w Ameryce, a przede-
wszystkiem w New - Yorku; położona na wschodzie tego
miasta i wciśnięta pomiędzy dwa ramiona rzeki Hudson
najbardziej ruchliwa dzielnica Manhattan, w której się
koncentrują towarzystwa okrętowe, asekuracyjne, banki
i ekspozytury światowych przedsięborstw, z braku, miej-
sca mogła się budować tylko w górę.

Drugą, chociaż mniej uzasadnioną przyczyną oma-
wianej tendencji budowlanej jest właściwa Amerykanom
chęć współzawodnictwa i potrzeba reklamy — stwarza
ona budowle, których wysokość przerasta nieraz istotne
potrzeby znajdujących się w nich agend. Już sam kształt
wspomnianego budynku (ryc. 1) zakończonego 60-cio me-
trową wieżą obserwacyjną i masztem do uwiązywania
. sterowców wskazuje wybitnie na dążenie do osiągnięcia
-jak największej wysokości i zwrócenia powszechnej
• uwagi. . .

Trzecią, istotną, trwałą': uzasadnioną przyczynę
powstawania wysokich budowli poznamy na drugim

' przykładzie, zaczerpniętym z budownictwa miejskiego,
do którego należy w ub. roku wykończony t. zw. Me-
d i c a l C e n t e r , czyli s z p i t a l c e n t r a l n y
w N e w - Y o r k u (ryc. 2 i 3).

Jak widać z ryc 2 nie było tam mowy o braku
"miejsca lub, drogich terenach, a mimo to zabudowania te
wykazują miejscami znaczną wysokość, podyktowaną
dążeniem do' osiągnięcia. najlepszych warunków budowy
i używalności zakładu.

Chcąc zapewnić choremu możliwie troskliwą opiekę,
zachowano system sal małych; każde piętro dzieli się na
cały szereg małych szpitali, składających się każdy:

_ z przedpokoju, poczekalni, gabinetu szefa, dwu sal wspól-
nych na 6 lub 8 łóżek, kilku, pokoi pojedyńszych, pokoju
dla shiżby, sali opatrunkowej i sterylizacyjnej oraz przy-
należności.

Każdy z takich szpitali stanowi właściwie osobną
jednostkę, ale dzięki ich umieszczeniu — jeden ponad
drugim (ryc. 3) — na coraz to wyższych piętrach bu-
dynku., można było zredukować koszta budowy i utrzy-
mania przez założenie wspólnych sal operacyjnych,
wspólnych sal dla badań, specjalnych, wspólnej admini-
stracji i obsługi gospodarczej.

Zmniejszając w ten sposób koszta zakładu zredu-
kowano równocześnie do minimum stracony czas le-
karza na długie wędrówki od pawilonu do pawilonu
i ułatwiono w razie potrzeby pomoc, natychmiastową
całej obsługi szpitala. Pełnia słońca i świeżego powietrza
dostępna jest tu dla chorych..

Ten system racjonalnego budownictwa, dostosowa-
nego ściśle do potrzeb odnośnych agendy umożliwił tak
kolosalny ich rozrost w Ameryce i doprowadził w pierw-
szym rzędzie do wysokich, wielopiętrowych budowli tam,
gdzie współpraca wielu tysięcy ludzi - tego wymagała,

a gdzie przy innym .systemie budowli byłaby Ayprost
niemożliwą.

W wysokim, wielopiętrowym budynku amerykań-
skim, gdzie pracuje 15.000 ludzi, potrzeba 3 minut czasu
na to, ażeby się zapomocą odpoAAuednich urządzeń wy-
ciągowych dostać do najbardziej odległego w przestrzeni
jego zakątka. W naszych warunkach potrzeba byłoby na
to całej dzielnicy i 10-ciokrotnej przynajmniej straty
czasu.

Jeszcze szybciej pracują tam wspólne urządzenia
odbioru i ekspedycji, towarów i poczty.

Jeden z gorących zwolenników wysokiego budow-
nictwa Ave Francji, Renę Millaud, z którego pracy pod
tyt.: „Grandę et faihle hauteur" przytoczony poAvyżej
przykład Medical Center w New - Yorku jest zaczerpnięty,
powiada, iż myliłby się ten, ktoby sąd.ził, że amerykanin
pracuje jak to mówią ,,na łeb i szyję" — we wznoszących
się wysoko ponad gwar ulic budynkach amerykańskich
praca jego jest spokojna, zorganizowana i odbywa się
z najmniejszą niepotrzebną stratą czasu, ale- to właśnie
pozwala amerykaninowi na większe dysponowanie tym
czasem, aniżeli u nas, a wzrastająca z tego1 powodu wy-
dajność pracy sprawiała, że amerykanie, w dobie naj-
większego rozkwitu swojego przemysłu i handlu często
przechodzili na system 5 dni pracy w tygodniu.

„Dzięki wysokim budynkom Ameryka -oszczędza
swoje nerwy i zwiększa produkcję" (L'Amierique, grace
au building, menage ses nerfs, augmente sa production).

To też w dziedzinie budowli miejskich musimy się
liczyć z ewentualnością powstawania coraz to wyższych
budynków, zwłaszcza, że w miastach sprawa ta, wiąże
się ściśle z lepszem wyzyskaniem terenów budowlanych.

W naszych warunkach staje temu na przeszkodzie
kwestja architektury, której omawiać tu ni© zamierzam,
zaznaczyć jednak muszę, że już samo ustawodawstwo
amerykańskie przychodzi nam w tym kierunku z po-
mocą, dzięki bowiem niemu, obecnie powstawać mogą
w New - Yorku wysokie budynki raczej systemu wieżo-
wego niż starego blokowego, jak to widzimy na ryc, 4:
system wieżowy nowego, wykonanego przed 2 laty b u-
d y n k u C h r y s l e r a (323 m) przedstawia się o wiele
korzystniej od systemu blokowego jego starych sąsiadów.
Zakaz ten pochodzi stąd, że system blokowy zacieśnia
wolną przestrzeń ponad ulicami, uniemożliwiając nale^
żyte ich oświetlenie i odwietrzenie. To też w. myśl nowych
przepisów, obowiązujących w New - Yorku każdy bu-
dynek powyżej 60 m wysokości posiadać może zaledwie
Vi powierzchni rzutu podstawowego, co stwarza z ko-
nieczności typ wieżowy, dający się lepiej pogodzić nie
tylko z warunkami hygjeny, ale i estetyki, miast nowo-
czesnych. (Ryc. 5).

Potrzeba wysokich budowli daje się odczuwać na-
wet i w naszych-warunkach pracy przy o wiele skrom-
niejszym w porównaniu z Ameryką zakresie końjunktur
handlowych i przemysłowych; zaczynamy odczuwać ją
także i w dziale administracji państwowej, gdzie wobec
zadań centralizacji konieczna współpraca większej ilości
ludzi tylko w ten sposób najbardziej ekonomicznie i ra-
cjonalnie da się zorganizować.

"Wyrazem tych potrzeb jest zbudowany ostatnio na
wzór amerykański o systemie szkieletowym żelaznym
10-cio piętrowy gmach Centralnego Telegrafu i Telefonu
w Warszawie, 14-to piętrowy gmach Urzędów Skarbo-
wych w Katowicach oraz projekt budowy 15-to piętro-
wego gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń „Przezorność"
przy placu Napoleona, w Warszawie2).

W Niemczech, pierwszą potrzebę tego rodzaju bu-
dowli odczuto w przemyśle, gdzie wobec rozwijającej się
wciąż zasady podziału pracy każdy produkt fabryczny

2) Fotografję modelu. tej budowli podano w Dodatku do
Czasopisma Technicznego: „Budownictwo Stalowe" Nr. 1 b.r.



Do artykułu Inż. Kazimierza Bartoszewicza: „Budownictwo inżynierskie na terenie miast".
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przechodzi przez wiele rąk ludzkich i wiele warsztatów,
zanim zostanie ostatecznie zbadany i oddany do ekspe-
dycji. Konieczność korzystnej .zamiany transportów po-
ziomych na pionowe daje i tu pierwszeństwo budynkom
wielopiętrowym.

Zrozumiała to przedewszystkiem znana ze swych
wzorowych urządzeń f i r m a S i e m e n s a w Ber-
l i n i e i obok dawniejszych, zaledwie 1-no piętrowych
warsztatów, zajmujących dużą powierzchnię 34.000 m"
zbudowała gmach o 11-tu kondygnacjach, który przy
długości 175 m i szerokości 17,5 m daje 30.000 m" po-
wierzchni użytecznej, a dzięki transportom pionowym
znacznie ułatwia i przyśpiesza produkcję aparatów roz-
dzielczych.

Ze szczegółami tej budowli o szkielecie żelaznym
zapoznamy się nieco bliżej.

Fasadę budynku przedstawia Ryc. 6.
Odpowiednio d.o celów produkcji, związanej % istnie-

jącemi już obok warsztatami, długość budynku wypadła
bardzo znaczna w stosunku do jego szerokości, a w celu
ułatwienia transportu podłużnego na poszczególnych
piętrach i w celu uzyskania przejrzystości pomieszczeń,
klatki schodowe i wyciągi umieszczono poza licem ścian
podłużnych, aby spełniały zarazem/ rolę podpór statycz-
nych przy parciu wiatru na tak duże ściany frontowe.

Jest to budynek żelazny szkieletowy systemu ra-
mowego. Przy odstępie słupów zewnętrznych 3 w i we-
wnętrznych 6 m otrzymano 2 typy ram: ramy główne
(ryc. 7) i ramy pośrednie (ryc 8).

'Mimo podziału ram głównych 4-ro słupowych na
dwa układy dwu-słupowe, połączone pomiędzy sobą
rozporami przegibnemi, dla obciążeń pionowych zasto-
sowano obliczenie statyczne ram tylko przybliżone, spo-
sobem Loesera, polegające na przyjęciu, że wpływ pręta
obciążonego przenosi się tylko na pręty z nim bezpo-
średnio związane, a schod!ząoe się w jednym węźle i sztyw-
nie tam połączone pręty wykonują obrót jednakowy.

Dla parcia wiatru zrobiono założenie, że dzięki
sztywności stropów, parcie to przenosi się na konstrukcję
ramową wspomnianych wyżej klatek schodowych i że
w ten sposób rozdział sił i momentów zależy od wspól-
nego całemu ustrojowi ugięcia. Do obliczenia ram pod
A\rpływem parcia wiatru przyjęto punkty zerowe mo-
mentów w połowie wysokości słupów, zaznaczyć jednak
należy, że takie przyjęcie może być jeszcze dopuszczalne
dla górnych pięter ramy, ale w 'dolnych daje różnice
zbyt duże, o czem przekonano się tutaj, sprawdzając
obliczenia dokładniejszą metodą, podaną przez Engessera.

Przy obciążeniu s t r o p ó w, dochodzącem do
1500 kg\nł, siły osiowe w dolnych słupach ramy głów-
nej wynoszą 346 t ciśnienia przy równoczesnym momen-
cie — 12,3 tm, największy moment w rozporze + 32,9 im;
irajw. siły osiowe w słupach ram pośrednich wynoszą
1.55 i ciśnienia prz.y równoczesnym momencie —9,7 tm,
najw. moment w rozporze + 40,4 tm.

Dla żelaza zlewnego o wytrzymałości 3700 kglcm3

i naprężeń dopuszczalnych 1200 kglcnf bez AYiatru,
a z wiatrem 1600 kg I cm2 przy zastosowaniu wyłącznie
profilów walcowanych, a w szczególności \_ Nr. 35 i 40,

' otrzymano lekką konstrukcję ramową, zwłaszcza, że d,0
połączenia słupÓAv z rozporą zastosowano nowy sposób,
widoczny na ryc. 9. Szczegół zaklinowania rozpory
podaje ryc 10.

Ten sposób połączenia okazał, się najodpowiedniej-
szym dla ustrojów ramowych wogóle, a zalety jego po-
znamy przez porównanie z dawniejszemi sposobami
konstruowania ram. I tak — na ryc. 11 widzimy cały
system ram d wuprzegubowych o przekrojach, złożonych
z blach i kątówek, których kształt, nie bez trudu, dawał
się dostosować do figury momentów, to też unikano ich
tam, gdzie się tylko dało, wprowadzając niekorzystne dla
całości przeguby w -podstawie słupów.- •

Drugi typ ramy (Ryc. 12) przedstawia dążenie do
wprowadzenia tańszych w wykonaniu profilów walco-
wanych oraz próbę połączenia takowych zapomocą blach
węzłowych, nałożonych z obu stron słupa i rozpory.

Trudności połączenia tych blach z dźwigarami
walcowanemi spowodowały widoczną z ryc. 13 próbę
wstawienia blachy węzłowej pomiędzy słup i ' rozporę
i usztywnienie giętemi kątówkami, co jednak zwiększało
koszta robocizny — to też amerykanie zastępowali to po-
łączenie przekątniami (Ryc. 14), ale i to utrudniało wy-
pełnienie ścian, a przy dużych otworach ściennych nie
zawsze było możliwe.

Ryc. 15 przedstawia dalsze ulepszenie podanej na
ryc, 9 i 10 konstrukcji; mamy tu wyraźnie wykształcone
i niezawodnie działające kliny, a na ryc. 16 mamy przy-
kład wykonanego już połączenia, oraz widzimy wzmoc-
nienie słupa i rozpory dla zwiększonych w tem miejscu
momentów.

Montaż budynku Siemensa w Berlinie odbywał się
przy pomocy żórawia mostowego (o udźwigu tylko 5-ciu
tonu), który obejmował 9 kondygnacji dolnych (Ryc. 17),
a cofając się w jednym kierunku, zapomocą..nasadzonego
dodatkowo żórawia obrotowego mógł zmontować pozo-
stałe dwie kondygnacje.

Szczegóły montażu, widoczne z ryc. 18 wskazują
na prostotę zastosowanej konstrukcji ramowej, a impo-
nująca jej całość (Ryc 19) zaledwie pozwala uwierzyć,
że jest owocem 61/2-miesiccznej pracy.

Równocześnie z montażem szło wykonywanie że-
lazno - betonowych stropów (pomiędzy dźwigarami wal-
cowanemi) jakoteż wypełnianie ścian, już przykrytych
stropem górnych kondygnacji budynku.

Ten sposób wykonania budowli, możliwy tylko
w budownictwie szkieletowem, usuwa konieczność cięż-
kich i kosztownych rusztowań, gdyż materjały przezna-
czone do wypełnienia ścian i wykończenia budynku
układa się i przewozi na stropach już wykonanych
(Ryc 20), a lekkie rusztowania z drabin, widoczne na
ryc. 19, daje się tylko dla bezpieczeństwa robotnika, za-
jętego przy wypełnianiu ścian, które przedstawia szcze-
gółowo ryc. 21. Widzimy tam konstrukcję żelazną, powle-
czoną dla zabezpieczenia od rdzy mlekiem cementowem,
a zewnętrzne, fugowane cementem warstwy cegieł
układa się ze specjalnych klinkierów, ponieważ budynek
od zewnątrz pozostaje niewyprawiony.

Całość budynku po wypełnieniu ścian i wykończe-
niu go AT jesieni r. 1927 przedstawia, podana na wstępie,
ryc. 6; wykonana w ciągu niespełna roku praca, streszcza
się AAT 22.000 ms wykopu, 3.500 ni1' betonu i żelazo - be-
tonu fundamentowego,' w 3.6701 zużytego na szkielet że-
laza, 30.000 m" opisanych stropów i 41/2 miljonach, zu-
żytych do wypełnienia ścian cegieł.

Parę słów poświęcić należy konstrukcji dachowej —
jest to rozpowszechniająca się obecnie coraz bardziej
konstrukcja dachu płaskiego, która przy małym pochy-
leniu 1 :20 jest właściwie konstrukcją, stropową. (Ryc.
22 i 23). .

Pomijając obciążenie śniegiem,- które wobec nor-
malnego nawet obciążenia stropu nie odgrywa tu więk-
szej roli, przy tego rodzaju konstrukcji chodzi przede-
Arszystkiem o należytą, izolację cieplną i szczelność od
zaciekania —zwłaszcza w tym Avypadku, gd,y dach ma
być dla ruchu ludzkiego dostępny — izolację uzyskano
przez wykonanie stropu pustakowego, przykrytego 3 cm
warstwa torfoleum, ponad którą — iia warstwie wy-
równującej betonu — ułożono ch\Tie warstwy papy.: Całość
pokryta jest płytami żelazno - betonowemi o żeberkach,
ułożonych w spadku poprzecznym dachu; nie tamują
one odpływu przedostającej się pomiędzy płytami A\rody,
a równocześnie .umożliwiają łatwą kontrolę górnego
uszczelnienia dachu, chroniąc je od bezpośredniego zet-
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knięcia ze stopą ludzką, a tem samem zabezpieczając od
•uszkodzenia.

Urządzenia wewnętrzne budynku dla celów fabrycz-
nych potrwały do jesieni r. 1928, a z nich najbardziej
interesować nas będzie zaopatrzenie w wodę.

Wobec znacznej wysokości, budynku i wymagań po-
licji ogniowej ciśnienie w rurociągach miejskich uznane
zostało za wystarczające tylko do 5-te.j kondygnacji
włącznie. Dla zaopatrzenia górnych pięter założono 2 hy-
drofory (Ryc. 24) o pojemności 9 m3 każdy, zasilane za-
pomocą 2 pomp o wydajności 30 m3 na godzinę.

Ciśnienie w pompach waha się od 0,5 do 3,0 atmo-
sfer; puszczane są w ruch automatycznie zapomocą ma-
nometru kontaktowego przy hydroforach.

Wnętrze budynku (Ryc. 25) przedstawia, długie
sale, przedzielone oszklonemi lekkiemi ściankami szkie-

letowemi żelaznemi, przyczem dolne kondygnacje prze-
znaczone są dla celów fabrycznych (Ryc 26), a górne
dla celów biurowych (Ryc. 27) i gospodarczych (Ryc.
28 i 29), gdzie widzimy salę odczytową z ekranem kino-
wym (konstrukcja odmienna od pozostałej) i jadalnię
dla pracowników. Kuchnia elektryczna zapomocą po-
dobnej, lecz większej jadalni dostarcza pożywienia dzien-
nego i pracującym w liczbie 500 robotnikom.

Te ostatnie urządzenia, podobne do urządzeń w zwy-
kłych budynkach mieszkalnych przekonywują nas, że
bud.owle żelazne szkieletowe, po ich wykończeniu, nie
różnią się od innych budynków, a wobec opisanych po-
przednio zalet przy większych środowiskach ludzkich,
a zwłaszcza związanych wspólną pracą, mogą być lepsze
i ekonomiczniejsze. (G. d. n.).

Inż. Władysław Kollis.

Siły wodne w gospodarce energetycznej Wileńszczyzny.
W związku z omawianiem projektów rozbudowy

elektrowni wileńskiej wydaje mi się wskazanem poru-
szyć sprawę elektryfikacji Wileńszczyzny, przedstawia-
jąc ją na tle gospodarki energetycznej tej połaci kraju.
Specjalnie przytem zamierzam podkreślić rolę sił wo-
dnych jako jednego z najbogatszych miejscowych źródeł
energji.

Obecny stan gospodarki energetycznej Wileń-
szczyzny zobrazować może niżej podany wykaz zakła-
dów produkujących energię. Stosownie do charakteru
zakłady te mogą, być podzielone na 3następujące grupy:

1. Zakłady, które wytwarzają energję elektryczną
dla potrzeb oświetleniowych i przemysłowych;

2. zakłady przemysłowe produkujące energję czę-
ściowo dla własnego użytku, częściowo zaś na zbyt;

3. zakłady, które wytwarzają energję wyłącznie
dla własnych potrzeb.

Na podstawie dostępnych mi źródeł*) zestawiłem
w tabelach I. i II. zakłady pierwszych dwóch kategoryj,

•• Ostatnią kategorję podałem w zestawieniu III. Posiada
ono niestety znaczne braki, gdyż nie uwzględnia wszyst-
kich drobnych zakładów. Brak ten mogłem tylko częś-
ciowo uzupełnić przez podanie ogólnej ilości tych za-
kładów według danych statystyki przemysłowej.

Dane powyższe rzucają światło na cechy charak-
terystyczne obecnej gospodarki energetycznej Wileń-
szczyzny. Widzimy przedewszystkiem, że większość
zakładów produkcję swą opiera na pozamiejscowych
źródłach energji (węgiel, ropa). Z lokalnych źródeł
wcale pokaźne miejsce zajmuje energja wodna. Jeśli
jednak chodzi o zakłady elektryczne, to udział sił wod-
nych jest tu najmniejszy. Poza jedną wodną elektrownią
w Oszmianie oraz kilkoma drobnemi zakładami wy twa -
rzającemi energję elektryczną okolicznościowo Wileń-
szczyzna nie-posiada zakładów wodno-elektrycznych.
Udział sił wodnych w gospodarce elektrycznej wynosi
zaledwie ocl-,5% .

Natomiast w grupie zakładów przemysłowych wy-
twarzających energję dla własnego użytku siły, wodne
odgrywają poważną rolę. Gdyby ogólną moc instalo-
wanych silników wodnych we wszystkich młynach i tar-

l) 1. Związki komunalne Województwa Wileńskiego w świe-
tle liczb. Okres 1929/30 r. budź., Wilno, 1931.

2. Gospodarka miast w świetle liczb. "Wilno. Samorząd
Miejski Nr. 14-15, 1931.

3. J. Lukaszewićz; „Eozwój i powstanie elektrowni kre-
sowych". Przegląd Elektrotechniczny 1930.

4. Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce. 1928-1929.
Warszawa, 1929.

5. Wiadomości statystyczne Gł. U. St. 1931. Zeszyt II, Pro-
dukcja Przemysłowa w 1929 r.

takach ocenić okrągło na 4000 KM2), wtedy łącznie
z innemi większemi zakładami uczyniłoby to dla sił
wodnych około 54% ogólnej mocy wszystkich za-
kładów przemysłowych produkujących energję. Jest to
procent wysoki, świadczący o roli, którą raogą odgry-
wać siły wodne Wileńszczyzny w jej gospodarce ener-
getycznej, zwłaszcza wobec znacznego oddalenia Wi-
leńszczyzny od głównych źródeł energji cieplnej. Nie-
zmiernie charakterystycznem zjawiskiem jest fakt, że
olbrzymie zasoby lokalnej energji cieplnej w postaci
wysokowartościowych torfów prawie zupełnie nie zo-
stały dotychczas wyzyskane.

Obecny stan gospodarki energetycznej Wileń-
szczyzny przedstawiony wyżej w oderwaniu od istnie-
jących potrzeb nie dawałby jeszcze całkowitego obrazu.
Zwłaszcza w dziedzinie zelektryfikowania tej połaci
kraju liczby dotyczące produkcji energji elektrycznej
nabiorą większej wyrazistości porownywując je z licz-
bami charakteryzującemi jej obecny zbyt.

Przeciętne roczne zużycie energji elektrycznej na
1 mieszkańca w r. 1930 dla niektórych miast woje-
wództwa Wileńskiego wynosiło:
Wilno (łącznie z Nową Wilejką, Trokami, Land-

warowem, Porubankiem) . ' 42 kWh
i 24Oszmiana

Wilejka Powiatowa
Głębokie

m i a s t a b,6Z

przemysłu
24
21

Dla porównania podamy przeciętne roczne zużycie
energji elektrycznej na 1 mieszkańca dla innych miast
Polski (dane dla r. 1929):

Łódź 27bkWh
Białystok 88 „
Toruń 73 „
Przemyśl 38 „
Łuck 24 „

Po wyłączeniu energji zużytej na cele motoryczne
dla tychże miast otrzymamy następujące liczby prze-
ciętnego rocznego zużycia na 1 mieszkańca energji dla
celów oświetleniowych.:

Łódź 32
Przemyśl 28
Toruń. 22
Wilno 22
Białystok. . . . . 19
Łuck . . . .. . , 17

3J Liczbę tę podaję w przybliżeniu po uzupełnieniu ma-
terjałti posiadanego przez Centralne Biuro Hydrograficzne M. E.
P. danemi zaczerpniętemi z moich osobistych obserwacyj, uwa-
żana przytem, iż liczba ta jest wyrazem ostrożnej oceny.
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I. Zakłady elektryczne w Wojew. Wileńskiem (dane dla r. 1930).

L.p.

1

2

era

4
5
6

7
8

9

10
11

Miejscowość"

Wilno

Wilno
(el. kolejowa)

Wilno
(el. prywatna)

Swięciany . . .
Wilejka . . . .
Głębokie . . . .
Mołodeczno . . .
Mołodeczno

(el. kolejowa)
Nowo Swięciany
Królewszczyzna
Oszmiana . . .

Powiat

miasto

1!

11

Święoiany
Wilejka
Dzisna

Mołodeczno

»

Swięciany
Dzisna

Oszmiana

Silnikił . > ' • • • i iv 1

napędowe

t. parowe
s. Diesla

s. Diesla

s. spalinowy

s. spalinowy
s. Diesla
s. Diesla

—

—
—

t. wodna
ru

-
sn

ia

o o

1903

—

—

1927
1929
1928
—

—
—

1927

Koszta
budowy

w zł.

—

—

—

123.520
212.530
116.360

—

—
—

248.090

03

5850

568

65

80
40

37,5
(23)

(37)

(87)
(20)
52

OS rSS

CA o w

7716

1108

40

83
73
58

_

—

—
—
142

l a
o

2650

—

55
38,5
86,4
—

—

—
—

40

Przeciętne
zużycie paliwa

na 1 kWh
w kg

węgla 1,48
oleju 0,80

—

—

oleju 0,40
oleju 0,45
oleju 0,38

—

—

—•
—
—

tv
0,45

—

—

0,44
0,55
0,57
1

—

—
—

0,16

Taryfa
za 1 kWh

w
świa-

tło

0,75

0,80

0,85

0,75
0,97
0,75
0,85

0,80

0,80
0,80
0,75

zł.

siła

0,35

0,45

—

0,55
0,55
0,50
,

0,45

0,45
0,45
0,15

II. Zakłady przemysłowe częściowo produkujące energję elektryczną na zbyt.

L. p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Miejscowość

Dokszyce .
Dzisna
Brasław .
Duniłowicze
Krasne .
Druja
Podbrodzie . . .
Radoszkowicze
Plissa
Postawy
Woropajewo
Soły

Powiat

Dzisna
w

Brosław
Postawy
Wilejka
Brasław

Swięciany
Wilejka
Dzisna

Postawy

Oszmiana

Rodzaj
zakładu

młyn

młyn

tartak

Silniki
napędowe

parowy

spalinowy
wodny

spalinowy
wodny

parowy

Moc insta-
lowana

KM

30
3B
40
15
50
38
80
25
25
35

140
2B

Roczna
produkcja

1929
kWh

4

1B

9

44

III. Zakłady przemysłowe produkujące energję dla własnego użytku.

Miejscowość

Nowa Wilejka

Nowa Wilejka - Kuczkuryszki .

Powiat

Wilno-Troki

G-rzegorzewo .
Waka Murowana

259 młynów gospodarskich łącznie
BB tartaków łącznie .

Rodzaj zakładu

zakład przemysł.
młyn

fabr. masy drzewnej
papiernia

tekturo wnia
tekturownia

Silniki
napędowe

spalinowy
wodny
wodny
wodny
parowy
wodny
wodny
parowy

Moc instalo-
wana
KM

550
140
160
100

2000
250
150

około 8000 (?)
około 1000 (?)

Hoczna
produkcja
tjs.kWh

750

—.
—

8600
1280

—
—

Z liczb powyższych wynika, źe miasta Wileń-
szczyzny dalekie są od stanu nasycenia energją, jak-
kolwiek w dziedzinie oświetlenia zasięg energji jest
dosyć znaczny. Gdybyśmy mieli dane porównawcze do-
tyczące faktycznego zużycia energji na cele oświetle-
nia przez 1 odbiorcę, prawdopodobnie okazałoby się,
że poziom tego zużycia na Wileńszyźnie pomimo
wszystko jest jeszcze stosunkowo niski. Przy obecnej

•skali zapotrzebowania całkowite żele kryzowanie wszyst-
kich osiedli Wileńszczyzny prawdopodobnie nie zbyt
znacznie zwiększyłoby sumaryczną produkcję energji.
Wynika to chociażby stąd, źe poza miastem Wilnem
na terenie województwa zelektryfikowane osiedla liczą,
41.B80 mieszkańców, niezelektryfikowane wcale posia-
dają 33.200 mieszkańców. To też większe zakłady
elektryczne winny z jednej strony szukać oparcia
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0 przemysł, z drugiej strony uprzystępniać użycie
energji elektrycznej szerokim masom w drodze wydat-
nego jej potanienia. Jaki wpływ wywierają taryfy na
konsumcję energji świadczyć mogą następujące liczby
zużycia energji na cele mechaniczne w Wilnie w róż-
nych latach 3 ) :
1927/28 sprzedano 285.577 kWh przy taryfie zł. 0,60 z&lkWh
1928/29 „ 401.612 „ „ „ „ 0,35
1929/30 „ 503.845 „ „ „ „ 0,30-0,21 „
1930/31 „ 1037.727 „ „ „ „ 0,36-0,16 „

Dążenie do potanienia energji powinno wskazać
drogę, po której'należy pójść z racjonalizacją, gospo-
darki energetycznej.

Przy rozważaniu projektów rozbudowy elektrowni
wileńskiej niektóre koła, techniczne zwracają uwagę na
konieczność oparcia produkcji energji na jej miejsco-
wy cli źródłach. Inż. Olszewski4) uważa, że należałoby
przedewszystkiem przystąpić do wyzyskania zasobów
torfu skoncentrowanych, w pobliżu Wilna w górnym
biegu Wilenki (bagna Kieńskie). Z drugiej strony nie-
jednokrotnie już podnoszono szerokie możliwości wy-
zyskania sił wodnych. Rzeki Wileńszczyzny pod wie-
loma względami posiadają wyjątkowo korzystne wa-
runki dla wyzyskania ioh energji. Stosunkowo wysokie
wartości przepływów przy względnem ich wyrównaniu
w roku pozwalają instalować zakłady o dużej mocy
przy niewielkich nawet spadach. Według szematu wy-
zyskania siły wodnej rzeki Wilji podanego przez Inż.
Jensza 5) na odcinku od Niestaniszek do granicy polsko-
litewskiej da się wyzyskać około 56.500 KM, przytem
można byłoby osiągnąć produkcję oo 350 miljonów kWh
rocznie. Nie ulega też wątpliwości, że same tylko siły
wodne Wileńszczyzny mogą pokryć całe zapotrzebo-
wanie energji na jej terenie w najbliższej przyszłości.

Obecny stan badań hydrologicznych pozwala w przy-
bliżeniu podać charakterystykę sił wodnych Wilji i jej
dorzecza.

Charakterystyka ta jest ważną dlatego, że o war-
tości gospodarczej możliwej do wyzyskania energji
wodnej decyduje nietylko ilość tej energji, lecz i jej
jakość.

Zestawiając wyniki ośmioletnich (1923—1930) ob-
serwacyj wodowskazowych dla Wilji w Wilnie łatwo
spostrzec, że wezbraniowe stany prawie stale przypa-
padają na miesiąc marzec lub kwiecień pozostałe mie-
siące roku pozbawione są wezbrań wogóle. Najniższe
stany spotykamy często w lipcu, jakkolwiek do po-
susznych miesięcy zaliczyć należy poza tem sierpień
1 wrzesień. Warunki przeciętne przedstawia poniższe
zestawienie średnich stanów miesięcznych z okresu
8-letriiego.

sobą znaczne trudności przy wyznaczaniu istotnych
wartości przepływu. Na podstawie 22 pomiarów hydro-
metrycznych o bardzo rozległej skali wahań stanów od
+ 226 do +814 (łącznie z katastrofalną powodzią 1931 r.)

Rys. 1.

skonstruowałem krzywą objętości przepływu Wilji
w Wilnie. Kształt jej podaje w podziałce logarytmicz-

-—teoretyczna
moi Uw u

produkcja, wodna.

i a w 7 aa K n x n
Rys. 2.

nej rys. 1. Równanie tej krzywej uzyskane z graficz-
nego wyrównania ma kształt:

Q=65(i7-l,40) l l ( i 6 7 .

Stan miesięczny w cm .

Odchylenia od przecięt. roczn.

I

306

+ 12

II

306

+ 12

III

317

+ 23

IV

364

+ 70

V

291

VI

271

- 2 3

VII

252

- 4 2

VIII

258

- 3 6

IX

261

- 3 3

X

273

- 2 1

XI

308

+ 14

XII

311

+ 17

Rok

294

—

Podane w tejże tabeli, odchylenia od przeciętnej
rocznej stwierdzają, że poziom wody w ciągu roku
naogół nie wykazuje zbyt wielkich wahań. Bardzo
ważną, często niedocenianą cechą rzek Wileńszczyzny
jest pozostawanie ich w ciągu kilku zimowych mie-
,sięcy pod powłoką lodową. Okoliczność ta pociąga za

3) Z dziedziny elektryfikacji. Kozwój elektrowni miejskiej
w Wilnie. Przegląd Elektrotechniczny, 1931 r,

*)' J. Olszewski: „Torf jako paliwo dla zakładów elektrycz-
nych". Przegląd Elektrotechniczny, 1930 r.

*) H.Jensz: „Siły wodne Wileńszczyzny". Przegląd Elektro-
techniczny, 1930.

Krzywa ta jest jednak ważna dla okrosu, w któ-
rym rzeka wolna jest od powłoki lodowej. Na tymsamym
rysunku naniesione zostały wyniki pomiarów hydro-
metrycznych pod lodem (oznaczono krzyżykami). Jak
widzimy różnice są zbyt duże, by można było je igno-
rować. Niestety brak dostatecznej ilości zimowych po-
miarów tak ważnych dla naszych północnych rzek nie
pozwala na jakieś uogólnienie lu ściślejsze wnioski.

W kaźdymbądź razie zbytni optymizm dotyczący
wysokich przepływów Wilji w zimie, a więc w okresie
największego zapotrzobowania energji, oparty na wnios-
kowaniu ze stosunkowo wysokich zimowych stanów



wody, jak widzimy, nie znajduje uzasadnienia. Wartości
przepływu, wyznaczone z powyższej krzywej niekiedy
mogą. nawet 3 krotnie przewyższać przepływy zimowe,
jak to np. miało miejsce w lutym 1929 r, Gdybyśmy
dla miesięcy grudnia, stycznia i lutego współczynnik
redukcji przyjęli 0,5, co prawdopodobnie nie byłoby
zbyt wielką, ostrożnością, zaś dla marca 0,7, wtedy dla
stanów wyżej podanych oraz dla roku suchego 1929
i mokrego 1924 otrzymalibyśmy następujące przeciętne
przepływy miesięczne (oczywiście jest to rachunek
przybliżony).
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Naj korzystniej szem byłoby zatem połączenie zakładów
na Wilji ze zbiornikami na dopływach, przez co dałoby
się pokrywać czasowe niedobory energji. Przy obecnem
zapotrzebowaniu energji, program wyzyskania siły
wodnej Wilji powinien opierać się początkowo na bu?.
dowie zakładu wodnego na Wilji z małym zbiornikiem
rocznego wyrównania w korycie rzeki, przy wzroście
zapotrzebowania dalsza rozbudowa powinna iść w kie-
runku połączenia zakładu na Wilji ze zbiornikiem na
dopływie. W każdym jednak razie charakter rzeki (wy-
sokie i stosunkowo wyrównane przepływy), oraz cha-

R. 1924 mokry

Warunki przeciętne . . . .

K.. 1929 suchy

I

102

76

80

II

81

76

63

III

107

118

94

IV

4B0

250

241

V

152

130

156

YI

102

103

75

YII

93

78

60

VIII

123

86

56

IX

104

90

57

X

67

106

64

XI

78

154

104

XII

51

80

55

Rok

126

112

92

Dla ilustracji obliczymy teoretyczną, produkcję
energji wodnej w założeniu przepływów roku suchego
(bez wyrównania) dla zakładu na Wilji w Grzegorzowie.
Porównamy następnie tę produkcję z zapotrzebowaniem
obecnem oraz w r. 1945. Dla wyznaczenia zapotrzebo-
wania w r. 1945 przyjęliśmy za podstawę produkcję
elektrowni Wileńskiej w r. 1930 oraz założyliśmy jej
przyrost przeciętnie o 8% rocznie przy równomiernym
rozkładzie tego przyrostu w roku. Zarówno możliwa
produkcja jak i zapotrzebowanie przedstawione zostały
na rysunku 2.

Wyżej podane liczby i wykresy orjentacyjne
świadczą, że zakłady wodne na "Wilji oparte mogą być
na stosunkowo wyrównanych przepływach, przez co
wyrównanie sztuczne w zbiorniku nie będzie wymagałcr
zbyt wielkich jego pojemności. Z drugiej strony wi-
dzimy, że nawet w roku suchym wskutek dużych war-
tości przepływu osiągnąć da się znaczną roczną pro-
dukcję energji.

Miejscowe warunki terenowe nie pozwalają na
instalowanie na samej Wilji zbiorników o dużej po-
jemności. Zbiorniki takie mogłyby być projektowane
tylko w niektórych dolinach dopływów dolnej Wilji.

Wiadomości z literatury technicznej.
Budownictwo wodne.

— Wyzyskanie sił wodnych we Włoszech w r. 1930/1931.
Rok ten zakończył dziesięciolecie nader intensywnej pracy
na polu wyzyskania sił wodnych; rezultatem jej jest, że
w roku tym posiadały już Włochy 850 zakładów o sile
wodnej, 4,2 miljonach rozbudowanych kW i 13 miljardach
kWg możliwej rocznej produkcji1). Ten stan stawia Włochy
pod względem wyzyskania sił wodnych w Europie na pierw-
szem miejscu, a w świecie na miejscu trzeciem (1. Stany
Zjedn., 2. Kanada). Najnowsze obliczenia podają energję
średnią, jaka może być wyzyskana na 32 miljardów kWg.
D j 2 l b 1 0 3 0 0 0 k W / k *y
Daje to gęstość energji

ś
, lub 103.000 kWg/km*

h
g gj /

zaś na mieszkańca 0,89 kW lub 760 kWg; dotychczasowe
wyzyskanie wynosi 45 °/0- 65% zakładów ma moc poniżej
5000 HP, 2B°/0 między 5000 a 20.000 HP i 10°/c ponad
20.000 HP. Co do ilości wody to przeważają zakłady
o 2—20 m3jsek, co do spadu to jest 15°/0 zakładów o niskiem
ciśnieniu (do 50 m), 45% o średniem (50—300 m), a 40%
o Wysokiem ciśnieniu (ponad 300 w), Z początkiem roku 1931

rakter terenu (niemożliwość utworzenia dużych zbior-
ników), wskazują na to, że zakłady wodne Wileńszczyzny
mogą być przeznaczone wyłącznie na krycie podstawy
zapotrzebowania. Szczyty dzienne musiałyby być kryte
przez elektrownie cieplne. Przy rozbudowie elektrowni
Wileńskiej należałoby moim zdaniem wziąć pod uwagę
wyjątkowo korzysty dla Wilna stopień w Grzegorzewie.
Dalsze etapy zwiększenia produkcji byłyby tu ułatwione
wobec możliwości ułożenia współpracy z zakładem
Kureca przy wykorzystaniu wyzyskanej już energji
Waki w połączeniu z Mereezanką. Przed budową za-
kładu Kureca wyzyskanie energji Waki i Wilji w Grze-
gorzowie było już omawiane przez Prof. Pomianow-
skiego 6). Dziś wobec częściowego wykonania tego pro-
jektu należałoby tylko korzystając z rezultatów prac
na Wace sprecyzować obliczenia, dla Wilji zaś w pierw-
szym rzędzie przeprowadzić niezmiernie ważne studja
zimowe, które zresztą nigdy nie będą zbędne, jeśli
weźmiemy pod uwagę dzisiejszy stan naszych wiado-
mości o przepływach pod lodem.

6) K. Pomianowski: „Siły wodne w pobliżu Wilna". Prze-
gląd Techniczny, 1926.

') W samem tem dziesięcioleciu wybudowano zakładów
na 2,6 miljonów kW, o pracy rocznej 7!/4 miljarda kWff.

było jeszcze w budowie 18 wielkich zakładów o 406.000 kW
i 1200 miljonów kWg, wobec czego rozbudowa sił wodnych
da po ukończeniu tych zakładów z górą 14 miljardów kWg
rocznie.

W czasie tym wybudowano również 79 dużych zbior-
ników o łącznej użytecznej pojemności 1300 miljonów ms

i o zasobie energji 1140 miljonów kWg. Do tych przybywa
jeszcze 12 najnowszych z 260 miljonami m3 i zasobem
energji 1220 miljonów kWg. Przegrody zamykające te zbior-
niki mają wysokość 6—72 «i, a położenie korony dochodzi
do rzędnej 2595 m n. p. m.

Do rozdziału energji wytworzonej hydraulicznie i na
drodze cieplnej służy 85.000 km linij wysokiego napięcia,
z tego 17.000 km linij o dalekim zasiągu i napięciach od 50
do 220 kV.

Faktyczne spożycie prądu wyniosło w r. 1930 11 mi-
ljonów kWg, z czego 95% wytworzyły krajowe zakłady
o sile wodnej, 3,5°/0 krajowe zakłady cieplne, a 1,5% impor-
towały do Włoch szwajcarskie zakłady o sile wodnej.
Eksport wyniósł 3 miljony kWg i odbywał się do Jugo-
sławji- To spożycie rozdziela się następująco:. 11 % oświe-.
tlenie, l,5°/0 rolnictwo, 1O°/O koleje, 47,5% małe i średnie
zakłady przemysłowe, a 30% wielki przemysł (przede-
wszystkiem elektro-chemiczny). Udział przedsiębiorstw o cha-
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rakterze publicznym wynosił 8"/o. Koląje są zelektryfikowane
w lO-ii °/0 , co dało oszczędność na węglu 800.000 t. Wypro-
dukowana w zakładach o sile wodnej energja jest równo-'
ważną 11,6 miljonom ton węgla, czyli 6/7 całego importu
węgla i daje zaoszczędzenie 1,5 miłjarda lirów.

Kapitał inwestowany w przemyśle elektrycznym, a więc
przedewszystldem w zakładach o sile wodnej i w zbiorni-
kach, wynosi ponad 20miljardów lirów. (Wkrft. u. Wsswrtscht,
Nr. 2/1932). Dr. M. M.

Drogi.
— Międzynarodowe porozumienie dotyczące znaków

drogowych. W latach 1909 i 1926 zawarto w Paryżu
międzynarodową konwencję dotyczącą, wprowadzenia na dro-
gach pewnych znaków ostrzegawczych, któreby jednolicie
zapewniały bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Zwołana
w czasie od lti do 30 marca 1931 r. przez Ligę Narodów
do Genewy konferencja, w której udział wzięło 26 państw,
rozszerzyła zakres porozumienia w znacznie obszerniejszych
granicach, niźli to miało miejsce w wspomnianych konfe-
rencjach paryskich, ustalając jednolicie szereg znaków no-
wych. -

Zasadniczo ustalono 3 grupy znaków:
I. Znaki o s t r z e g a w c z e o niebezpieczeństwie, dla

których podstawową formą jest trójkąt równoboczny.
II. Znaki z a k a z o w e względnie n a k a z o w e ujęto

formą koła, oraz
III. Znaki w s k a ź n i k o w e umieszczone zawsze na

prostokącie.
O ile ustalone zostały kształty znaków, o tyle co do

mających się użyć kolorów nastąpiło porozumienie bardzo
ogólnikowe. W szczególności nie ustalono żadnej obowiązu-
jącej barwy dla znaków ostrzegawczych, przy znakach za-
kazowych II. kategorji, powinna przeważać barwa czerwona,
co jest natomiast obojętne dla znaków nakazowych.

Powszechnie przyjęte znaki są następujące :
I. Z n a k i o s t r z e g a w c z e.
a) Pięć znaków dotychczas obowiązujących, odnoszą-

cych się do poprzecznych wzgórowań lub wklęsłości (1),
ostrych skrętów (2), skrzyżowań dróg (3), przejazdów ko-
lejowych w poziomie strzeżonych (4) oraz bez zapory (5).

b) Znak dla innych, nieobjętych poprzedniem zesta-
wieniem niebezpieczeństw (6).

c) Znak, składający się z równobocznego trójkąta
z wierzchołkiem skierowanym ku górze i wyciętem wnętrzem

Znaki drogowe

ustalone przez Komisję Ligi Narodów na konferencji odbytej w Genewie w czasie

od 16 do 30 marca 1931

Znaki ostrzegawcze 1-8

7

Znaki zakazowe względnie nakazowe 9-20

n
10 12 13

5.5t]
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18

Znaki

23 b

f -'* 'ii
19

wskaźnikowe 21-25

Ponieważ 10 państw a mianowicie: Belgja, Czecho-
słowacja, Danja, Francja, Jugośławja, Luksemburg, Niemcy,
P o l s k a , Szwajoarja i Włochy, oraz Wolne Miasto Gdańsk
definitywnie .uchwały tej konferencji uznały, przeto zachodzi
konieczność zapoznania się z przyjętemi typami.

dla krajów, w których z powodów stosunków klimatycznych
okazuje się niemożliwem użycie znaków od 1 do 6 (7).

d) Znak odnoszący się do pierwszeństwa jazdy a usta-
wiany na drogach bocznych przy ich krzyżowaniu się z drogą
główną. Jest to również trójkąt \ równoboczny, skierowany



jednak w przeciwieństwie do znaków 1—7 wierzchołkiem ku
dołowi (8),

II. Z n a k i z a k a z o w e względnie n a k a z o w e .
a) Dziewięć znaków zakazowych, przyczein dozwolone

jest zaopatrzenie tych. znaków w pionową strzałkę z końcem
ku dołowi, która może być umieszczona z góry lub z dołu
tarczy. Oznaczenia następujące:

1. Zakaz przejazdu dla wszystkich pojazdów (9). Czer-
wony pierścień z białem lub jasno-źółtem wnętrzem.

2. Zakazany kierunek jazdy (przy drogach jednokie-
runkowych) lub zakazany wjazd. Czerwona tarcza z białą
poziomą belką.

3. Pięć zakazów przejazdu, a mianowicie dla: samo-
chodów (U), motocyklów (12), samochodów i motocyklów
(13), pojazdów wszelkiego typn o ciężarze ponad pewną
ustaloną wagę np. 5-5 t (14), samochodów o ciężarze ponad
pewną ustaloną wagę np. 6-5 i (15). Pierścień czerwony,
z tłem białem lub jasno - żółtem.

4. Zakaz przejazdu z chyźością większą niźli podana
np. BO hm. Pierścień czerwony, tło białe lub jasno-żółte (16).

5. Dwa znaki na zakaz postoju. Znak pierwszy (17)
składający się z czerwonego pierścienia i rygla ukośnego
oraz tła niebieskiego zakazuje bezwzględnie nawet chwilo-
wego postoju, znak drugi (18) z czerwonym pierścieniem
i ukośnym ryglem, białem lub jasno-źółtem oraz czarną li-
terą P'zakazuje tylko dłuższego postoju spoczynkowego.

b) Dwa znaki nakazowe, a mianowicie: przepisany
kierunek jazdy (19), blizkość placówki celnej (20). Co do
pierwszego z nich, to barwa czerwona nie jest wskazaną
a w Szczególności jest dla strzałki i obramienia niedopusz-
czalną podówczas, gdy tło malowane jest niebiesko. Barwy
znaku drugiego, czerwony pierścień z białem lub jasno-
źółtem tłem z poziomą kreską ciemną, i jedno- lub dwuję-
zycznym napisem „Cło".

III. Z n a k i w s k a ź n i k o w e .
a) Znak oznaczający możność postoju spoczynkowego

(31). Do tła zaleca się barwę niebieską.
b) Znak przezorności obok szkół, fabryk itp. (22).

Biały lub' jasno-źółty trójkąt na eiemnem tle. Barwa czer-
wona zakazana, natomiast dopuszczalne jest umieszczenie
obrazków ideowych lub napisów.

c) Oznaczenie miejsca ratunkowego (23 a i b). Pionowo
ustawiony prostokąt malowany ciemno, na którem to tle
znajduje się-kwadratowe, białe pole z krzyżem lub półksię-
życem.

d) Oznaczenie miejscowości (24). Barwa dowolna z wy- •
jątkiem czerwonej.

e) Drogowskaz (25). Barwa dowolna z wyjątkiem czer-
wonej. • • . .

• Oprócz powyższej sprawy zajmowano się również sprawą
reklam przydrożnych, która jednakże nie została zadowal-
niająco rozwiązaną. Przeprowadzono tylko zakaz używania
tego rodzaju tablic reklamowych, któreby w jakikolwiek
bądź sposób upodobniały się do przepisanych i podanych
powyżej znaków. Ustalenie jednolitych sygnałów świetlnych
zostało z pod debat usunięte i przekazane do zbadania
osobnej Sekcji. E. B.

Żelazo-beton.
— Dr. Fryderyk Emperger. W styczniu b. r. ukończył

znakomity inżynier austrjacki IV. Emperger 70 rok życia.
Z tego powodu wydało znane przez niego przed 30 laty
założone czasopismo Beton u. Eisen numer jubileuszowy.
Składając jubilatowi imieniem polskich źelbetników życzenia
długich lat życia dla dobra nauki, przypomnę w paru sło-
wach jego dotychczasową działalność naukową.

Urodzony w r. 1862 w Beruniu w Czechach studjował
politechnikę w Pradze. Po -niedługiej praktyce inżynierskiej
W Austrji przeniósł się w r: 1890 do Nowego Yorku, gdzie
działał jako Consulting Engineer i. zbudował tam wiele
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mostów żelbetowych układu Melana. W r. 1897 wrócił do
Wiednia, był jakiś czas docentem na tamtejszej politechnice,
utracił to miejsce wskutek śmiałej krytyki pracy jednego
z profesorów i odtąd działa nietylko jako cywilny inżynier
w Wiedniu, ale też jako pierwszorzędny uczony w dziedzinie
żelbetu.

Wspomniałem już o założeniu przez niego czasopisma
Beton u. Eisen, którego był długi czas redaktorem, od r. 1906
opracowuje corocznie „Betonkalender", a w r. 1909 przystę-
puje do wydania dla źelbetników dziś niezbędnego podręcz-
nika dla żelbetu, który obecnie wychodzi w czwartem
wydaniu.

Przy ustalaniu teorji żelbetu ważnym przyczynkiem
jest jego praca z r. 384*7 „Zur Theorie der Eisenbeton-
platte". W r. 1896 wykonał swe pierwsze doświadczenia
z belkami źelbetowemi, w r. 1907 ze słupami żelaznemi dla
wyznaczenia wytrzymałości na wyboczenie słupów o prze-
kroju złożonym.

Dla słupów żelbetowych uzwojonych ustawił Emperger
pierwszy swe. prawo dodawania wytrzymałości żelaza i be-
tonu. Pierwszy wprowadził on dla kontroli budowlanej użycie
beleczek próbnych nazywanych jego nazwiskiem, pierwszy
użył żeliwa dla słupów uzwojonych i dla mostów łukowych.
W jubileuszowym zeszycie Beton u. Eisen ogłasza on roz-
prawkę o wytrzymałości betonu, o której osobno'zdam sprawę.

Z Empergerem zetknąłem się poraź pierwszy w r. 1901
z powodu procesu, jaki mu wytoczył słusznie skrytykowany
profesor politechniki wiedeńskiej, pd tego czasu pozostawa-
wałem z nim w bliskich stosunkach przyjacielskich aź do
upadku Austrji. Potem od czasu do czasu korespondujemy
zwłaszcza w sprawach naukowych.

— Szczegółowe warunki w zelbetnictwie i kontrolę
budowlaną omawia Dr. P e t r y w Beton u. Eisen (1932
str. 18). Autor stwierdza najprzód, że przy budowie beto-
nowej i żelbetowej konieczną jest ciągła kontrola betonu.
Słusznie oświadcza się on za próbami kostek i beleczek.
Jest on zdania, że próby można też robić na kostkach;
12 lub 3 O-centymetrowych, które można zgniatać nawet na
budowie, bo do tego potrzeba mniejszych maszyn. Autor
zgadza się z Empergerem, że przy użyciu wyborowych ce-
mentów dobrze jest robić próbę na ciągnienie, łamiąc beleczki
betonowe. Kontrola betonu musi być częsta, zwłaszcza wtedy,
gdy piasek jest trochę inny, gdy pogoda się zmienia, Za-
chodzi teraz pytanie, co należy zrobić, gdy wynik próby
wykaże wytrzymałość mniejszą od gwarantowanej. Dr. Em-
perger sądzi, że w takim, razie należy zmniejszyć cenę
jednostkową betonu. Różnicę w procentach należy pomnożyć
przez 3 i taki procent odciągnąć od ceny jednostkowej.
Autor twierdzi, że to się nie da przeprowadzić w praktyce.
Emperger zaś twierdzi słusznie, że to jest wskazanem.
W razie, jeżeli wytrzymałość jest o % mniejsza, należy
beton usunąć. Jeśli różnica jest mniejsza, można zostawić,
lecz nie ma potrzeby za gorszy beton płacić to samo, co
za dobry, zniżenie ceny jednostkowej jest' wskazane. Przed-
siębiorca żelbetowy zawodowy wie jakie składniki ma mieć
piasek, kamień i ile dać cementu i w razie ujemnej próby
zarządzić, co potrzeba,' by zwiększyć wytrzymałość betonu.

Dr. M. Thullie.

Wytrzymałość materiałów.
— Wytrzymałość betonu omawia Dr. E i n p e r g e r w Be-

ton u. Eisen (1932 str. 4). Autor żąda możliwości zastoso-
wania większych naprężeń dopuszczalnych w tych wypad-
kach, gdy na miejscu budowy wykonuje się ścisłą kontrolę
przy wykonaniu betonu. W tym wypadku dopuścić należy
pewność 3, gdy bez takiej kontroli należy zastosować pew-
ność 4'5 względem średniej wytrzymałości, gdy pewność 3
zastosowuje się' względem najmniejszego spółczynnika wy-
trzymałości.

— Ilość H = I5 i naprężenia zginające omawia Dr. Em-.
p e r g e r w 19 zeszycie Beton w. Eisen (1931). Autor au-
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pełnie słusznie podnosi, że przy użyciu betonu i stali wy-
borowej nie można zatrzymać stałe »=15. Ilość n przybiera
inne wartości, należałoby przeprowadzić w celu ich wyzna-
czenia jeszcze dalsze doświadczenia. Emperger chce podać
prostszy sposób obliczenia i przyjmuje oś obojętną dla prze-
kroju prostokątnego x—-^, z takiem uproszczeniem nie mogą

się zgodzić, bo takie założenie jest widocznie mylne. Dalej
proponuje przyjęcie równej pewności • dla betonu i żelaza.
Nie można takiego żądania ściśle stawiać, gdyż wytrzyma-
łość betonu nie da się tak ściśle wyznaczyć, jak granica'
ciastowatości żelaza. Jednak podniesienie naprężenia dopusz-
czalnego dla betonu jest z zastrzeżeniem dokładnej kontroli
na budowie wskazanem. W numerze pierwszym tego-
rocznym Beton u. Eisen rozmaici uczeni zajęli stanowisko co
do propozycji Empergera, a to prof. Bortach z Gracu, prof.
Kamil Grnich z Rzymu, prof. Kral z Lubiany, prof. Kreuger
ze Sztokholmu, prof. KukaS z Pragi, prof. Magnel z Gand,
inż. Maillart z Genewy, prof. Melan z Pragi, prof.. Ostenfeld
z Kopenhagi, prof. Santarolla z Medjolanu, Dr. Szego z Ber-
lina i prof. Thullie ze Lwowa. Dr. M. Thullie.

Statyka budowli.
—- Wpływ spótczynnika na koszt dźwigara omawia

Dr. G e b a u e r w Beton u: Eisen (1932 str. 16). Autor bada
wpływ wielkości » na potrzebną wysokość, naprężenia i od-
stęp osi obojętnej i szuka najkorzystniejszego założenia.
Mojem zdaniem nie można pod tym kątem wyznaczać w,
lecz tylko ze względu na fazę II na podstawie doświadczeń
z różnemi materjałami. Dr. M. Thullie.

Miernictwo.
Reforma rolna w Chinach. (Allg. Verm. Nachrichten.

Nr. 26. 1931). W czerwcu 1930 r. otrzymały Chiny nową
ustawę agrarną, wprowadzającą gruntowną reformę rolną.
Ustawa podzielona na 5 części zawiera przeszło 400 pa-
ragrafów.

I. W s t ę p . Dla wykonania tej ustawy powołano spe-
cjalne okręgowe Urzędy Ziemskie podległe centralnemu. Do
kompetencji tych urzędów należą wszystkie sprawy związane
z posiadłościami ziemskiemi; im też podlega kataster grun-
towy i księgi hipoteczne.

II. W części drugiej podano szczegółowe przepisy do-
tyczące katastru i ksiąg gruntowych, Podkreślić należy, źe
obie te instytucje są razem złączone w jednym urzędzie
ziemskim.

III. U ż y t k o w a n i e g r u n t u . Okręgowe Urzędy
Ziemskie ustalają, mając na uwadze politykę agrarną całego
państwa, jak ma być uprawianą i zużytkowaną ziemia w po-
szczególnych okręgach. One też ustalają dla poszczególnych
okręgów minimalnąi wielkość gospodarstw, poniżej której nie
•wolno już dzielić posiadłości, Również i właściciele placów
miejskich są ograniczeni w posiadaniu. Place, nadające się
do zabudowania, muszą być do dwu lat zabudowane, w prze-
ciwnym razie mogą być wywłaszczone na rzecz tych, któ-
rzyby chcieli budować. Tak samo i sprawę mieszkaniową
atara się ustawa uregulować przez stworzenie „rezerwowego
funduszu mieszkań" wolnych w ilości 2°/0 ogólnej ilości
mieszkań. W razie gdyby ,ten fundusz zmalał, mają go po-
większyć premje dla budujących, zwolnienia od podatków
i budynki wznoszone przez samorządy. Urzędy ziemskie
przeprowadzają kolonizację niezamieszkałych obszarów". Do
ich zadań należy też przeprowadzanie komasacji; a do za-
twierdzenia komasacji wymaganą jest zgoda tylko połowy
uczestników.

IV. P o d a t e k g r u n t o w y . Dla wymierzenia podatku
prowadzą urzędy ziemskie karty szacunkowe, które co 3 lata
są uzupełniane.

V. W y w ł a s z c z e n i e . Proces wywłaszczeniowy na
cele publiczne jest w Chinach znacznie uproszczonym przez
to,, źe tylko jeden urząd ziemski jest upoważnionym do
przeprowadzenia wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania.

Dr. K. W.
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Kongresy i Zjazoy.
VI Zjazd iniynierów-mechaników odbędzie się od

21 do 23 maja 1932 w Warszawie. Adres Komitetu: War-
szawa, Czackiego 3, m. 2.

I Kongres Międzynarodowego Związku dla budowy
mostów i budynków odbędzie się w Paryżu w dniach
19—26 maja 1932. Bliższa wiadomość w Sekretarjacie
Związku Ziirich, Szwajcarja, Politechnika (Zttrich, Eidg.
Techn. Hochschule).

Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
W dniu 1 marca 1932 odbył się odczyt Inż. M. Ma-

słowskiego pt.: „Budownictwo masowe przy użyciu beto-
nów lekkich", w dniu 2 marca 1932 odczyt Prof. Dr. M.
T. Hubera pt.: „Zagadnienie i badania drgań w technice
maszynowej", w dniu, 9 marca 1932 odczyt Prof. W. Min-
kiewicza pt.: „Problem budownictwa mieszkaniowego", zaś
dnia 16 marca 1932 doroczne Walne Zebranie członków
Towarzystwa.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Inż. Dr. Witold Aulich.

O zależności kształtu maszyny od jej wielkości.
(Stubjum morfonomiczne).

1. Wstęp.

Wiedzę, która w celu. wykrycia ogólnych prawd zo-
stała systematycznie uporządkowana, nazywamy nauką.
Pomysłowe i umiejętne stosowanie wiedzy do celów
praktycznych jest sztuką. Z przytoczonych definicyj wy-
nika, że każdej sztuce może — jakkolwiek nie musi •—•
towarzyszyć odpowiednia nauka, oraz, że wszelkie spory
na temat, czy pewna gałęź ludzkiej wiedzy jest nauką
czy sztuką, polegają na nieporozumieniu.

Konstrukcja maszyn jest sztuką, której odpowiada-
jąca nauka, czyli t. zw. teorja, dotychczas nie została
opracowana. Istnieje wprawdzie wiele dzieł specjalnych,
poświęconych teorji działania i opisowej znajomości po-
szczególnych rodzajów maszyn, które zawierają także
i specjalne wskazówki dotyczące konstrukcji tych ma-,
szyn, jednak dzieł treści ogólnej, któreby podawały
prawa dotyczące nadawania kształtów maszynom do-
wolnym, i któreby dostarczały konstruktorowi ogólnych
wskazówek oraz kryterjow dla oceny wyników jego pracy,
dotąd niema.

Nie należy słów tych rozumieć w ten sposób, ja-
koby konstruktorowie dzisiejsi pracowali bez pomocy ja-
kichkolwiek ogólnych reguł, kryterjow i wskazówek.
Znane im zasady dobrej konstrukcji mają jednak postać
reguł praktycznych, nie posiadających należytego uza-
sadnienia i sformułowanych niezadowalająco. Pozatem,
nawet te praktyczne reguły nie zostały dotychczas ze-
brane i są albo odkrywane samodzielnie przez konstruk-
torów, albo też przekazywane drogą ustnej tradycji.
W podręcznikach i dziełach traktujących o budowie ma-
szyn spotyka się tylko niektóre z nich i to nie często.
Z tego powodu nauczanie ogólnych zasad konstrukcji
maszyn jest niejako „produktem ubocznym" nauki kon-
strukcji maszyn specjalnych.

Taki stan rzeczy jest w pewnem znaczeniu natu-
ralny i konieczny. Mianowicie, wykonywanie jakiejkol-
wiek sztuki wymaga biegłości nabytej przez obserwację
i ćwiczenie; nauczanie jej przeto musi odbywać się w ten
sposób, aby uczeń przyglądał się pracom innych, a zara-
zem próbował swoich sił samodzielnie, poddając wyniki
tych prób krytyce nauczyciela. Konstrukcji maszyn nie
można więc uczyć inaczej jak na przykładach, a przy-
kłady muszą być konkretne, bo o ile „maszyna wogóle"
jest pojęciem dogodnem dla rozważań teoretycznych,
o tyle nie może ona służyć jako temat pracy konstruk-
cyjnej.

Stwierdzenie, że w stosowaniu ogólnych praw i re-
guł konstrukcji można sie wprawiać tylko na przykła-
dach konkretnych, nie wyklucza jednak potrzeby istnie-
nia gałęzi nauki równoległej ze sztuką konstruktora; nie
zaprzecza ono też korzyściom, jakieby wyniknąć mogły
z rozważenia i ujęcia w pewien system tych wszystkich
zagadnień, z któremi konstruktor maszyn spotyka się
w swej pracy zawsze, bez względu na jej przedmiot.
Zwrócenie myagi na ogólny charakter tych zagadnień,
ich rozklasyfikowanie, oraz sformułowanie praw, które

. zastępując dotychczasowe reguły empiryczne miałyby
nad niemi tę wyższość, że byłyby należycie uzasadnione

i — o ile możności — pozytywnie wysłowione, dałoby
niezaprzeczalną korzyść dydaktyczną przy kształceniu
młodych konstruktorów, wyrabiając w nich wcześnie sa-
modzielność i samokrytycyzm. Pozatem, ogólne teorje
często przynoszą nieoczekiwane korzyści luf} rezultaty,
których i tu wolno nam oczekiwać.

Te cele miałem na widoku podejmując pracę, któ-
rej pierwszym rozdziałem jest niniejszy artykuł. Plan
tej pracy obejmuje wszelkie ogólne zagadnienia łączące
się ze sprawą nadawania kształtów maszynom, których
zagadnień dziedzina może otrzymać nazwę morfonomji
maszyn.

Zadaniem konstruktora jest nadawanie kształtów
dziełom inżynierskim; w szczególności, zadaniem kon-
struktora maszyn jest nadawanie kształtów maszynom.

Jako utwór przestrzenny, każda maszyna posiada
wielkość i kształt. Wielkość maszyny wyraża się warto-
ścią jednego z jej podstawowych wymiarów, zwanego
wymiarem nominalnym. Podstawowe wymiary maszyny
mogą być przepisane bezpośrednio, albo też mogą pośre-
dnio wynikać z innych danych, jednak w każdym razie
wielkość maszyny jest mniej lub więcej dokładnie prze-
pisana przez czynniki zewnętrzne. Nawet jeśli konstruk-
tor sam obiera wielkość maszyny, którą chce stworzyć,
czyni on to z myślą o przyszłem jej. zastosowaniu, musi
więc brać pod uwagę jakieś względy zewnętrzne; za to
sprawa nadania kształtu maszynie jest mu całkowicie
pozostawiona i stanowi właściwy zakres jego pracy.

Konstruktor przystępujący do pracy musi mieć
pewną koncepcję maszyny, którą ma stworzyć; musi mu
w pracy przyświecać jakaś synteza pomysłu, bez .której
gubiłby się w szczegółach nie mogąc ich połączyć. Jeżeli
maszyny tego rodzaju już istnieją, podstawowa koncep-
cja może być zapożyczona z istniejących wykonań, jeżeli
jednak chodzi o .rzecz zupełnie nową, to rozwiązanie musi
być oryginalne, a może nawet mieć charakter wynalazku.
Podstawowa koncepcja jest z początku mniej lub więcej
mglista i schematyczna; dalsza praca konstruktora po-
lega na wyłonieniu z tego pierwszego pomysłu kształtów
konkretnych, przemyślanych we wszystkich szczegółach.

W tej pracy konstruktor znajduje tem mniej po-
mocy ze strony teorji, im bardziej ogólnych drogowska-
zów szuka. Jak już wspomniałem, praw dotyczących
konstrukcji jako zagadnienia ogólnego, któreby, odnosząc
się do zadania konstrukcyjnego jako całości, mogły, sta-
nowić nić przewodnią przy pracy, a zarazem kryterja
dla jej oceny, dotychczas nie wykryto; natomiast surogat
takich praw stanowią pewne reguły pochodzenia empi-
rycznego, w literaturze technicznej przeważnie nie spo-
tykane, (wyjątek stanowią często omawiana sprawa este-
tyki maszyn, oraz ogólnikowo zalecana prostota i zwię-
złość konstrukcji), które jednak każdy konstruktor, o. ile
ich nie przejął drogą ustnej tradycji od swoich nauczy-
cieli, w miarę wzrostu swego doświadczenia poznaje sa-
modzielnie, najczęściej jednak — nie zadając sobie'trwdli
ich formułowania — stosuje jakgdyb-y. intuicyjnie. ,;i

Istnienie takich ogólnych reguł, odczuwanych- r&v
czej przez konstruktorów niż wyrozumowanych, a z po-



106

wodu niedość głębokiego ujęcia i braku należytego uza-
sadnienia posiadających często charakter „regułek pię-
ści", pozwala jednak odnosić się optymistycznie do mo-
żliwości powstania dotąd nieistniejącej, ogólnej teorji
konstrukcji maszyn. Do poznania jej możemy dojść drogą
badania zależności między kształtem maszyny a temi
czynnikami, które nań bezpośrednio lub pośrednio1 wpły-
wają.

Na pierwszem miejscu należy tu wymienić związek
między kształtem a celom. Ten związek, który w swoim
czasie — lat temu kilkadziesiąt — negowano, starając się
nadawać maszynom kształty jakoby „stylowe", w zna-
czeniu stylów architektonicznych, istnieje, a jego wydo-
bycie, podkreślenie i konsekwentne przeprowadzenie na-
wet w drobnych szczegółach jest dziś nietylko przykaza-
niem dobrej konstrukcji, ale w myśl przyjętych ogólnie
poglądów stanowi o estetyce maszyny.

Istnieje również niewątpliwa zależność kształtów
maszyny od materjału konstrukcyjnego', w której istotę
wchodzą kwestje fizyki materjałów i technologji. Już tu
należy stwierdzić, że ten wpływ materjału na kształty
maszyny, który wyraża się mnóstwem reguł i przepisów
szczegółowych, nie przedstawia obiecującego pola dla
rozważań o charakterze ogólnym.

Mamy pozatem w dziedzinie konstrukcji pewną
grupę zjawisk, których wspólnem źródłem jest wpływ
wielkości maszyny na jej kształty. To właśnie zagad-
nienie związku między kształtem maszyny a jej wielko-
ścią stanowi temat niniejszego artykułu.

2. Kształtowność, wielkość i koszt.
Kształt maszyny zależy od jej wielkości bez względu

na to, czy możliwość budowania maszyn podobnych innej
wielkości istnieje lub nie istnieje; jednakowoż badanie tej
zależności jest możliwe tylko tam, gdzie jakaś maszyna
jest wykonywana AV rozmaitych wielkościach, szczególnie,
jeżeli skala wielkości wykonań jednego typ-u ma dużą
rozpiętość.

Typem maszyny jest jej geometryczne podobieństwo
do innej maszyny, obranej za pierwowzór typu. Podo-
bieństwo może być więcej lub mniej doskonałe, dopóki
ono jednak — jakkolwiek niedoskonałe —• istnieje, mo-
żemy mówić o typie maszyny; wraz z zanikiem podo-
bieństwa ginie i przynależność do typu.

Dwie sąsiednie wielkości tego samego typu maszyny
wykazują z reguły wysoki stopień podobieństwa geome-
trycznego. Różnice kształtit dotyczą tylko szczegółów
podrzędnego znaczenia. Te różnice — drobne i nie-
uchwytne dopóki różnica wielkości obu maszyn jest nie-
wielka — stają się jednak wyraźniejsze, w miarę jak dwa
wykonania maszyny jednego typu odbiegają od siebie
pod względem wielkości; doskonałość podobieństwa geo-
metrycznego zmniejsza się, zatraca się wspólność kształ-
tów, ale te zmiany narastają.stopniowo, niejako e w o l u -
c y j n i e , ażdo pewnego punktu zwrotnego1, poza którym
dalsze zmiany już nie są stopniowe, lecz; stają się tak
radykalne i nagłe, iż — posługując się ponownie wyraże-
niem zapożyczonem, z biologji •— możnaby je nazwać
m u t a c y j n e m i . Taki punkt jest granicą typu ma-
szyny; dla wielkości leżących poza tą granicą musi pow-
stać odrębny typ konstrukcyjny..To. też w wielu wypad-
kach, celem objęcia całej: skali wielkości wykonań, mu-
simy tworzyć, kilka typów, które się nawzajem uzupeł-
niają.

Opisana tu zmienność kształtów maszyny w zależ-
ności od rozmiarów, nie mająca — jak się to w dalszym
ciągu okaże — nic wspólnego ze skutkami niedoskona-
łego podobieństwa, mechanicznego, na których karb czę-
sto bywa zaliczana, a której empiryczną znajomość wy-
powiada się zwykle w postaci negatywnej reguły, poucza-
jącej, że kształtów maszyn małych nie można wzorować
na wykonaniach wielkich, i na odwrót, jest zjawiskiem

tak uderzającem, oraz tak ogólnem *), że nasuwa się
przypuszczenie, iż stoimy tu wobec jednego z ważniej-
szych ogólnych praw konstrukcji. Przystąpmy do jego
zbadania.

Chcąc ująć i zanalizować zależność kształtu ma-
szyny od jej wielkości, musimy ją w naszem rozważaniu
wyosobnić z pośród wpływów wywieranych na kształt
maszyny przez inne czynniki. Weźmiemy więc pod
uwagę dwie maszyny jednego typu ale różnych wielko-
ści, i założymy, że względy fizykalne nie ograniczają
możliwości ich geometrycznego podobieństwa, czyli, że
zachodzi wypadek doskonałego podobieństwa modelo-
wego. Należy zauważyć, że niemia w tem bynajmniej
szczególnego idealizowania założeń, gdyż, skoro podo-
bieństwo geometryczne jest istotą typu, to przynajmniej
dobre przybliżenie tego założenia jest konieczne w każ-
dym wypadku, w którym dwie maszyny należą do jed-
nego typu.

Skoro względy fizykalne nie stoją na przeszkodzie
doskonałości podobieństwa dwóch wielkości wziętej pod
uwagę maszyny, a mimo to wprowadzamy świadomie
pewne różnice kształtu, to możemy czynić to albo z ko-
nieczności, albo też dla osiągnięcia jakiegoś celu. —
W pierwszym wypadku do odstąpienia od doskonałego
podobieństwa zmuszają nas z różnych źródeł pochodzące
ograniczenia. Ponieważ jednak ograniczenia jakiegokol-
wiek rodzaju mogą być jedynie czynnikami zaburzają-
cemi prawidłowość badanej zależności, przeto wyłączymy
je narazie z rozważania, i odłożymy zarówno ich podział
jak i rozpatrzenie doniosłości i rodzajów wpływów wy-
wieranych przez nie na kształty maszyn, do innego
miejsca w dalszym ciągu tej pracy. W wypadku drugim
motywy nasze mogą być tylko ekonomiczne. Wogóle bo-
wiem, wszelka nasza celowa działalność techniczna daje
się. sprowadzić do motywów ekonomicznych, jeśli więc
dla pewnej decyzji nie znajdujemy innych powodów bez-
pośrednich, poza któremi ukrywałyby się motywy eko-
nomiczne, to motywy te muszą same działać bezpo-
średnio.

Momentem ekonomicznym, który występuje przy
konstrukcji maszyny —: dla której wszystkie dane fizy-
kalne dotyczące jej działania zostały ustalone — jest je-
dynie koszt jej wykonania; stąd, motywem ekonomicz-
nym, który może zachęcać konstruktora do odstąpienia
od doskonałego podobieństwa dwóch, wziętych tu pod
uwagę, maszyn, może być tylko dążenie do osiągnięcia
w każdym wypadku najtańszej konstrukcji. Zadaniem
naszem będzie więc wyśledzenie, w jaki sposób towarzy-i
sząca zmianom wielkości maszyny zmienność jej kształ-
tów wpływa na koszt wykonania.

Może się tu nasunąć wątpliwość, czy i w jaki spo-
sób kształt, który jest wprawdzie pojęciem geometrycz-
nem, ale nie jest wielkością, może być wprowadzony do
ścisłego rozumowania. Ta niewątpliwa trudność ustąpi,
gdy zastosujemy pokrewne, a w syntetycznej metodzie
rozważania nader pożyteczne pojęcie k s z t a ł t O w-
n o ś c i 2 ) .

Kalkulacja przemysłowa składa koszt własny wy-
robu z kosztów materjału, kosztów robocizny i kosztów
ogólnych, a że te ostatnie są proporcjonalne jużto do
kosztów materjału, jużto do kosztów robocizny, przeto
ostatecznie koszt maszyny możemy rozdzielić na dwie
części, z których jed.na zależy tylko od kosztów materjału,
druga tylko od kosztów robocizny.

*) Podobne obserwacje można poczynić również w odniesieniu
do innych dzieł inżynierskich, jak mosty, budowle wodno i t. p.

2) Kształtownością jest własność posiadania kształtu. • Sto-
pień jej można określić przy pomocy spółczynników kształtownośei.
o czem poniżej. -\s
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Aby koszt maszyny, której kształty są dane, wyra-
zić jako zależny od jej wielkości, a więc od jej wymiaru
mianującego, zauważmy, że koszt materjału zależy od
jego wagi, jest więc proporcjonalny do trzeciej potęgi
wymiaru linjowego, natomiast koszt robocizny może zale-
żeć od potęgi trzeciej lub drugiej wymiaru linjowego, za-
leżnie od tego, czy chodzi o pracę nad przeróbką mate-
rjału — właściwego lub pomocniczego — w całej jego
objętości, jak to ma n. p. miejsce przy procesach meta-
lurgicznych, przy ubijaniu piasku formierskiego i t. p.,
czy o obróbkę powierzchni, za jaką należy uważać nie-
tylko obróbkę ręczną lub mechaniczną części maszyny,
ale również prace takie jak oczyszczanie odlewów, obra-,
Manie powierzchni modeli odlewniczych, wykańczanie
powierzchni form odlewniczych i t. p.

Związek jest więc prosty; całkowity koszt ma-
szyny — K — jest sumą kosztów składowych, które są
proporcjonalne do trzeciej, względnie do drugiej potęgi
jej wymiaru nominalnego — W — co możemy wyrazić
równaniem

które, dzięki podstawieniom

1 1

otrzymuje postać K=a. W3+b. W*. . . . . (1)
Spółczynniki a i b tego równania mają wymiar

ceny, czyli kosztu jednostki objętości, względnie jednostki
powierzchni, co jednak nie wyczerpuje ich znaczenia,
objętość W3 nie jest bowiem rzeczywistą objętością ma-
terjału zawartego w maszynie, podobnie jak powierzch-
nia W2 nie jest jej rzeczywistą powierzchnią. Te potęgi
wymiaru nominalnego możemy nazwać nominalną obję-
tością, względnie nominalną powierzchnią maszyny,
a chcąc przez nie wyrazić rzeczywistą objętość — V —
materjału, względnie rzeczywistą powierzchnię — F •—
maszyny,. musimy je pomnożyć przez odpowiednie spół-
czynniki a' wzgl. b\ które są wykładnikami stosunków:

V F -h>

a które, wedle M o r o z ow a ''), nazywam spółczynni-
kami kształtowności, pierwszy objętościowym, drugi zaś
powierzchniowym. Spółczynniki równania (1) otrzy-
mamy, mnożąc spółczynniki kształtowności przez ceny
jednostkowe (£i> Q odniesione do rzeczywistych obję-
tości wzgl. powierzchni4).

Spółczynniki a i b, wyrażając ceny, nie zatracają jed,nak
charakteru spółczynników kształtowności, wobec czego*
aby nie mnożyć terminów, pozostawimy im tę nazwę.

Dzieląc obie strony równania (1) przez W3, otrzy-
mamy związek

K _ b
W3 — /c~a+w, {i)

który, dla zmiennego W, przedstawia wykreślnie hyper-
bolę równoboczną, przesuniętą o odległość a względem
początku układu w kieimnku osi rzędnych (ob. rys. 1).
Związek ten poucza, że, pod założeniem doskonałego geo-;
metrycznego podobieństwa, koszt jednostki nominalnej
objętości maszyny składa się z dwóch części, z których
pierwsza — reprezentująca koszty związane ze zużyciem

3) Ob. M o r o z o w N., Osnowy kaczestwiennawo fiziko-
matiematiczeskawo analiza. Moskwa, 1908. Morozow wprowadza
takie spółczynniki dla wyrażenia stopnia względnej kształtowności
najprostszych umiarowych figur płaskich i brył. Za wymiar nomi-'
nalny przyjmuje on długość boku figury wzgl. średnicę kuli wpi-
sanej w bryłę. Por. str. 59 i 62 wymienionego dzieła.'

4) Zakładamy, że ceny jednostkowe Ct i C2 nie zależą od
wielkości maszyny.

materjału i jego przeróbką —• ma tę samą wartość dla
maszyn wszystkich wielkości, druga zaś — przedsta-
wiająca koszty związane z wytworzeniem powierzchni —•
maleje ze wzrostem linjowych wymiarów maszyny, jest.
bowiem do nich odwrotnie proporcjonalna.

Bys. 1.

Założenie doskonałego podobieństwa nie odpowiada
jednak rzeczywistości. Wiemy, że nawet tam, gdzie
względy fizykalne nie stoją na przeszkodzie, podobień-
stwo geometryczne dwóch maszyn jednego typu z ro-
snącą różnicą wymiarów stopniowo się zatraca, co po-
wyżej uznaliśmy za skutek dążenia, konstruktorów do
ekonomji. Ten zanik podobieństwa, a więc zmienność
kształtów, którą możnaby nazwać zmiennością stopnia
podobieństwa, może wyrazić się matematycznie tylko
przez zmienność spółczynników kształtowności; związek
uzależniający tę zmienność od wymiaru nominalnego,
będzie najogólniejszem ujęciem wpływu wielkości na
kształty maszyny 5 ) .

Przypuśćmy, że maszyna pewnej wielkości Wi zo-
stała zbudowana jako podstawowa konstrukcja dla całej
serji podobnych wykonań różnej wielkości, przyczem tak
przemyślano wszystkie jej szczegóły, aby koszt wykona-
nia, bez szkodj dla jej dobroci i wartości, a więc przy
zachowaniu t. zw. „klasy" maszyny, wypadł jak naj-
mniejszy; dla spółczynników kształtowności otrzymaliśmy
w tym wypadku pewne wartości cii i bi. Jeżeli następnie
obierzemy jako podstawę typu inną. wielkość W 2, to,
trzymając się tego samego ekonomicznego wskazania, nie
otrzymamy konstrukcji doskonale podobnej do poprzed-
niej, co znajdzie swój wyraz w innych wartościach spół-
czynników kształtowności a?, i &2, a co zatem idzie, w nieco
innym przebiegu linji krzywej, oddającej związek mię-
dzy kosztem k i wymiarem W dla konstrukcji podob-
nych. Powtórzywszy to dowolną ilość razy, dla rozmai-
tych wielkości W maszyny, musimy otrzymać w każdym
wypadku inną krzywą (rys. 2), a krzywe te i odpowia-
dające im wartości spółczynników kształtowności będą się
różniły między sobą tem bardziej, im większa będzie róż-

: nica między odnośnemu wartościami W.

°) Spotykamy się tu z rozszerzonem pojęciem podobieństwa,
które, jak się zdaje, stanowi novum w geometrji, stosującej dotychr
czas ten termin tylko w znaczeniu podobieństwa doskonałego.
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Ponieważ, w rezultacie naszego postępowania, ka-
żda krzywa tego układu powinna dla pewnej wartości
odciętej W posiadać najmniejszą z pośród wszystkich
krzywych wartość rzędnej, widzimy, że krzywe te muszą
się przecinać, w przeciwnym bowiem razie jedna z nich,
zewnętrzna, miałaby najmniejszą rzędną, dla każdej war-
tości odciętej. Ten układ przecinających się krzywych
musi posiadać obwiednię, łączącą punkty przecięcia się
kolejno po sobie następujących krzywych i będącą z niemi
w tych punktach styczną, której równanie, wyrażające
poszukiwany właśnie związek a narazi e nieznane, na-
zwiemy r ó w n a n i e m n a j m n i e j s z e g o k o s z t u.

Rys. 2.

Słuszność uczynionego powyżej przyjęcia, że ze
zmianą wielkości maszyny muszą się zmieniać obydwa
spółczyrmiki kształtowności, jest oczywista8), jeśli bowiem
chcemy, -przy zachowaniu zasadniczych wymiarów i kon-
turów przedmiotu, zmniejszyć lub zwiększyć zawartą,
w nim ilość materjału (spółczynnik a), to musi się przy-
tem koniecznie odpowiednio zwiększyć .wzgl. zmniejszyć
jego powierzchnia (spółczynnik b).

Kierunek zmian, jakim ulegają spółczynniki
kształtownościj możemy stwierdzić drogą następującego'
wnioskowania. Zmienność spółczynńików a i b w rów-
naniu (2) • jest wynikiem naszej dążności do obniżenia
kosztu jednostkowego k. Gdyby ze wzrostem W zwięk-
szało się a, malało zaś b, to dla dowolnie wielkiego'W
koszt k musiałby być większy, niż przy zachowaniu sta-
łych wartości tych spółczynńików, cel tych zmian nie
byłby więc osiągnięty. Stąd widzimy, że ze wzrostem W,
a musi maleć, b zaś wzrastać.

Dla użytku konstruktorów, możemy już w tem
stadjum rozważań wypowiedzieć następującą regułę:
Biorąc za-pierwowzór typu maszynę doskonale oszczę-
dnie skonstruowaną, możemy, budując maszyny od niej
niniejsze, osiągnąć korzyść przez oibfitsze szafowanie ma-

e) Za przykład może posłużyć jakakolwiek pełna bryła, któ-
rej powierzchnię zwiększymy, ujmując nieco materjału przez na-
wiercenie szeregu otworów. Naodwrót,' zapełnienie takich otworów
imniejszy powierzchnią bryły'.' ' . ' ' ' , " . " • '

ter jąłem, dające oszczędności na. wytworzeniu po-
wierzchni; na odwrót, maszyny większe od niej wypadną,
taniej, jeśli będziemy się starali oszczędzać na materjale,
mimo iż pociągnie to za sobą pewne zwiększenie po-
wierzchni.

Niewiadomo czy ktokolwiek w ten lub podobny
sposób wysłowił już kiedyś poczynione w tym kierunku
doświadczenia, pewnem jest jednak, że tylko nie-kon-
struktor może znaleźć w tej regule coś zupełnie nowego
i niespodziewanego. Natomiast konstruktor powinien
dojrzeć w niej ujęcie dobrze sobie znanych doświadczeń
i obserwacji, gdyż, jak we wstępie do swego klasycznego
dzieła o rozwoju mechaniki mówi E r n e s t M a c h ,
„ I n s t y n k t o w n a , mimowolna znajomość procesów
przyrody T) zapewne zawsze poprzedzać będzie naukowe,
zamierzone poznanie, czyli z b a d a n i e jej zjawisk....
Osiągnięcie najelementarniejszego poznania z wszelką
pewnością nie może być wyłącznym udziałem jednostki,
ale jest przygotowywane przez rozwój gatunku (rod.zaju
ludzkiego)" a ) .

Reguła wskazuje, ale nie wyjaśnia. To też może
nasunąć się pytanie, jak wytłumaczyć ten stosunek jak-
gdyby wzajemnej zamienności między ilością materjału
i powierzchnią? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Ponie-
waż z założenia rozważamy ten prosty wypadek, w któ-
rym żadne fizykalne racje nie stoją na przeszkodzie do-
skonałemu podobieństwu geometrycznemu, przeto ma-
terjał, który usuwamy jako zbędny w maszynie większej,
musi być zbędnym — z punktu widzenia zdatności i wy-
trzymałości — także i w maszynie małej. Ten materjał
służy wyłącznie celowi ekonomicznemu; gromadzimy go,
jeśli przez to możemy w sumie kosztów osiągnąć eko-
nomję. Widzimy więc, że materjał zawarty w maszynie
składa się z dwóch części, jednej koniecznej, nienaruszal-
nej, którą możemy nazwać czynną, oraz drugiej, dla dzia-
łania i wytrzymałości maszyny olbojętnej, biernej, która
jest stosunkowo większa w maszynach " małych, i na
odwrót.

Bliższe wglądnięcie w przebieg procesu zaniku po-
dobieństwa ze wzrostem różnicy wielkości maszyn wyka-
zuje, że poszczególne partje materjału biernego są usu-
wane z konstrukcji jako niepodzielne całostki, które doj-
rzewają do usunięcia, gdy ze wzrostem maszyny sanie
wzrosną do tego stopnia, że oszczędność na materjale
zrównuje się z kosztem zwiększenia powierzchni. Proces
zanikania materjału biernego w rosnącej maszynie nie
przebiega przeto równomiernie w całej jego objętości, ale
odbywa się lokalnie i przenosi z miejsca na miejsce; bio-
rąc jednak maszynę jako całość, jest on praktycznie nie-
przerwany, a jeśli zmiany kształtu maszyny, same dla
siebie, są wybitnie nieciągłe, to jednak spowodowana
przez nie zmienność spółczynńików kształtowności może
być uważana za ciągłą z tem większem przybliżeniem, im
bardziej złożona maszyna").

1 ) Nasuwa się tu uwaga,"że niniejsze rozważanie posiada
charakter badania przyrodniczego. Jeśli bowiem człowiek jest pod-
dany prawom przyrody, to i wytwory działalności ludzkiej muszą
im również ulegać.

8 ) Por. M a c h . Die Mechanik in ihrer Entwickelung. Lipsk,
Brookhaus.

9) Szczególnie uderzającym przykładem takiego charakteru
rozważanego procesu są zmiany dotyczące elementów konstrukcyj-
nych równorzędnych, których ilość może być stopniowana tylko
w liczbach całkowitych . (n. p . śruby w połączeniach kołnierzowych,
łopatki w kołach turbinowych, żeberka n a odlewach i t. p.) . P o -
nieważ wszelkie rozdrobnienie zwiększa powierzchnię, może dać
jednak sposobność do oszczędności n a mater jale biernym, jest ce-
lowem, aby "w miarę wzrostu maszyny wymiary. takich elementów
rosły wolniej, niż wymaga podobieństwo geometryczne,'. natomias t
aby odpowiednio zwiększała się ich. ilość. W wypadku n. p. , dwóch
połączeń kołnierzowych, stanowiących' alternatywy jednej konstruk-
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Wyniki powyższej analizy zagadnienia możemy
wyrazić matematycznie, rozdzielając spółozynnik a
w równaniu (2) na dwie części, a = e + p , z których pierw-,
sza — c — posiada wartość stałą i przedstawia koszty
materiału czynnego, podczas gdy druga — p — przed-
stawiająca koszt materjału biernego, zmienia swą war-
tość w zależności od W. Wskutek tego równanie (2) przy-
bierze postać:

k=*e+p+-~, (3)

a ponieważ spółczynniki p i b w tem równaniu uważamy
obecnie za zmienne w zależności od W, mianowicie:

p~p(W); b = b(W),
przeto równanie (3) może być uważane za ogólną postać
szukanego równania najmniejszego kosztu.

Celem wyznaczenia kształtu funkcyj p(W) i b(W)
musimy wprowadzić dwie dodatkowe zależności między
Kmiennemi równania. Jedna z tych zależności mieści się
już w dotychczasowem rozumowaniu, a mianowicie
w stwierdzeniu, że poszczególne wartości zmiennych p
i b są związane ze sobą parami, z których każda, unieza-
leżniona od W, da inną hyperbolę układu (por. rys. 2).
Otóż ustaliwszy chwilowo wartość W i wyrażając związek
istniejący między p i 5 przy pomocy tożsamości b = b(p)>
możemy uważać h za funkcję samej tylko zmiennej V,

M
Dla pewnej wartości p funkcja ta posiada minimum,
które jest wartością rzędnej obwiedni układu hyperbol
(krzywej najmniejszego kosztu), dla przyjętej wartości
W. W poszukiwaniu tego minimum przyrównajmy do
zera pochodną równania (4), a otrzymamy:

(5)

co po przekształceniu da nam:

dp
Druga potrzebna tu zależność powinna wyrażać

p lub b jako funkcję zmiennej niezależnej W. Ponieważ
objętość materjału — jako kategorja myślowa — bliższa
jest konstruktorowi aniżeli powierzchnia maszyny, zaj-
miemy się przeto zależnością społczynnika p od wymiaru
nominalnego i postaramy się wysnuć jakieś dane o prze-
biegu tej funkcji.

Wiemy już, że p ze wzrostem W maleje. 0 tem, że
wartość tego społczynnika dąży do zeraj gdy IV rośnie

oji, to z nich, w którem użyto większej ilości śrub o mniejszej
średnicy, pociąga za sobą większy koszt obróbki śrub, daje jednak
oszczędność materjału z powodu mniejszych, wymiarów kołnierzy
i naśmbków,. dla wykonań przeto przekraczających pewną wielkość
jest tańsze.

nieograniczenie, dowiadujemy się z następującego rozwa-
żania: Przyrosty dp i db mogą być uważane za spół-
czynniki kształtowności tej elementarnej bryły materjału
biernego, która na skutek wzroslu wymiaru, nominalnego
maszyny o dW dojrzewa do usunięcia z konstrukcji. Sto-

dhsunek tych przyrostów, dp ' ma wartość zmienną,
równą W, a więc dla W = °° uzyskuje wartość nieskoń-
czenie wielką. Ale wartość ta jest największą możliwą
wartością stosunku społczynnika kształtowności po-
wierzchniowego do takiegoż społczynnika objętościowego
dla brył, skąd wynika, że dla ]<V = co niknie w kon-
strukcji ostatecznie materjał bierny. Na odwrót, z male-
jącem W rośnie p, zdążając — dla W malejącego nie-
ograniczenie — do wartości skończonej, co jest oczy-
wistem, gdyż, w jednostce objętości nominalnej (a więc
w objętości skończonej) nie można mjmieścić więcej, jak
również skończoną objętość materjału.

Takich danych o przebiegu tej funkcji, któreby dały
nam możność ujęcia jej w ścisłe wyrażenie matematyczne,
nie udało się dotychczas wykryć, wydaje się jednakowoż
wielce prawdopodobnem, że powinnaby ona mieć postać
równania krzywej naturalnego zaniku

p=m.e~ftW (6)
co może w przyszłości uda się udowodnić. W każdym ra-
zie nie ma przeszkód, dla których równanie to nie mo-
głoby być użyte jako przybliżona postać potrzebnego nam
związku między p i W.

Różniczkując równanie (6) i wprowadzając związek
(5) w postaci

d b = — W . d p
otrzymamy

skąd

a po scałkowaiiiu

fin'.dW

6 — — (1 + (i W) e~'1 w + Ornat.

Wstawiając W — O, otrzymamy wartość stałej całko-
wania

77Z77Z
Consł. = bo-\—

ostatecznie więc

Wprowadzając w równanie (3) związki (6) i (7)
otrzymamy równanie

-e ), . . . (8)3

które możemy uważać za przybliżone rozwiązanie na-
szego zagadnienia. (C. d. n.).

Inż. Kazimierz Bartoszewicz,
stypenBysfa FunBuszu Kultury NaroSowej, konstruktor

I wykładający Politechniki Lwowskiej.

Budownictwo inżynierskie na terenie miast.
(Ciąg

Drugim typem budowli szkieletowych żelaznych
z jakim się obecnie spotykamy w większych miastach
Europy, .są d o m y to w a r o w e, z których jeden —
w S t u 11 g a r d z i e — przedstawiony jest na ryc. 30
i 31. Z punktu widzenia architektonicznego jest to przy-
kład podziału poziomego przy zastosowaniu możliwie
dużych otworów okiennych (Gorbusier), które tu wyzy-
skano dla celów wystawowych.

dalszy).

Z bogatą nadzwyczaj architekturą tego rodzaju do-
niów towarowych spotkać, się możemy w Paryżu, gdzie
też i wnętrza ich przedstawiają istne dzieła sztuki.

Wszystko to świadczy, że szkielet żelazny i w tym
kierunku żadnych przeszkód nie stawia i jako taki, da
się w całem budownictwie z korzyścią zastosować.

To też w ostatnich czasach, wrobec ogólnego bezi'o-
bocia i braku mieszkań, którym tylko produkcja masowa
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zapobiedz zdoła, zaczęto, za przykładem Anglji i Stanów
Zjednoczonych stosować b u d o w n i c t w o s z k i e l e -
t o w e ż e l a z n e do c e l ó w w y ł ą c z n i e mie-
s z k a l n y c h , W Europie zachodniej powstał cały sze-
reg większych, średnich i małych budowli żelazno - szkie-
letowych, a w Austrji i Niemczech oprócz licznych do-
mów pojedynczych (Ryc. 32) powstały nawet całe osiedla
szkieletowe żelazne (Ryc. 33). Szczegółowy opis tego ro-
dzaju budowli wybiega poza ramy niniejszego artykułu,
przeznaczonego dla inżynierów miejskich, a staje się po-
niekąd zbyteczny wobec licznych artykułów i prac, ja-
kie w tyrn dziale znaleźć można w naszych czasopismach
technicznych.

To też przystąpimy raczej do szczegółowego omó-
wienia takich typów budowli, które inżyniera miejskiego
przedewszystkiem interesować mogą.

W pierwszym rzędzie mam tu na myśli chłodnie,
a jako przykład tego rodzaju nowoczesnej budowli omó-
wimy niedawno wybudowaną c h ł o d n i ę f i r m y
B e h r i M a t h e w w wolnym porcie H a m b n r g a.
Przeznaczona dla konserwacji sprowadzanych z Chin
w wielkiej ilości jaj i mięsa mrożonego, chłodnia ta,
0 konstrukcji .szkieletowej żelaznej, o rzucie poziomym
48,65 X 48,15 w (Ryc. 34) zajmuje 2340 TO2 powierzchni,
a przy łącznej wysokości około 42,5 m (przekrój po-
przeczny ryc. 35) daje w sumie 95.000 nł przestrzeni za-
budowanej i 22.000 nł powierzchni użytecznej.

Ze względu na konieczną tu w pierwszym rzędzie
izolację wnętrza, ściany chłodni są podwójne, oddzielone
od siebie na całej wysokości warstwą 16 cm powietrza.
Ściana zewnętrzna, dźwigająca tylko ciężar własny,
przedstawia konstrukcję ryglową żelazną, wypełnioną na
I1/* cegły fugowanemi szczelnie klinkierami. Gibkie pręty
żelazne łączą tę ścianę ze szkieletem właściivym, niosą-
cym, który się znajduje w obrębie ściany wewnętrznej
1 związany jest silnie z żelazną niosącą konstrukcją
stropów, oraz wypełniony celolitem patentu. Christtiani
i Nielsen; stropy są pustakowe, zbrojone między dźwiga-
rami w odstępach 2,1 m, izolowane od góry także warstwą
cełolitu, którego ogółem zużyto około 1.000 TO3.

Niezależnie od tego wszystkie ściany zewnętrzne są
wyłożone od wewnątrz płytami korkowemi, ze względu
na niską temperaturę, która miała być w chłodni bez-
warunkowo utrzymana.

Z tych też względów chłodnia pozbawiona jest
wzupełności okien — wyciągi (po 1.250 kg) i jedna
klatka schodowa umieszczone są w środku budynku,
a druga poza licem ściany zewnętrznej.

Za budynkiem (od strony lądu) znajduje się przy-
budowa (9,1 m szeroka) dla zarządu i administracji,
a obok, połączony z chłodnią tunelem, budynek transfor-
matorów (na ryc. niewidoczny).

Ze względu, na grunt alluwialny (w sąsiedztwie bul-
warów), cały budynek chłodni spoczywa na jednolitej
płycie żelazno - betonowej, a ta, zapomocą poprzecznych
silnie uzbrojonych żeber, przenosi swe obciążenia na za-
bite grupami pale żelazno - betonowe o dł. 13—14 m
i przekroju 34 X 34 cm.

Ciąg słupów wewnętrznych, o obciążeniu najw.
600 t każdy, spoczywa bezpośrednio na ruszcie żelaznym,
a przy użyciu specjalnych szerokostopowych (bez pochy-
lenia stopek) PeineroAvskich profilów walcowanych I,
przedstawia przekroje (Ryc. 36) z łatwością dostosowane
do zmieniających się wraz z kondygnacją obciążeń, przy-
czem wzmacnianie przekroju uzyskiwano przez doni-
towanie na stopkach dźwigarów żelaza płaskiego
Wewnątrz i kątówek zewnątrz.

Działanie chłodni odbywa się zapomocą rurociągu
o temperaturze parowania —10, —18 i —30° G. Naj-
większa dzienna wydajność maszyn chłodniczych (zaj-
mujących część suteren budynku) wynosi 33,600.000 ka-
lorji, co w porównaniu z ciepłem utajonem lodu w wy-

sokości 80 kalorji, daje rówriowartą co do ilości odebra-
nego ciepła bryłę 420 tonn lodu dziennie, nie mówiąc już
0 znacznie niższych temperaturach, które tylko tą drogą
dało się uzyskać.

Montaż konstrukcji żelaznej o łącznym ciężarze
2.500 t przedstawia ryc. 37.

Na ryc. 38 widzimy całość budowy, która trwała
10 miesięcy, przyczem ostatnie 2 miesiące zajęło wykona-
nie urządzeń wewnętrznych.

Jako drugi przykład objektu konstrukcji żelaznej,
mający wielkie znaczenie w gospodarce miejskiej, omó-
wimy pokrótce n o w ą r z e ź n i ę w H a m b u r g u,
przeznaczoną dla odnośnego importu zagranicznego,
który, w myśl nowych przepisów niemieckich, od dnia
1 lipca 1929 r. może się odbywać tylko drogą morską,
a to w tym celu, ażeby ułatwić kontrolę zdrowotną im-
portowanego z zagranicy mięsa.

Jak widać z załączonej ryc. 39, obszar rzeźni gra-
niczy z kanałem, który zaopatrzony jest w tem miejscu
w pomost wyładunkowy, a znajdujące się w bezpośred-
niem sąsiedztwie szopy umożliwiają doraźny odbiór im-
portu, który następnie umieszcza się w poprzecznie do
kanału ustawionych stajniach, poczem przechodzi do są-
siadującej ze stajniami rzeźni (Ryc. 40), a stamtąd do
chłodni podręcznej i hali ekspedycyjnej. Na ryc. 41 wi-
dzimy tam silnie rozgałęzione tory żórawi podręcznych,
ułatwiających wspomniane czynności.

Ten ostatni dział rzeźni jest od poprzednich w ten
sposób izolowany, że osoby niepowołane mogą się dostać
na teren wewnętrzny rzeźni tylko przez jedno wejście,
za zgodą portjera, przyczem — tak w jedną, jak
i w drugą stronę — przejść muszą przez odpowiednie
urządzenia dezynfekcyjne, co obowiązuje także i pra-
cowników zakładu.

Całość zajętego przez rzeźnię terenu obejmuje 5 hch
z tego połowę, czyli 25.000 OT2, zajmują wspomniane bu-
dynki, oraz pomieszczenia dla załatwienia formalności
cłowych, kontroli lekarskiej, przeróbki odpadków i prze-
chowywania skór. 16.000 mz zużyto na drogi, przyczem
droga kołowa pomiędzy l̂ zeźnią i halą ekspedycyjną
przykryta jest dachem o konstrukcji żelaznej.

Reszta, t. j . 9.000 ma przeznaczona jest dla przy-
szłej ewentualnej rozbudowy zakładu.

Obecnie sprawność rzeźni wynosi 800 sztuk bydła
i 300 sztuk nierogacizny dziennie.

Szkielet żelazny budynków wypełniony jest czarno
fugowaną cegłą maszynową, formatu 11 X 22 cm. Po-
krycie dachów stanowią cienkie, czarno torowane płyty
betonowe.

Trzeci z kolei, który tu omówię, objekt gospodarki
miejskiej, stanowi opisana poniżej r e m i z a d l a wo-
zów t r a m w a j o w y c h w G h a r l o t t e n b u r g u
(w Berlinie). Jeżeli wybrałem ten ,a nie inny przykład,
to przedewszystkiem dlatego, że widzimy tu (Ryc. 42) do-
konaną poraź pierwszy, przez inż. Kramera, próbę po-
łączenia miejsca pracy z miejscem zamieszkania jego
pracowników.

Ażeby zdać sprawę z doniosłości tego faktu, należy
sobie uprzytomnić trudność komunikacji w dużych mia-
stach, zwłaszcza w godzinach rozpoczęcia i zakończenia
pracy. Mimo różnorodnych środków przewozowych sieć
komunikacyjna miejska — przy natłoku w godzinach
rannych, popołudniowych i wieczornych, ograniczona
z reguły co do szybkości jazdy, a mająca przed sobą do
pokonania olbrzymie nieraz przestrzenie, które w dużych
miastach — jak Berlin — dochodzą do 12 km, a w Pa-
ryżu wynoszą nawet 18, — z trudem tylko podołać może
chwilowemu większemu zapotrzebowaniu, narażając po-
dróżnych na dużą, przekraczającą nieraz 1 godzinę,
stratę czasu.

Z tego powodu w dużych miastach oddawna istnieje
problem tak zw. „komunikacji dla pracujących", który
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się da radykalnie rozwiązać tylko przez połączenie
miejsca pracy z miejscem zamieszkania jego pracowni-
ków, co staje się koniecznem zwłaszcza dla tych, którzy,
służąc celom komunikacji miejskiej, przed rozpoczęciem
lub po ukończeniu pracy, sami pozbawieni są — jeżeli nie
wszystkich, to większości tanich środków przewozowych.

Widoczna na ryc. 42 i 43 remiza tramwajowa oto-
czona jest blokiem 400 mieszkań, a z nią sąsiaduje blok
dalszych 200-tu.

PrzedstaAviona w przekroju poprzecznym i po-
dłużnym na ryc. 44, hala remizy, o rozpiętości 9,88 +
+30,00+37,24+30,00+9,88=117 m i długości 4X30,0+
+12,0=132 m, zajmuje przestrzeń 15.444 nł co wraz
z placem rozjazdowym o powierzchni 12.050 w2 stanowi
razem 27.494 nł, czyli prawie połowę powierzchni uży-
tecznej całej parceli, wynoszącej 53.080 nł.

Mamy tu do czynienia z nowym typem konstrukcji
żelaznej o ustroju nośnym ramowym dwukierunkowym
(pod kątem prostym), dzięki któremu przenikające się
wzajemne układy ram płaskich poprzecznych i podłu-
żnych większą aniżeli dotychczas część ciężarów pokry-
cia przenoszą na 4 ściany zewnętrzne, dzięki czemu
reszta ciężarów, mimo olbrzymiego rzutu hali, dała się
oprzeć na 6-ciu tylko słupach.

W działaniu swojem i założeniu konstrukcja ta
przypomina konstrukcję stropową płyty krzyżowo zbro-
jonej, lub stropu kasetowego, podpartego zresztą słupami.

Ze względu na wznoszący się w jednym kierunku
teren podwórza założona w poziomie dolnym hala re-
mizy okien ściennych nie posiada wcale, a oświetlona jest
od góry zapomocą dużych świetlni nasadkowych.

Wnętrze hali widoczne jest na ryc. 45, a o typach
i systemie otaczających ją budynków mieszkalnych daje
pewne pojęcie ryc 46.

Czwarty, jaki zamierzam omówić przykład budowli
żelaznej, ważny dla gospodarki miast nowoczesnych, sta-
nowi D w o r z e c a u t o b u s o w y odnośnego Tow.
Akc. w B e r l i n i e (Charlottenburg - Morsestrasse), —
ryc. 47 do 50 włącznie.

Niezwiązany z torem środek komunikacyjny, jakim
jest autobus w dużych miastach, a zwłaszcza w starych
i ciasnych jego dzielnicach, okazał się mniejszą prze-
szkodą w ruchu ulicznym, aniżeli tramwaj, a ponieważ
najwęższe nawet ulice bez względu na swe krzywizny są
dla niego dostępne — w ostatnich czasach rozpowszech-
nia się tak silnie, że grozi zagładą tramwajowi, co w nie-
których miastach Europy już następuje, a nawet nastą-
piło. Gorsze, bo znacznie starsze od naszych i nieodna-
wiane celowo tramwaje paryskie skazane są na zagładę,
a w Rzymie w ubiegłym roku już je skasowano.

Na poziomie jezdni ulicznej zwycięża wyłączny ruch
automobilowy, a koleje, związane z dalszym ruchem pod-
miejskim, przenosi się w obrębie miast pod ziemię, lub
umieszcza ponad ulicami.

Te stosunki sprawiły, że już przed wojną ruch au-
tobusowy w Berlinie streszczał się w przejechanych
w ciągu roku 1913-go 31 miljonąch AVOZO - kilometrów.
Rosnący wciąż tabor wozów spowodował konieczność bu-
dowy garażów autobusowych na większą skalę, co też
znalazło swój wyraz w opisywanem obecnie urządzeniu
berlińskiem.

Widoczną z przekroju poprzecznego (Ryc. 47) sze-
rokość budynku: 54 + 19 + 10 m zajmują kolejno: hala
dla postoju wozów, hala dla ich mycia i warsztaty dla
naprawy, ponad któremi na I. piętrze mieszczą się
jeszcze biura.

Więzary hali głównej są 3 - przegubowe łukowe
blaszane o rozpiętości 53,5 m i wysokości 12,5 m ze wspor-
nikiem 1,4 m, na którym opierają sie. z jednej strony bla-
szane więzary hali bocznej.

Ze względu na lichy grunt budowlany fundamenty
słupów i ścian zewnętrznych Avykonano na palach, a par-

cie poziome łuku hali głównej zniesiono zapomocą ukry-
tego w terenie ścięgna żelaznego.

W celu zmniejszenia kosztu fundamentów i uzy-
skania tak potrzebnej dla autobusów jak największej
swobody ruchów w obrębie całego budynku, przyjęto,
jak to widać z rzutu poziomego (Ryc. 48) duży odstęp
więzarów, wynoszący 18 m, dla którego wypadło zasto-
sować płatwie żelazne blaszane o wysokości 1,05 ni i od-
stępie wzajemnym 4,3 m. Na płatwiach co 2,25 m spo-
czywają krokwie żelazne o przekroju I, a pomiędzy niemi
pokrycie ogniotrwałe z cegły pustej o grubości 10 cm,
uszczelnione od góry podwójną warstwą papy.

Przy długości całego budynku, wynoszącej 90 m,
powierzchnia użyteczna hali głównej wynosi około
5.000 nł, przyczem na 1 autobus liczono 25—30 m*. Ca-
łość zabudowań pokrywa około 8.000 m~, a ciężar kon-
strukcji żelaznej wynosi około 700 i, wykonanych i zmon-
towanych w ciągu 18-tu tygodni.

Nowością danej konstrukcji jest to, że tężniki po-
ziome ścian czołowych zastąpiono w środku budynku
jednym tężnikiem połaciowym, na który parcie wiatru
ze ścian czołowych przenosi się częściowo zapomocą
sztywności pokrycia, a częściowo zapomocą silnych
skrzynkowych w środku wybetonowanych rynien,, po-
czem zapomocą 2 ram w ścianach podłużnych (Ryc. 49)
przenosi się na fundament. Takie założenie jest nie tylko
tańsze, ale i lepsze 'dlatego, że umożliwia swobodną obu-
stronną dylatację konstrukcji żelaznej od środka bu-
dynku ku ścianom czołowym, co przy stężeniu pól skraj-
nych zamiast środkowego bez specjalnych urządzeń dy-
latacyjnych (przy większej długości budynku) jest nie-
możliwe.

Na ryc. 50 widzimy wnętrze opisanej hali głównej,
dość silnie oświetlone zapomocą świetlni górnej pilastej
lub, jak ją nazywają w Niemczech, — „gąsienicowej".
Wnętrze budynku chroni w razie pożaru system tryska-
czy, zasilany wodą ze zbiornika o pojemności 30 nł, dzia-
łający i alarmujący automatycznie przy temperaturze
70° C. Zaopatrzenie wozów w benzynę (130 do 200/
każdy) odbywa się na sąsiedniem podwórzu zapomocą
specjalnych urządzeń, które w ciągu 2 godzin obsługują
200 wozów.

Drugi typ tego rodzaju bud owli przedstawia h a l a
a u t o b u s o w a T - w a „ Ś l ą s k i e L i n je A u t o -
b u s o w e", wybudowana w r. 1930 w K a t o w i c a c h,
widoczna na ryc. 51.

Jeżeli chodzi o typy budowli miejskich, wspomnieć-
by należało przynajmniej w paru słowach o h a l a c h
t a r g o w y c h, które spotykamy we wszystkich więk-
szych miastach, a które w naszych warunkach klimatycz-
nych stają się ze względów sanitarnych wprost niezbędne.

Jest to typ budowli tak rozpowszechniony, że nie
potrzebujemy dla niego czerpać bardzo licznych zresztą
przykładów z zagranicy. Wystarczy wspomnieć o naj-
nowszych tego rodzaju budowlach, wykonanych w Polsce.

I tak, na ryc. 52 i 53 widzimy h a l ę t a r g o w ą
konstrukcji żelaznej na 169 stoisk, wykonaną w r. 1925/26
przez amerykańską firmę TJ1 e n et G i e d l a m.
P i o t r k o w a . W ub. sezonie budowlanym podobna
hala — także konstrukcji żelaznej (według sporządzonego
jeszcze przed wojną projektu p. prof. Dra Jana Boguc-
kiego) — została wybudowana w m. Jaworowie.

Jeżeli chodzi o żelazo, jako materjał ustrojowy, to
dla tego rodzaju budowli specjalnie się ono nadaje, a to
ze względu na łatwość obfitego w tyra wypadku oszklenia
i wentylacji, jak również ze względu na ewentualność
przyszłych przeróbek, powiększenia, a nawet i przenie-
sienia budowli w inne miejsce, co z rozwojem miasta,
jak tego pouczają przykłady w Berlinie, z czasem może
się stać koniecznością.

Omówione powyżej budownictwo żelazne szkiele-
towe i przytoczone przykłady budownictwa żelaznego
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(z zakresu budowli miejskich) nie wyczerpują jeszcze
wszystkich możliwości w tej dziedzinie. Dużo bowiem
zależy od sposobu wykonania konstrukcji, a pod tym
względem łączenie elementów żelaznych zapomoca spa-
wania elektrycznego-otwiera przed nami nowe horyzonty
dalszego rozwój LI budownictwa żelaznego.

S ]i a w a n i o e 1 o k t r y c z n e wynalezione było
jeszcze w r, 1885, przy użyciu jednak elektrody węglowej
nie mogło znaleźć większego zastosowania. : W r. 1.891
Słowianow, opierając się na badaniach Zerenera, użył
poraź pierwszy w tym celu elektrody metalowej • i od
tego czasu, zwłaszcza w przemyśle amerykańskim, ten
sposób spawania wypiera wszystkie inne, znajdując, po
wojnie zastosowanie także i przy wykonaniu z żelaza
szkieletu wysokich, nawet 19-to piętrowych budynków.

Uzyskana przy tera oszczędność na materjale wa-
hała się od 10 do 14%, osiągając maximum 25% przy
więzarach kratowych, gdzie odpada w wielu wypadkach
konieczność stosowania, blach węzłowych. Oszczędność na
robociźnie p r z y w y k o n a n i u s ł u p ó w (Ryc. 54)
dochodziła do 40%.

W naszych jednak warunkach ten dział połączeń
rozwija się bardzo powoli, a przy właściwej europejczy-
kom'ostrożności rozpowszechni się dopiero wówczas, gdy
się oprze na trwałych naukowych podstawach, pozwala-
jących te połączenia dokładnie obliczyć, a potem spraw-
dzić ich wykonanie.

Zresztą, sam p r o c e s s p a w a n i a , jak to wi-
dać na ryc 55, przedstawia się bardzo prosto.

Prąd sieci stały, lub zmienny, wysokiego napięcia,
po zredukowaniu go zapomoca transformatora do na-
pięcia od 22 do 50 Voltów, doprowadza się z jednej strony
do przedmiotu spawanego, a z drugiej do uchwytu ręcz-
nego z izolowaną elektrodą żelazną -w kształcio laseczki
o małym przekroju; po włączeniu znajdującego się pod
uchwytem przerywacza i zamknięciu 'W ten sposób koła
prądu, pomiędzy wspomnianą elektrodą i przedmiotem
spawanym, powstaje łuk Volty, który, przy właściwej mu
wysokiej temperaturze, stapia przedewszystkiem cienką
elektrodę żelazną, zużywając jej materjał do 'wykonania
s z w ó w s p a w a n i a. Szwy takie mogą rozmaicie wy-
glądać.

Na ryc. 56 zaczerpniętej z instrukcji spawania wy-
danej przez firmę „La Sou&ure Eleotriąue Autognene"
w Brukseli, widzimy pod A szew prawidłowy; szew B
wskazuje na to, że elektroda była zbyt 'oddalona od przed-
miotu .spawania, szew O wskazuje na niepewną rękę spa-
wacza, .szew D uzyskano przy prądzie zbyt słabym, szew
E — przy prądzie za silnym.

Widzimy z tego od jak wielu przyczyn zależy po-
prawność spawania, to też przepisy niemieckie żądają
spawaczy egzaminowanych, a dla, szwów spawania do-
puszczają natężenia, jak dla żelaza, stosunkowo nie-
znaczne, wynoszące; na ciągnienie 720, na ciśnienie 900
i na ścinanie tylko 600 kglcm*.

Mimo usilnych badań w tym kierunku, nie mamy
dotychczas praktycznego sposobu zewnętrznej, bezwzglę-
dnie pewnej kontroli spawania na budowie bez równo-
czesnego naruszenia wykonanej konstrukcji.

Drugą wadą. procesu spawania elektrycznego jest
to, że przy zastosowaniu na miejscu budowy nastręcza
pewne trudności i dodatkowe koszta; da się ona jednak
usunąć przez wykonanie st y k ó w m o n t a ż o w y c h
n a ś r u b y, jak to widzimy na ryc. 57, przedstawiającej
elektrycznie spawane w i. e z a r y b l a s z a n e (1=16 m)
dla szkoły marynarki, w e F r i e d r i c h s o r t .

Jakkolwiek, mimo to, koszt ostateczny wykonywa-
nych dziś konstrukcji spawanych wykazuje niewielką
różnicę w porównaniu z konstrukcją nitowaną, przypi-
sać to należy początkowemu stadjum tego działu pro-
dukcji, związanej z nią amortyzacji nowych urządzeń
i maszyn, wyszkoleniu odpowiednich sił fachowych, oraz
próbom i doświadczeniom, jakie dla większej pewności
wykonywanej konstrukcji na każdej tego rodzaju budo-
wie są jeszcze dziś niezbędne.

Ograniczając się do tych uwag o spawaniu elek-
trycznem odsyłam zainteresowanych do dostępnej i w na-
szem piśmiennictwie odnośnej literatury fachowej, którą,
zawdzięczamy przedewszystkiem gorącemu zwolennikowi
i propagatorowi tego nowego sposobu wykonania kon-
strukcji żelaznej, p. Profesorowi Politechniki Lwowskiej
Drowi Stefanowi Bryle. (Dok. n a s t ) .

Inż. St. Bodaszewsld.

O wzorach ogólnych dotyczących zgięcia belek prostych.
(Próba zastosowania równań

"W" związku z artykułem prof. H u b e r a w Nr. 1
Czasop. Techn, pragnąłbym tu zwrócić" uwagę czytel-
ników na możliwość zastosowania jeszcze jednej me-
tody badania belek zginanych, dotychczas jak się zdaje
w teorji zgięcia nieznanej. Mam tu na myśli ogólną
metodę opisywania zjawisk fizykalnych przy pomocy
równań całkowych. Równania te, mimo że dosięgły jnż
wieku dojrzałego1), nie spopularyzowały się jeszcze
należycie wśród autorów technicznych i może dlatego
nie cieszą się należną wziętością,. A jednak, jeżeli się
weźmie pod uwagę fakt, że większość z używanych
dotąd równań różniczkowych może być z korzyścią za-
stąpiona, równowaźnemi równaniami całkowemi, 'to
można śmiało wyrazić przypuszczenie, że widoki na za-
stosowanie tych równań w zagadnieniach technicznych,
są niewątpliwie duże. Klasyczny przykład zaczerpniemy
z teorji sprężystości. Zastosowane tam równania cał-
kowe pozwoliły opisać zjawiska drgań swobodnych
i wymuszonych, w formie o wiele prostszej i subtel-
niejszej, niż to było możliwe przy użyciu równań
różniczkowych.

całkowych w teorji zgięcia).

Przypuszczając, że sprawa zastosowania równań
całkowych w teorji zgięcia, zainteresuje może czytel-
ników niniejszej notatki, podamy tu ogólny zarys tej
nowej metody, przyczem rozważaniom naszym posta-
ramy się nadać charakter możliwie elementarny. W tym
celu będziemy się posługiwać analogjami, zaczepiają-
cemi o znaną treść podstawowego w teorji zgięcia
równania różniczkowego:

Ma. 1

J) Od pojawienia' się fundamentalnych prac Volterry
i Fredliolma, minęło już z górą ćwierć wieku.

które dla większej ogólności, uzupełnimy równaniem
dodatkowem dla zgięcia torsyjnego:

. . f 4 .m
Powyżej oznaczają:

Mg — moment zginania,
M, •.— „ . skręcania,
El —, sztywność zginania,

C — . •„ . - skręcania (pojętą n. p. w sensie de
Saint-Yenanta),

B1 — promień pierwszej krzywizny,
Ą ~ n drugiej
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W najogólniejszym przypadku, wyrażamy równ.
(1), (2) w spółrzędnych naturalnych t. j . piszemy:

i--/W (i«)
•"•i

( ) 2 )
gdzie s jesfc miarą łuku krzywej ugięcia, zaś funkcjom
/(«), # (s) rozpatrywanym w pewnym przedziale (s0, s)
stawiamy warunek, aby były w tym przedziale skoń-
czone i ciągłe.

Jak wiadomo równ. (1 a) i (2 a) nie są zależne od
żadnego układu spółrzędnych, nie określają, więc poło-
żenia krzywej tylko jej kształt. Aby ją związać z ja-
kimś układem, zastosujemy wzory Freneta, określające
dostawy kierunkowe stycznej, normalnej głównej i bi-
normalnej, w znanej formie zawierającej równania (la)
i (2a). Wyrażając te dostawy symbolami:

ax, ay, a, — dla stycznej
Px, Py, & — „ normalnej głównej
y«ł y»»-y« ~ » binormalnej

możemy napisać związki Freneta w ogólnej formie:

. . . . . . (B)

S f ^ • . . . . ( 6 )
przyczem symbol co przedstawia jedną z trzech zmien-
nych x, y, z (lecz w toku całego rachunku jedną i tę
samą zmienną) zaś symbole a, /3, y należy sobie wy-
obrazić jako zaopatrzone jednoznacznie indeksem w
(opuszczonym tu dla przejrzystości).

Całkując równ. (4) i (6) dostaniemy:

p(t)f(t)dt (ia)

a po wstawieniu tych wartości w równ. (5) otrzymamy:

= <*of(8)—Vo9(s) (5 o)
Równanie (5 a) jest całkowo-różniczkowem równa-

niem naszego problemu. Możemy je dla krótkości na-
pisać w formie:

Całkując równ. (5 b) dostaniemy :

£(,,)_/?W +r doił"§(t).N{a, i)dt\-

= f F{a)da.

Stosując znane przekształcenie Dirichleta:

[° da\[°(3(t) N(o, *)**]-=

= f dtU*;§(tl~.Ń{a, t)da\

i oznaczając dla stałego spółczynnika X;

—.PLJ(s, t)=[S N(a, i)da

napiszemy całkę równania (5) w postaci:
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(7)
o

Otrzymaliśmy tu równanie całkowe, które wypada
krótko zdefinjowaó. Widzimy, że:

1. Jedna z granic całkowania jest wartością
zmienną.

2. Funkcja J (s,ł) zwana jądrem równania jest
z góry daną, ciągłą i skończoną, funkcją dwu od siebie
niezależnych zmiennych rzeczywistych s, t w obszarze
{s0, B).

3. Funkcja wolna ę (s) jest również daną, ciągłą
i skończoną w tym samym obszarze.

4. Szukaną niewiadomą jest tu funkcja /?, (przez
której oznaczenie rozwiązuje się równanie całkowe),
występująca pod znakiem całkowym w formie wyraźnej,
w potędze pierwszej.

Możemy więc określić (7) jako równanie całkowe,
linjowe, niejednorodne (drugiego rodzaju) typu Yolterry.
Rozwiązujemy je metodą kolejnych przybliżeń, przed-
stawiając rozwiązanie w postaci szeregu nieskończonego:

/ ? ( « ) = •
)l=0

(7 a)

Kolejne przybliżenia dane są w postaci:

9n{s) = [ (pa-i(t).J(8,t)dt

dla w=l, 2, 3 . . .
Posługiwanie się związkami Freneta jest dla celów

praktycznych trochę niewygodne. Z tego powodu przyj-
muje się zwykle z góry układ osi spółrzędnych, tak
dobrany, aby oś odciętych pokrywała się z geome-
tryczną osią belki nieobciąionej, zaś położenie osi y, z,
oraz początku układu, określa się dla każdego zadania
osobno. Obie krzywizny wyraża się zazwyczaj w postaci
funkcyj /(«,). Ponadto zakłada się najczęściej przybli-
żenie: ds=dx. Dla zgięcia płaskiego (układ osi x, y
leży w płaszczyźnie zgięcia) mogą tu zajść trzy możliwe
przypadki, które kolejno pokrótce rozpatrzymy.

P r z y p a d e k 1.
Równanie (1) dane jest w formie przybliżonej:

da;2 (8).

Pierwszą i drugą całkę równ. (8) możemy napisać
w postaci:

f[t,y{t))dt,

a po przekształceniu

czyli:

(x-t)f[t, y{t]dt . . (9)
o

Jest to równanie nielinjowe Volterry. Rozwią-
żemy je metodą kolejnych przybliżeń, kładąc n. p.

oraz dla n = ' l , 2, 3,. . . .

Wtedy szereg nieskończony:

jest szukanem rozwiązaniem równ, całkowego (9).
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Prz.yp&dek 2.
Równanie różniczkowe linji ugięcia dane jest

w postaci: .

ó^lm a i )

Po pierwazem i drugiem całkowaniu napiszemy:

a po wykonaniu poprzednio objaśnionych działań:Rozwiązaniem równ. (12) jest szereg nieskończony:

y{x) = 2^%{?>) (13)

określony kolejnemi przybliżeniami:

P r z y p a d e k 3.
Równanie zasadnicze, dane w postaci dokładnej :

:
możemy sprowadzić do równ. całkowego na kilka spo-
sobów. Oto jeden z nich:

sj nr

Napiszmy n. p, -^- = g(%), to po pierwszem całko-
Ctr (I*

waniu dostaniemy odrazu równanie całkowe w postaci
nielinjowej :

t)]"dt . . . (15)

a rozwiązanie i kolejne przybliżenia w formie:
00

Na zakończenie podamy tok obliczenia równania
całkowego na przykładzie szczegółowym. Weźmy w tym
celu n. p. pod uwagę osiowe wyboczenie pręta prostego,

dla którego przyjęliśmy układ spółrzędnych jak na rys. 1.
Napiszemy więc :

1. Moment zgięcia:

2. Równ. różn. linji ugięcia:

przyczem: , P
a
 ~~W

3. Równ. całkowe linji ugię-
cia według (12):

+ Xa*[\x-t)[y(t)-f\dt (17)
Jo

przyczem X = — 1,
j Po uproszczeniu napiszemy

Rys. 1.
+XaiV{x-t)y{t)dt.

Jo
4. Warunki krańcowe: Dla a?=0, y=0, -—=0,

'/ X
stąd Co = Cj=O, czyli:

y(z)=,a2f~-\-XaĘiV(x~t)y(t)dt. . . (17a)
" O

Rozwiązaniem równ. całkowego (17a) jest szereg
nieskończony:

p

Kolejne przybliżenia obliczymy kładąc:

a stąd :

6!

a stąd według (18):
. . Ja2x'i a4a;4 as xe as xs \ „a .

Otrzymaliśmy tu szereg potęgowy, który możemy
napisać w znanej formie zamkniętej:

y(x)=f [1 —cos ax\. . . . . (19)

Leopold Grzyb.

Dostosowanie sieci ^triangulacyjnej lokalnej do sieci państwowej (katastralnej).
(Referat wygłoszony na Seminarjum G-eodezyjnem Politechniki Lwowskiej w dniu 25. listopada 1931 r.).

Bezpośrednie oparcie nowych pomiarów na punk-
tach, sieci triangulacyjnej państwowej na obszarze b.
katastru austrj ackiego (Małopolska i część Śląska), na-
trafia w praktyce na duże trudności z dwóch powodów:

1. niezgodność znajdujących się na gruncie punk-
tów, gdyż stabilizacja ich nastąpiła dopiero po wyko-
naniu obserwacyj i obliczeniu spółrzędnych;

2. wielka ilość punktów katastralnych zaginęła
bądź wskutek złośliwości ludzkiej, bądź też wskutek
działań wojennych na pewnych obszarach ̂ Małopolski.

Jeżeli po zaginionym znaku nadziemnym (słupku
kamiennym) pozostał jakikolwiek ślad pod ziemią
(zwykle podkład pod słupek), to można jeszcze z dość
znacznem przybliżeniem ustalić położenie punktu.

Gdybyśmy jednakże uważali te punkty za stałe i użyli
je do wyznaczenia nowych punktów przez wcinanie
(ewent. z. wyrównaniem), to wówczas wyjątkowo tylko
uzyskane wyniki mogłyby być zadowalające. Ten zatem
normalny sposób zagęszczania sieci, nie może być w tym
wypadku uważany za odpowiedni.

Nasuwa się pytanie, jak należy zużytkować od-
szukane na gruncie stare punkty katastralne, których
spółrzędne są dane, aby błąd nawiązania nowego po-
miaru nie przekraczał dozwolonych granic.

Sposobów, stosowanych i proponowanych do sto-
sowania w praktyce, mamy obecnie kilka (p. literatura
na końcu) i niemi tutaj szczegółowo zajmować się nie
będę. Opiszę tylko jeden z najprostszych sposobów,



zastosowany przeżeranie w r. 1930 przy nawiązaniu do
katastru sieci triangulacyjnej lokalnej miasta Andry-
chowa (wojew. krakowskie). Sieć ta jest promienistą
z punktem centralnym K. p. (kościół parafialny), której
jeden punkt, mianowicie Pańska Ga, został obrany na
dawnym (i dobrze zachowanym) punkcie trygon. ka-
tastralnym. Obliczenie jej oparte zostało na własnej
bazie, długości 740,446 m i azymucie boku P Ga — 4,
który wynosi 160° 37' 14", 2 (kąt południowy).

Dla nawiązania sieci lokalnej do katastru, wy-
starczy podać spółrzędne katastralne dwóch dowolnych,
najlepiej na obwodzie leżących, punktów sieci. Do tego
celu wybrano punkt 2, który wraz z danym punktem
P Ga, stanowić będzie podstawę do przeliczenia spół-
rzędnyeh lokalnych na układ katastralny.

W najbliższej okolicy Andrychowa (w promieniu
około 7 km) znalazłem oprócz wspomnianego punktu
Pańska Ga, jeszcze 5 starych punktów katastralnych,
mianowicie Gancarz, Wieprz, Bulowice, Szronka i Ja-
wornica, których spółrzędne, wyjęte z operatu kata-
stralnego w Archiwum Map w Krakowie i odniesione
do obowiązującego w Małopolsce układu (Lwów, Kopiec),
są następujące:

Y X
G 332104,88 - 6122,71
P Ga 336521,41 -10976,28
W 334574,29 -15236,92
B 342763,88 -13464,85
S 342602,68 — 7383,01
J 337655,70 — 5095,47

W rachunkach szczegółowych zostały wszystkie
rzędne (Y) zmniejszone o stałą liczbę 330000,00 m, ce-
lem uproszczenia rachunków.

Jednakże bezpośrednie wykorzystanie tych punk-
tów jako podstawy do wcięcia punktu A 2, było nie-
możliwe z powodów, które wymieniłem na początku.
Wszystkie bowiem punkty, z wyjątkiem p. Pańska Ga,
zaginęły, a pozostałe po nich ślady (resztki podkładów
pod zaginionym słupem kamiennym), pozwoliły tylko
z pewnem przybliżeniem oznaczyć położenie starego
punktu triangulacyjnego.

Na obranych z wielką starannością punktach
(które są jednakże tylko przybliżone w stosunku do
punktów prawdziwych), zostały ustawione odpowiednie
sygnały i wykonane obserwacje kierunkowe w 6-ciu
pełnych serjach instrumentem uniwersalnym Neuhofera
(Wiedeń) z mikroskopami o dokładności odczytu 6".
W ten sposób powstała własna (nowa) sieć trian-
gulacyjna na punktach katastralnych, lecz bez włas-
nej bazy i orjentacji. Ścisłe wyznaczanie tych dwóch
podstawowych elementów jest dla nowej sieci zby-
teczne, gdyż. wobec koniecznej transformacji nowej
sieci w stosunku do starych (i niezmiennych) punktów
katastralnych, wystarczy w zupełności tylko przybli-
żona wartość długości i azymutu jednego z boków sieci.

Jako podstawę do obliczeń spółrzędnych tymcza-
sowych punktów nowej sieci, przyjęto bok Pańska
Ga — Grancarz, którego długość i azymut wyliczono
z danych spółrzędnych katastralnych :

5=6562,305 m (log5=3,817 0564) i (P.Ga—G) =
=317° 41'69", 3.

Spółrzędne tymczasowe są następujące: .

G
P Ga
W
B
8
J

y
332104,88336521,41
334574,57
342764,38
342602,69
337655,51

- 6122,61
-10976,28
-15237,36
-13464,98
— 7382,74
- 5095,31
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Dostosowanie sieci tymczasowej (układ a), y) do
sieci katastralnej (układ X, Y), zostało uskutecznione
na podstawie wzorów transformacyjnych :

X' = dx-\-x kcos <p—y k sin <p ,...
Y'—-dyJ

ry kcos (p-Ą-z A sin (p, ' ^ '
gdzie de i dy podają wielkość przesunięcia równo-
ległego osi, a kąt cp skręt obu układów względem sie-
bie. Spółczynnik k—S':s podaje wielkość zmiany linij-
nej całej sieci tymczas. pó dostosowaniu (S' i s są od-
powiadającemi sobie długościami w obu układach).

Spółrzędne X', Y' pewnego punktu, obliczone
z wzorów (1), zgodziłyby się dokładnie ze spółrzędnemi
X) Y odpowiadającego mu punktu katastralnego, gdyby
punkt nowy został na gruncie obrany ściśle w miejscu
punktu starego. W rzeczywistości na każdym punkcie
powstanie pewna różnica d, którą obliczymy z wzoru:

tt= \A-^ —A-) ~r\X —-*• / • • • • K")
Dostosowanie obu układów będzie najlepsze, je-

żeli spełnią się warunki:
1. Sieć przetransformowana będzie podobna do

sieci tymczasowej (odwzorowanie podobne).
2. Suma kwadratów różnic d będzie minimum

(metoda najmniejszych kwadratów).
Warunek 1 jest już zawarty we, wzorach (1), zaś

warunek 2 pozwoli wyznaczyć najbardziej prawdopo-
dobne (wyrównane) wartośoi niewiadomych dx, dy, ę
i h. Odpowiednie wzory podał inż. A. M o r p u r g o
(p. literatura) i są one następujące:

[Qp-Pq]

albo

przyczem wx—P—p i ivy=Q—q.
[P + 9 ]

n n n

lub
n n n n

• • • ( 5 )

. ( 5 , }

przyczem X" =xa — yb i Y"=ya+xb.
We wzorach (4) i (4') litery P, Q i p, q ozna-

czają spółrzędne katastralne i tymczasowe zreduko-
wane do środka ciężkości układu, a więc:

przyczem dla kontroli musi być:
n

n jest ilością punktów (w naszym wypadku n—6).
Rachunek szczegółowy przeprowadzony jest w od-

powiednich schematach i nie wymaga bliższych objaśnień.
Zaznaczyć tylko należy, że po obliczeniu b i a z wzo-
rów (4'), możemy obliczyć niewiadome cp i h na pod-
stawie wzorów (3), co jednakże nie jest koniecznie po-
trzebne. Będziemy mieli:

. • (6)tg w— — , k~ -,
a sinijp COSIjP

Różnice Ay i Ax, względnie całkowite różnice d
dla każdego punktu, potwierdzają w zupełności trafność
wyboru punktów, oraz dają miarę dokładności dosto-
sowania sieci tymczasowej (nowej) do sieci katastralnej.
Przetransformowana sieć tymczasowa jest zatem zgodna
z. siecią katastralną w granicach błędów rysunkowych.

Gdyby który z przyjętych punktów przekraczał
znacznie dozwoloną granicę błędów, wówczas musiałby
być z powyższego rachunku bezwzględnie wyrzucony,
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M
a

p.Ga
W
B
S
J

[ ]
:6

2

S p ó ł r z ę d n e

katastralne tymw
" O "

2 104-88
6 521-41
4 574-29

12 763-88
12 602-68
7 655 70

46 222-84

7 708-807

X

- 6122-61
—10 976-28
- 1 5 236-92
—18 464-85 .
— 7 383-01
- 6 095-47

-58279-14

- 9 713190

V

2 104-88
6 521-41
4 574-57

12 764-38
12 602-69
7 655-51

46 223-44

7 7O3-907

8 776-0G

asowe

X

— 6122-61
—10 976-28
- 1 5 237-36
- 1 3 464-98
— 7 382-74
- 5 095-31

-58279-28

— 9 713-213

- 1 1 805-64

Q

- 5 598-927
-1182-397
—3 129-517
+ 5 060-073
+ 4 898-873
- 48-107

- 0-002

P

+ 3 590-680
-1263-090
- 5 523-730
- 3 751-660
+ 2 330-180
+4 617-720

0-000

1

—5 599-027
—1182-497
-3129-337
+ 5 060-473
+ 4 898-783
- 48-897

— 0-002

P

+ 3 590-603
—1 263-067
- 5 524-147
- 3 751-767
+ 2 330-473
+ 4 617-903

- 0002

+0-100
+0-100
—0-180
-0-400
+0-090
+ 0-290

0-000

w*

—0-023
-0-023
+0-417
+0-107
—0-293
—0-183

+0-002

[pw„—qwx]= + 6 310-716,
[pwx—CM,]— —5998-652,

' ] = + 177984614-7.
6310-716

a~kcos<p = 1

= 0-0000354565.

= 0-9999662968.

tg <p= — =-0-000035 458,

<p= + 7-B2", /c=0-999 9663.

U w a g a . Obliczenia wykonano maszyną
do rachowania.

II. (transformacja sieci tymczasowej).

P
u

n
k

t

a
P.Oa

W
B
8
J

2

- 0 217
-0-389
-0-540
-0-477
-0-262
-0181

-0-419

ya

2104-809
6 521-190
4 574-416

12 763-950
12 602-265
7 655-252

ł[W-
8775-764

Y"=
=xb+ya

2104-592
6 520.801
4 573-876

12 763-473
12 702-003
7 655-071

46 219-816
7 703-303
7 803-807

8775-346

Y'=
= Y"+dy

2 105-096
6 521-305
4 574-380

12 763-977
12 602-507
7 655-575

+0-594=
-dy

8775-849

= Y'-Y

+0-216
-0-105
+0-090
+0-097
-0-173
-0-125

0-000

xa

— 6122-404
- 1 0 975-910
—15 236-846
- 1 3 464-526
- 7 382-491
— 5 096-128

—yh

-0-075
-0-231
-0-162
-0-453
-0-447
- 0-271

:6

-0-311

Z " -
=xa—yb

— 6122-479
-10976-141
—15 237-008
- 1 3 464-979
- 7 382-938
- 5095-409

-58278-954
- 9 713-159
- 9 713-190

—11805-533

X'=

- 6122-510
-10976-172
-15237-039
—13465-010
— 7382-969
- 5095-440

-0-081=da

—11805-584

X'-X

+0-100
+0-108
-0-119
—0-160
+0-041
+0-030

o-ooo

0-0566
0-0227
0-0223
0-0350
0-0816
0-0165

0-1847
-[d]

d

0-238
0-151
0-149
0'187
0-178
0-128

rf,= y ^ — - = I f—g— = 0-175 m. dB= średnia różnica między punktami po transformacji.

Przesunięcia dy i dx liczono według wzorów (5').
Punkt 42 został wyznaczony w układzie tymczasowym przy pomocy wcinania obustronnego.

a cały rachunek przeprowadzony ponownie. Należy
zatem przed przystąpieniem do transformacji sieci tym-
czasowej, skontrolować (przynajmniej z grubsza) każdy
punkt. Pewną kontrolę daje samo porównanie spół-
rzędnych tymczasowych z katastralnemi, jeżeli skręt
i przesunięcia osi będą nieduże. W razie znacznej nie-
zgodności układów, należy kontrolować punkty przez
porównanie odpowiednich odległości, liczonych w obu
układach.

Ostatecznym wynikiem przedstawionego wyżej
dostosowania sieci tymczasowej do katastralnej, są
spółrzędne katastralne (definitywne) dwóch punktów
(spółrzędne zaokrąglone do cm):

T X'
P Ga 6521,31 -10976,17

2 8776,85 -11805,58.
(rzędne należy zwiększyć o 330000,00 m).

Punkty te są podstawą do nawiązania siatki triang.
lokalnej (miejskiej) do katastru. Należy tutaj przy po-
mocy zasadniczych wzorów (1) przeprowadzić trans-
formację siatki lokalnej tak, aby nastąpiło pokrycie się

odpowiadających sobie punktów. Warunek ten pozwoli
wyliczyć przesunięcie i skręt obu układów, oraz spół-
czynnik k zmiany Unijnej siatki lokalnej. Spółrzędne
lokalne (układ x', y') punktów P Ga i 2 są następujące:

y' x'
P Ga 6521,41 -10976,28

2 8776,06 -11805,64.
Obliczamy azymuty i długości P, Ga — 2 w obu

układach. Różnica azymutów (katastralny mniej lokalny)
daje skręt qp, a stosunek długości S' i s' spółczynnik k,
zatem :

,0—106° 31'51
0,22

= + 3°35'0",5.
2402^26 _
2402,04

"Wobec tego będzie:
k sin cp=0,062 5083 i k cos cp=0,998 1362.
Pozostałe niewiadome dx i dy obliczamy wprost

z wzorów (1), wstawiając dane spółrzędne katastralne
i lokalne punktu P. Ga. Mamy:

tó=+387,294 m i rfy=+698,164 w.



Otrzymujemy zatem wzory transformacyjne:
X'=387,294+0,998136-2 x' -0,0625083 y>
F =698,164+0,9981362^+0,0625083 a',

z których obliczymy ostateczne społrzędne katastralne
•wszystkich punktów siatki lokalnej.

Nakoniec jeszcze jedna uwaga, W przytoczonym
tutaj przykładzie mieliśmy dwie nowe i od siebie nie-
zależne siatki triangulacyjne, jedną lokalną, założoną
wcześniej dla pomiaru miasta i drugą tymczasową, za-
łożoną później na punktach katastralnych. To spowo-
dowało konieczność przeprowadzenia podwójnej trans-
formacji, raz sieci tymczasowej ze względu na sieć ka-
tastralną i drugi raz sieci lokalnej ze względu na dane
(poprzednio wyznaczone) dwa punkty katastralne. Jest
to praca nieekonomiczna i należy ją w praktyce uni-
kać. Znaczne uproszczenie pracy polowej, a zwłaszcza
żmudnej pracy rachunkowej w biurze, otrzymamy, je-
żeli sieć tymczasowa, założona na punktach triang.
katastralnych, będzie równocześnie główną podstawą
dla pomiarów szczegółowych. Punkty triang. drugo-
i trzeciorzędne, potrzebne do nawiązania poligonów,
zostaną wyznaczone z punktów głównych wyłącznie
przez wcinanie. Wtedy pojedyncza transformacja da
nam odrazu społrzędne katastralne wszystkich punktów.
Wtedy też okaże się zbędnym pomiar własnej bazy
i azymutu dla sieci lokalnej.

Podany sposób dostosowania sieci lokalnej do ka-
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tastru zawodzi jedynie w tym wypadku, jeżeli położe-
nie odszukanych punktów katastralnych zbyt różni się
od położenia, odpowiadającego danym spółrzędnym.
To jednak zdarza się w praktyce stosunkowo rzadko^
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y

— Wpływ stanu drogi na koszta ruchu motorowego.
(Dr. Temme. Der Strassenbau Nr. 33 ex 1931).

W ostatnich czasach zajmowano się dość intenzywnio
wpływem stanu drogi na koszta ruchu motorowego a naj-
dalej w badaniach w tym kierunku posunięto się w „State
College" w Jowa w Stanach Zjedn. Am. Płnc.

Dla otrzymania jasnego obrazu wpływu poszczegól-
nych momentów na koszta, ustalono przy opracowaniu ze-
branego z doświadczeń materjału następujące założenia:

1. Ponieważ pora roku oraz wynikający z niej stan
drogi ma bezsprzecznie wpływ na koszta ruchu, przeto jako
punkt wyjścia musi służyć ta przesłanka, iż samochód kur-
suje przez cały rok z przeciętną chyżością 45 do 60 kmjff
i swoją dzienną turę robi stale bez względu na stan drogi.

2. Z szeregu badań ustalono, że gdy na drogach o naj-
lepszej konstrukcji przeciętne, względne zużycie gum otrzy-
muje wskaźnik 1, to liczba ta powiększa się na drogach
o typie średnim do wysokości 2-22, zaś na nawierzchniach
małowartościowych do 2-90,

3. Koszta utrzymania samochodu stoją w prostym sto-
sunku do natężenia i pracy motoru. Pracę motoru należy
wypośrodkować z wielkości zużycia materjałów pędnych.

4. Odpisy amortyzacyjne samochodu są z jednej strony
zależne od zużycia wozu, z drugiej zaś od przestarzałego
typu. Jest zwyczajem około połowy odpisu amortyzacyjnego
kontować na zużycie samochodu.

5. Z dat uzyskanych w czasie doświadozeń ustalono
dla rozmaitych nawierzchni w przecięciu dla chyżości około
55 hmjg i rozmaitych pór roku następujące współczynniki
oporu :

a) dla nawierzchni o najlepszej konstrukcji 31-5 hg\t
b) „ „ o typie średnim . . 49-5 „
c) „ „ małowartościowych . . 72-0 „
W związku z tem ustalono również p r z e c i ę t n e daty

odnoszące się do wskaźnika zużycia materjałów pędnych
w zależności od rodzaju nawierzchni. Zatrzymując powyżej
podane typy jezdni otrzymuje się następujące wskaźniki:

ad a)
ad b)
ad e)

1-00
1-20
1-47

Innemi słowy, jeżeli aa pierwszorzędnej jezdni (typ a)
pewien samochód zużywa na pokonanie 100 km przeciętnie
20 I materjałów pędnych, natenczas na tej samej odległości
na jezdni typu b) auźyje przeciętnie 1 ' 2 0 x 2 0 = 2 4 I, zaś na
jezdni typu c) — 1-47 x 20 = 29-4 i.

Wedle dat uzyskanych przez prof. Agg a ogłoszonych
w Engineering News Becord (z 9. XII. 1926) p r z e c i ę t n e
wskaźniki zużycia gum dla rozmaitych nawierzchni są na-
stępujące :

(przy przyjęciu wskaźnika dla. jezdni betonowej = 1-00)
nawierzchnia betonowa 1'00
beton asfaltowy 9"05
bruk klinkierowy l'4O
nawierzchnia tłuczniona 4-40
tłuczeń luźno rozsypany 11-00

Wpływ rozmaitych nawierzchni na poszczególne ele-
menty składające się na kaszta utrzymania samochodu po-
dają poniżej umieszczone wskaźniki;

łlaterjały pędne .
Smary
Gumy
Utrzymanie . . . .
Odpisy • '«' .
Podatki . . . . . . 1-00
Garaż
Oprocentowanie .
Ubezpieczenie

Na podstawie ścisłej kontroli około 800 samochodów
w rozmaitych okolicach Stanów Zjedn., z których każdy
miał p r z e c i ę t n y roczny przebieg 17.700 km ustalono dla
rozmaitych typów pojazdów następujące p r z e c i ę t n e koszta
utrzymania, w przerachowaniu na zł.:

N a w i
typu a)

1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
1-00

er z c h n i a
typu h)

1-20
1-00
2-22
1-20
1-10
1-00
1-00
1-00
1-00

typu c)
1-47
1-00
2-90
1-70
1-24
1-00
1-00
1-00
1-00
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Typ
samochodu

Leldri 4-oso-
bowy
(Ford)

Średniociężki
4-osobowy
(Gheyrolet)

Ciężki 4-oso-
bowy (Chry-
ster, Nas)!,

eto.)

Lekki 6-oso-
bowy ( S t r e -
fo ak er, Chry-
sfcer, Essex)

Średniociężlri
6-osobowy

(Nasli, Stude-
baker, Buiok)

Ciężki 6-oso-
bowy (Buick,
Hudson etc.)

Ciężar brutto "W ł 0-85 1-OS 1-38 1.40 1-68

Koszta zł. grjkm zł. grjkm roczne
zł. grjhm roczne

zł.
ffrjkm

zł. gr/Jcm zł.
grjkm

benzyna (przy cenie 86-2 grjl)
smary . . ,
gumy
utrzymanie . . . . . . .
odpisy
podatki . . . •
garaż (37 zł. miesięcz.) . .
oprocentowanie
ubezpieczanie

razem . .

1361-98
254-10
609-84

1575-42
1270-50
110-88
444-00
277-20
212'52

7-70
1-43
3-43
8-89
7-17
0-72
2-53
1-54
1-21

1158-70
172-79
660-66

1941-32
1422-96

188-60
444-00
388-08
203-28

6-56
0-97
3-70

10-80
7-96
0-79
2-53
2-16
1-14

1331-48
162-62
711-48

2103 95
1595-75
203-28
444-00
554-40
211-20

7-52
0-92
4-03

11-84
9-02
1-14
2-13
3-17
1-21

1382-30
182-95
850-30

1981-98
1778-70
203-28
444-00
554-40
212-52

7-81
1-03
4-31

10-87
999
1-14
2-53
3-17
1-21

1544-93
208-28
813-12

2185-26
212430
240-24
444-00
720-72
258-72

8-73
1-14
4-60

12-28
11-99
1-39
2-53
4-07
1-50

1453-45
172-79
91476

2571-49
2612-15
277-20
444-00
884-27
277-20

8-14
0 97
5-17

14-52
14-76
1-54
2-53
4-99
1-61

6116-44 34-62 6530-39 36-61

Ponieważ badane pojazdy jeździły po drogach rozmaitej
dobroci, przeto jako p r z e c i ę t n y koszt tak dla d r o g i
jakoteż s a m o c h o d u przyjąć można następujące daty :

benzyna .
smary
gumy
utrzymanie
odpisy
podatki .

7-52 gr/lcm
1-25 „
3-67 „
9-88 „
7-99 „
0-81 „

garaż . . . . . 2-53
oprocentowanie (6°/0) . 2-07
ubezpieczenie . . . 1*21

razem 36-93 grjkm
co odpowiada mniej więcej datom podanym dla 4-osobowego
średnio-ciężfeiego ąamochodu.

Jeżeli teraz połączymy wyżej otrzymane daty z po-
przednio podanemi wskaźnikami dla dróg typu a) b) c) na-
tenczas otrzymamy koszta ruchu w grjhm:

droga a) droga b)
benzyna
smary

6-24
1-25

gumy 1-65
utrzymanie . . . .
odpisy . , .
podatki . . ,
garaż
oprocentowanie (6°/0)
ubezpieczenie

8-20
7-27
0-81
2-53
2-07
1-21

7-52
1-25
3-67
9-88
7-99
0-81
2-53
2-07
1-21

droga c)
9-24
1-25
4-77

12-15
9-03
0-81
2-53
2-07
1-21

Typ samochodu

lekki 4-osobowy . .
średnio-ciężki 4-osob.
ciężki 4-osobowy . .
lekki 6-osobowy . ,
średnio-eięźki 6-osob.
ciężki 6-osobowy . .

Rodzaj nawierzchni

najlepsza
konstrukcja

a)

29-50
31-23
35-30
35-88
41-14
46-26

średnia
konstrukcja

V
34-81
36-93
41-65
42-84
48-65
54-59

małowarto-
ściowa kon-

strukcja
c)

40-71
43 06
48-71
49-51
56-77
63-84

7318-16 41-38 7590-43 42-06 8534-72 48-23 9607-31 54-23

razem . 31-23 36-93 43-06
czyli stosunek kosztów jak : 1 : < 1-18 : 1-38

"Wyzyskując powyższy" stosunek kosztów, dla średnio-
ciężkiego 4-osobowego wozu, możemy teraz przy uwzględ-
nieniu poprzednio podanych dat odnośnie do rozmaitych ty-
pów samochodów oszacować przeciętne koszta ruchu na roz-
maitych nawierzchniach w grjkm w sposób następujący:

Istotną miarą znaczenia poprawy nawierzchni drogo-
wej jest uzyskana oszczędność ruchu.

Dla samochodu:
jezdni c)

na b)
5-90
6-13
7-06
7-17
8-22
9-25

jezdni b)
na a)

5-31
5-70
6-35
7-46
7-41
8-33

jezdni c)
na a)
11-21
11-83
13-41
14-63
16-63
17-58

Z ostatniego zestawienia dadzą się te oszczędności li-
czone w grjkm łatwo ustalić. Mianowicie :

Wynosi oszczędność przy
przebudowie

jezdni c)
na b)

lekkiego 4-osobowego .
śr. ciężkiego 4-osobowego
ciężkiego 4-osobowego .
lekkiego 6-osobowego
śr. cięż. 6-osobowego ,
ciężkiego 6-osobowego .

przeciętnie zatem 7'28 6-76 14-04

Jakkolwiek niezaprzeczenie cyfr tych nie należy uważać
za bezwzględnie pewne, to jednak dają one doskonały po-
gląd na całość zagadnienia drogowego i wykazują, iż inwe-
stycje drogowe oprocentowują się znakomicie w odniesieniu
do ruchu. E. B.

Miernictwo.
Dokładność zdjęć szczegółów odległownicą Zeiss-

Bosshardt. Austrjacki „Bundesamt fur Eich- und Vermes-
sungswesen" posiada oddział, zajmujący się badaniem no-
wych przyrządów i metod pomiarowych. Oddział ten prze-
prowadził ostatnio badania nad dokładnością pomiarów wy-
konanych odległownicą Zeiss-Bosshardt. Celem tych badań
było ustalenie dozwolonych granic błędów dla optycznego
pomiaru szczegółów.

W tym celu zamierzono dwukrotnie około 10.000 zna-
ków granicznych w 9 różnych gminach. Każdy znak był
dwukrotnie ustalony z dwu różnych punktów poligonowych
lub pomiarowych przez optyczny pomiar odległości i kąta
kierunkowego tak, że współrzędne punktu granicznego można
było dwukrotnie obliczyć. Miarą dokładności położenia tego
punktu jest d—iAx2-\-Ayi.. W ten sposób wyznaczony został
błąd położenia wszystkich badanych punktów granicznych;
jest on funkcją sumy obu odległości s—s1+ss, przy pomocy
których zostały punkty wyznaczone. Po wyrównaniu da się
wyznaczyć średni błąd. położenia punktu w kształcie rów-
nania paraboli:

Ms = 0,0023 Vś~+ 0,026.

Ponieważ należy przypuszczać, że stosunek obu odle-
głości Sj: s2 też odgrywa rolę, dlatego badane punkty zo-
stały podzielone na 3 grupy:

grupa A:

„ B:

„ O:

< 1

1

2 ,

2 — 1 : 4 ,

> 1 :4.

Osobno też dla każdej grupy przeprowadzono wyrównanie
i wyznaczono średni- błąd położenia punktu:
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grupa j ii Ms = 0,0024 Vs'+ 0,024 ,

„ B: Ma = 0,0021 V7+ 0,030,

„ Ci Jkf,= 0,0038 V7+0,011.
Wyraz stały pochodzi stąd, że położenie punktów

poligonowych nie jest pewne i waha się, jak widać, w gra-
nicach 2—4 cm.

Na podstawie tych badań wprowadzoną będzie w in-
strukcji austrjackiej, jako dozwolona granica błędu, 2,5-krotna
wartość grupy A (najczęstszej):

ds = 0,006 V7+0,06.
Granica ta odpowiada dozwolonej granicy błędu w in-

strukcji szwajcarskiej :
s = 0,0005 s +0,06.

(Zeitschrift fur Instrumentenhunde. Nr. 7/1931).
— Badaniem co do charakteru przypadkowego odchyłek

trójkołowych w sieciach triangulacyjnych I rzędu zajmuje
się Dr. A. Galie w Zeitschrift f. Verm. 1931, Nr. 16.

Takiemi badaniami zajmował się poprzednio Ferrero,
który opracował bardzo obszerny materjał z 2238 trójkątów
włoskiej siatki triangulacyjnej katastralnej i porównał za-
chowanie się odchyłek z funkcją prawdopodobieństwa Gaussa.
Część tego samego materjału użył geodeta holenderski
Schols dla opracowania własnej teorji pojawiania się błędów.
Natomiast Helmert oparł swoje twierdzenie o charakterze
przypadkowym, błędów obserwacyj siatek triangulacyjnych
na badaniu 51 trójkątów indyjskich sieci podstawowych.
Materjały te nie były jednak zbyt korzystne dla tych ba-
dań ze względu ńa niejednolity charakter obserwacyj.

Ten tak skąpy materjał doświadczalny dla badań nad
charakterem odchyłek trójkątowych skłonił Galle'go do opra-
cowania sieci triangulacyjnych Prus Wschodnich (1899-1902),
Zachodnich (1903-1906) i sieci łącznej Berlin - Schubin
(1909-1912) o ogólnej ilości 116 trójkątów. Obserwacje to
szczególnie się nadają do tych rozważań, ze względu na to,
że wykonane były temi samemi instrumentami przez tych
samych obserwatorów i przy zachowaniu tych samych
ostrożności.

Celem wykrycia ewentualnego symetrycznego charak-
teru odchyłek trójkątowych, autor zestawia je, dla argu-
mentu czasu, wielkości trójkąta, długości trwania obser-
wacyj oraz współrzędnych geograficznych. Zestawienia te
potwierdzają w całej rozciągłości charakter przypadkowy
odchyłek trójkątowych w sieciach triangulacyjnych.

— Średnie błędy odczytów dla małych teodolitów z mi-
kroskopami i nonjuszami o średnicy limbusu 12 i 8 cm po-
daje K. Liidemann {Zeitschrift f. Term. 193.1, Nr. 19):

Średnica Urządzenie Jednostka Śr. błąd
limbusu do odczytywania odczytu odczytu
12 cm nonjusz . . . 30" ± 3,9"
12
12

mikr. szacunkowy 60"
mikr. z pł. mikr. , 12"

12 „ mikr. z śr. mikr. . 1"
8 •„ nonjusz . . ... 30"
8 „ nonjusz . . . 60"
8 „ mikr. szacunkowy 60"

mikr. szacunkowy
mikr. z pł. mikr.

8 „
8 „
8 „ mikr. z śr. mikr.

36"
12"

1"

•±U,1"
± 2,8"
± 1,0"
± 5,4"
±11,0"
±12,8"
± 6,3"
± 4,1"
± 1,0"

W tablicy tej ograniczył się K. Ltidemann tylko do
wartości uzyskanych przez siebie, a to celem porównania
dokładności odczytów poszczególnych instrumentów.

Dr. K. W.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Ramy . eliptyczne" nap. Stefan Bryła . Warszawa

1931. Odbitka z Przeglądu Technicznego.
Obliczenie ram eliptycznych wykonywa się według

ogólnych wzorów i jest ze względu na kształt łuku bardzo

zawiłe. Prof. Bryła bada to zagadnienie i czyniąc pewne
uproszczenia dochodzi do wzorów możliwych do użycia
w praktyce. Przyjmuje OD do kąta CPS-:45°, ds=dy, a dla
kątów mniejszych ds=dx i otrzymuje dla tego uproszczenia
wyniki dostatecznie dokładne, bo błąd nie przekracza 3 °/c.
Kilka tablic i 5 przykładów ułatwiają to żmudne rozwią-
zanie zadania.

„Doświadczenia nad zachowaniem się zaprawy ce-
mentowej w gorącej wodzie" nap. Otto Graf. Berlin 1930.

Jako 62 zeszyt sprawozdań niemieckiego wydziału żel-.
betowego ukazało się powyższe sprawozdanie Grafa. Autor
wykonał odnośne doświadczenia na zlecenie wydziału żelbe-
towego, któremu chodziło o sprawdzenie wpływu gorącej
wody lub pary na beton. Potrzebne to jest przy budowie
zbiorników na ciepłą wodę, kominów itd. W grupie A robiono
doświadczenia z kostkami i ciałami próbnemi na ciągnienie
z zaprawy 1 : 3 i 1:6. Próbki leżały 7 dni pod wilgotnemi
szmatami a potem a) 3 godziny w wodzie o 90° C, potem
2 godziny w wodzie o 20° 0, dalej 3 godziny w wodzie
0 90° C, do następnego dnia w wodzie o 20° C i tak co-
dziennie z wyjątkiem soboty popołudniu i niedzieli; b) stale
w wodzie o 90° C; c) stale w wodzie o 20° C.

W grupie B przy zmianie gorącej wody trzymano próbki
30 minut w wodzie o 35° 0, gorąca woda zaś miała 50° C.

W krótkości streszczę wyniki doświadczeń. , Próbki
leżące stale w wodzie wykazały większą wytrzymałość od
tych, które były najprzód w wodzie, potem 7 tygodni na
suchem, potem znów w wodzie. Przy betonie 1 : 6 okazało
się, że gdy próbki leżały w ciepłej wodzie przez 7 dni, to
wytrzymałość po 3 miesiącach była większa, niż próbek
1 : 3. Przy zastosowaniu pary o 50° O ciągnienie było większe,
niż gdy leżały w wodzie 50° 0. Bardzo malała wytrzymałość
na ciśnienie, a zwłaszcza na ciągnienie, jeśli leżały w. wodzie
o 90° C. Wpływ ten niekorzystny na wytrzymałość nie był
jednak jednakowy dla różnych cementów.

„Projekt przepisów, dotyczących żelaznych konstrukcyj
spawanych w budownictwie i mostownictwa" nap. prof.
Dr. Stefan B r y ł a . Warszawa 1931.

Jest to odbitka z miesięcznika „Spawanie i cięcie me-
tali". Autor, pionier konstrukcyj spawanych przedkłada do
dyskusji projekt nowych przepisów dla spawalnictwa, gdyż
dotychczasowe wobec szybkiego rozwoju konstrukcyj spa-
wanych w Polsce są już niewystarczające.

Dr. M. Thullie.

Dr. Alfred Sznerr i inż. Zygmunt Dobrowolski:
„Podręcznik Spawania i Cięcia Metali przy pomocy pło-
mienia acetylenowego". Tom II. Technika Spawania. Na-
kładem Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawania i Cięcia Me-
tali w Polsce. Warszawa 1932. Cena 5 zł. 50 gr.

Podręcznik ten jest zbiorem artykułów na temat tech-
niki spawania, kontroli połączeń spawanych, obliczania kosz-
tów, i obliczania wytrzymałości połączeń spawanych, które
pod tyt, „Spawanie" ukazywały się regularnie w miesięcz-
niku „Spawanie i Cięcie Metali" W r. 1930 i 1931. Uwzglę-
dnia on najnowsze zdobycze techniki w dziedzinie spawal-
nictwa. W żadnym z obcych języków niema jeszcze pod^
ręcznika, któryby zawierał w tak szerokim zakresie cało-
kształtu wiadomości praktycznych, potrzebnych dla prowa-
dzenia warsztatu spawalniczego co podręcznik polski.

. Kongresy i Zjazdy.
XIV Zjazd Gazowników i Wodociągowców Polskich

odbędzie się w dniach 2—-5 czerwca 1932 r. w Wilnie.
Obrady Zjazdu będą prowadzone pod następującemi hasłami:

a) Dla referatów treści ogólnej: 1. Gospodarka zakła-
dów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 2, Ochrona
sieci gazowej i wodociągowej przed niszczącemi ją czynni-
kami. 3, Wyniki doświadczeń i badań z ostatnich lat w za-
kresie gazownictwa, wodociągów i kanalizacji.
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b) Dla referatów treści gazowniczej: 1. Oświetlenie
ulic gazem. 2. Wtórna legalizacja gazomierzy.

c) Dla referatów treści wodociągowo-kanalizacyjnej :
1, Zaopatrywanie w wodę i usuwanie nieczystości w małych
osiedlach, 2. "Uzdatnienie wody do picia i do celów gospo-
darczych, 8. Zastosowanie wodociągów zbiorowych (grupo-
wych) w Polsce.

Każdy ze zgłoszonych na Zjazd referatów winien być
nadesłany najpóźniej do dnia 30 kwietnia r. b. pod adresem
Stałego Komitetu Łącznikowego Zjazdu w Wai'Sza\vie (Kre-
dytowa 3).

B1BLJ0GRAFJA.
Książki nadesłane. Prof. K. Adamiecki : „Nauka orga-

nizacji i jej rola w życiu gospodarczem". Warszawa 1932. Do
nabycia w Instytucie Naukowej Organizacji. Warszawa, ul. Mo-
kotowska 61/53.

Wykaz dzieł nabytych przez Bibljotekę Politechniki
w IV. kwartale r. 1929. (Dok.).
VII. Nauki gospodarcze, społeczne i prawnicze. Statystyka,

skorowidze.
Bohdan E. Morska polityka gospodarcza Polski. Warszawa

1928. Str. 26B. — Bredow T. u. Miiller F. Das LnftyerkełirsgBsetz.
Berlin 1922. Str. 376. — Gostomski W. Dzieje i rozwój Wielkich
Katowic. Katowice 1928. Str. 252. — Grabski W. Kultura wsi
polskiej i nauczanie powszechne. Warszawa 1929. Str. 64. — Ko-
walczyk J. O stały cud nad Wisłą. Katowice 1925. Str. 29. —
Krywoszejew M. Organizacja teatrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa 1928. Str. 44. — Krzyianowski A. Bierny bilans han-
dlowy, Kraków 1928. Str. 101. - Kwlatkowski E. Postęp gospo-
darczy Polski. Warszawa 1928. Str. 64. — Lewin A. Mowy sej-
mowe. Lwów 1926. Str. 73. — Loster A. 1. Bolszewizm walutowy.
Lwów 1926. St. 83. 2. Przez wyzwolenie waluty do uzdrowie-

nia pieniądza. Lwów 1928. Str. 63. — ł.ada J. Rozporządzenie
Prezydenta Ezecz. Poi. z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowa-
niu zobowiązań prywatno- prawnych i jego skutki prawne i eko-
nomiczne. Łódź 1926. Str. 47. — Nik T. A. Stan i potrzeby szkol-
nictwa w Polsce w chwili obecnej. Łódź 1927. Str. 128. — Pe-
truczynik F. Reforma szkolna, ze stanowiska demokracji. Lublin
1928. Str. 58. — 10 lat polityki społecznej Państwa polskiego
1918-1928. Wyd. Min. pracy i opieki społ. Warszawa 1928. Str.
96. — Raczyński A. Wywłaszczenie. Lwów 1921. Str. 276. — Ro-
manowski H. Obrót bezgotówkowy. Warszawa 1928. Str. 40. —
Rosset E. Alkoholizm w miastach polskich. Łódź 1927. Str. 54. —
Starzyński R. Projekt podziału terytorialnego Rzeczypospolitej.
Warszawa 1928. Str. 29. — Starzyński S. Rola Państwa w życiu
gospodarczem. Warszawa 1929. Str. 23. — Stefański E. Racjona-
lizacja przemysłu a klasa robotnicza. Warszawa 1928. Str. 106.
Suligowski A. Jak wzmocnić polską organizację państwową?
Warszawa 1925. Str. 85. — Świętochowski S. Zagadnienia dro-
żyzny w Polsce. Warszawa 1926. Str. 8. — Sorokin P. Die Sozio-
logie der Revolution. Munchen 1928. Str. 360. — Chapman S. Po-
litical Economy. London. Str. 255. — Hobson J. The Science of
Wealth. London. Str. 256.

VIII. Dzieła ogólno - techniczne.
Hauswald E. Metodyka umiejętnej organizacji. Lwów 1929.

Str. 8. — Przefllail zagranicznego piśmiennictwa kolejowego. War-
szawa 1927. — Sheldon 0. The Philosophy of Management. Lon-
don 1924. Str. 296. — Macgregor D. H. The Evolution of Industry.
London. Str. 254. — Myers C, S. Industrial Psychology. London.
Str. 252. — Wulzinger K. Baugeschichte in Lehre u. Forscłmng.
Karlsruhe 1929. Str. 27. — Sohupp F. u. Kremmer M Architekt
gegen oder und Ingenieur. Berlin. — Dubreuil H. Standarts. Le
travail americain vu par un ouvrier francais. Paris 1929. Str. 428.

IX. Varia.
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. War-

szawa 1918, 1926. — Bericht iiber die Hochschultagung Dresdon
1928. Berlin 1929. Str. 100.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.

z dnia 18. stycznia 1932 r. Obecni: Prezes St. Bybicki,
Wiceprezesi: Inż. ¥. Blum i Prof. Dr. O. Nadolski, Człon-
kowie : Prof. E. Bratro, Inż. E. Bronarski, Inż. A. Bro-
niewski, Inź. T, Jarosz, Inż. Z. Kalityński, Inź. K. Knaus,
Inż. St. Kozłowski, Prof. D. Krzyczkowski, Inź. T. Laskie-
wicz, Inż, A. Tomaszewski, Inż. P. Prachtel-Morawiański,
oraz Prezydent Izby Inżynierskiej K. Gąsiorowski.

Przed porządkiem obrad referuje Prezes Rybicki
•uchwałą Sekcji Ogólnej P. T. P. w sprawie podjęcia akcji
dla zwalczania bezrobocia. Wnioski w tej sprawie ujęte
będą w postaci czterech referatów, umieszczonych w naj-
bliższym czasie w Wiadomościach Związku Polskich Zrze-
szeń Technicznych. Odczytano podziękowanie Rumuńskiego
Towarzystwa Politechnicznego w Bukareszcie za adres prze-
słany przez P. T. P. z okazji 50-letniej rocznicy założenia.

1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu
przyjęto bez zmian.

• Prezes Rybicki zawiadamia Wydział, że na wniosek
Prezydjuni Towarzystwa udzielił stypendjum Swego imienia
podzielone na dwie części po 50 zł. miesięcznie studentom
Politechniki Czesławowi Jabłońskiemu i Tadeuszowi Hass-
mannowi. Oprócz tego udzieliło Prezydjum dwie jednora-
zowe subwencje zwrotne po 100 zł. p. Anastazemu Unic-
kiemu i Romanowi Nowodworskiemu, studentom Politechniki
Lwowskiej. Na wniosek P. Prof. Bratro postanowiono sumę
tych 200 zł. zwrócić w bieżącym roku z wpływów bieżą-
cych do funduszu żelaznego stypendjum.

2. Przyjęto następujących nowych członków: Inż. St.
Boziewicza, Inż. Leona Drehera, inż. Kazimierza Dziubiń-
skiego, Inż. Adama Nusblata, Inź. Stanisława Sladka i Inż.
Wierzchleyskiego.

3. Skarbnik zawiadamia Wydział, że zamknięcie ra-
chunkowe za rok 1930 nie jest jeszcze zupełnie zakończone,
jednakże już teraz może zapewnić, że rok ubiegły zamknięty
będzie nieznacznym tylko niedoborem.

4. Termin Walnego Zgromadzenia Polskiego Towa-
rzystwa Politechnicznego uchwalono na dzień 16 marca
1932 r.

5. Łącznikiem Wydziału Głównego do Komisji Matki
wybrano Inź. P. Prachtla-Morawiańskiego.

6. Prof. Bratro stawia wniosek ażeby w Czasopiśmie
Technicznem zasadniczo umieszczane być mogły tylko prace
członków Towarzystwa. Wniosek uchwalono.

7. Prośbę Spółdzielni Iżynierów i Techników w War-
szawie o bezpłatną prenumeratę Czasopisma Technicznego za-
łatwiono odmownie; natomiast uchwalono przyznać Spółdzielni
tej prenumeratę ulgową w wysokości 24 zł. rocznie.

8. Administrator Czasopisma Technicznego Inż. Toma-
szewski stawia wniosek o wydanie w roku bieżącym numeru
jubileuszowego z okazji 50-lecia istnienia Czasopisma Tech-
nicznego. Zatwierdzenie wniosku odłożono z prośbą by wnio-
skodawca przedstawił plan sfinansowania takiego numeru.

9. Prezes Rybicki odczytuje pismo jednego z członków
w sprawie nadużywania tytułu inżyniera przez prasę co-
dzienną w odniesieniu do osób nieposiadających prawa do
tego tytułu, zawierające prośbę o wystąpienie Towarzystwa
z enuncjacją publiczną. Uchwalono zgodnie z opinją P. Pre-
zydenta Gąsiorówskiego zaniechać takiej enuncjacji, ponie-
waż pociągnąć do odpowiedzialności można tylko te osoby,
które tytułu inżyniera bezprawnie używają.

10. Z powodu licznych urgensów ze strony członków
Towarzystwa-Mechaników w sprawie ożywienia działalności
Sekcji Mechaników postanowiono wystosować odpowiednie
pismo do Prezesa Sekcji.

11. Prof. Krzyczkowski przedstawia projekt odznaki
dla członków Towarzystwa według projektu Inź. A. Bro-
niewskiego. Projekt ten zatwierdzono i uchwalono ogłosić
go w Czasopiśmie Teclinicznem. Eealiząuję projektu odznaki
uzależniono od ilości zgłoszonych zamówień ze strony ozłon-
ków Towarzystwa.

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 1. 4-
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T K E Ś ó : Dr. T. K1 u z: Światło dzienne, jego rola i znaczenie w budownictwie i rozbudowie miast. — Inż. Dr. W. Aul ich :
O zależności kształtu maszyny od jej wielkości. (Ciąg dalszy). — Inż. K. Bartoszewicz: Budownictwo inżynier-
skie na terenie miast. (Dokończenie). — Inż. J. Lam bo r: O charakterze zamulenia przestrzeni między ostrogami na
dolnej Wiśle. — Wiadomości z literatury technicznej. — Różne sprawy. — Kongresy i Zjazdy. — Sprostowanie. —
Sprawy Towarzystwa.

Dr. T. Kltiz.

Światło dzienne, jego rola i znaczenie w budownictwie i rozbudowie miast
w świetle uchwał VIII. Zjazdu Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej w Cambridge (wrzesień 1931 r.).

Zabezpieczenie dostępu światła dziennego dla mie-
szkalń, "warsztatów pracy, .szkół, fabryk i wszelkich bu-
dynków związanych z pobytem osób posiada niezwykle
ważne znaczenie tak ze względów zdrowotnych, psycho-
logicznych i fizjologicznych, jak również ze względów
praktycznych i ekonomicznych. Znaczenie ważności świa-
tła dziennego, posiadającego znaczną wyższość nad świat-
łem sztucznem, było do niedawna niedoceniane. Dlatego
za-największą zaletę nowoczesnej architektury, stosującej
szeroko bogate wyposażenie budowli dzisiejszych w okna
i świetlnie, poczytać należy to docenianie światła dzien-
nego.

W dzisdejszem budownictwie są również przepro-
wadzane badania i próby idące we wręcz odwrotnym kie-
runku, a mianowicie w kierunku wznoszenia budynków
bezokiennych w wypadkach, gdy zastosowanie okien nie
zabezpieczyłoby dostatecznego dostępu światła dziennego.
Gały szereg budynków bezokiennych został już wykonany,
w Stanach Zjednoczonych. Specjalne instalacje oświetle-
niowe.wnętrz tych budynków zostały tak założone, że imi-
tują łudząco oświetlenie dzienne. Sztuczne źródła światła
odpowiednio ujęte, umieszczone są wewnątnz specjalnych
wgłębień w ścianach, które to sztuczne okna naśladują
podobno aż. do złudzenia okna zwyczajne. Ponieważ to
sztuczne oświetlenie naśladujące światło dzienne stoi pod
względem zdrowotnym znacznie niżej od światła dzien-
nego, dlatego też starano się naśladować i pod tym wzglę-
dem zalety światła, dziennego przez stosowanie specjal-
nych źródeł światła, wysyłających między mnemi i pro-
mienie ultrafjoletowe, którym przypisuje się ogólnie zdro-
wotne zalety, jakie posiada naturalne światło dzienne.
Mimo pewnych osiągniętych już wyników światło sztu-
czne, naśladujące oświetlenie dzienne, nie prędko praw-
dopodobnie osiągnie pełne zalety światła dziennego.

Z drugiej strony w dzisiejszej architekturze nieraz
dochodzi do przesady przy projektowaniu okien (rys. 1).

mieszkalnych nadmiaru światła nie je.st oczywiście wadą
ze stanowiska zdrowotność i higjeny. Ze stanowiska jed-
nak ekonomji budowy i utrzymania, niepotrzebny dla do-
brego oświetlenia nadmiar otworów okiennych uznać na-
leży za wadę. Zawsze bowiem koszt budowy okna jest
kilkakrotnie droższy od kosztu budowy odpowiadającej
temu oknu powierzchni ściany. W obecnych warunkach
koszt jednego w? ściany ceglanej grubości I1/* cegły obu-
stronnie wyprawionej i pomalowanej wynosi w Polsce
około 30 zł., koszt zaś 1 ni~ okna podwójnego z oszkleniem
pomalowaniem i okuciem waha się około^ 110 zł. (przy
powierzchni 1 okna nieprzekraczającej 4 nf), a więc okno
jest około 4 razy droższe od ściany1).

Równocześnie budynek o wielkiej powierzchni okien
wymaga w naszym klimacie znacznie zwiększonych wy-
datków na ogrzewanie. Ekonomja budowy i utrzymania
wymaga więc, aby ilość i wielkość okien zapewniała, dobre
oświetlenie wnętrza, bez niepotrzebnego nadmiaru
światła.

Stosunki panujące w miastach tak u nas jak i za-
granicą wcale nie wskazują na nadmiar światła i po-
wietrza doprowadzanego przez okna. Jest właśnie wręcz
odwrotnie. Przeciętnie oświetlenie dzienne jest zupełnie
niedostateczne, bo odbija się ujemnie nietylko na wydaj-
ności i produkcji pracy, lecz przedewszystkiem wpływa
fatalnie na zdrowotność już nawet nie. poszczególnych
jednostek, ale nieraz większej części ludności zamieszkałej
w miastach. Przeprowadzone doświadczenia w pewnym
wypadku okazały, że przez polepszenie zupełnie nieodpo-
wiednich przedtem warunków oświetleniowych wzrosła
wydajność pracy o 79°/o, zmalały nieszczęśliwe wypadki
o 60°/o, a zmniejszyła się ilość wybrakowanych prodjiktów
o 71°/o2). W jak szkodliwym stopniu wpływa na wzrok
niedostateczne oświetlenie w czasie pracy, wyrazem tego
jest statystyka szkolna. Zebrane w tym celu dane staty-
styczne w szkołach angielskich wykazały, że ponad 25°/o
dzieci nosi szkła oczne i że około 100/o dzieci nabawia się
krótkiego wzroku w ciągu lat szkolnych3), z powodu nie-
odpowiedniego lub niedostatecznego oświetlenia. Powyż-
sze cyfry choćby nawet nie były ścisłe, mówią same za
siebie.

Dokładne określenie granicy między dostateczaiem
oświetleniem wnętrza światłem dziennem a niedoetatecz.-
nem oświetleniem należy do zagadnień niezwykle trud-
nych. Gdybyśmy 'bowiem przyjęli jako.miarę oświetlenia
jednostkę jasności, a więc mierząc oświetlenie w luxach,
określić moglibyśmy wprawdzie granicę (choćby na pod-
stawie doświadczeń), granica jednak ta między dobrem
a złem oświetleniem nie byłaby wtedy wartością stałą,
lecz zmienną, jako bezpośrednio zależna od zmian natę-

Rys. 1.

Zdarzają się wypadki, że więcej niż 5O"/o po-
wierzchni ścian zajmują okna. Wprowadzenie do wnętrz

*) Zagranicą stosunek ten jest jeszcze wyższy. Arch. Moller
podaje dla Budapesztu spółczynnik 7 jako cyfrę stosunku kosztu
okna do ściany.

a) Referat Dr. G. Mćillera złożony na ostatnim Kongresie
Oświetleniowym p. t. „Daylight Illumination and Town Planning"
1931 r.

3) Haslott i Miller „Home lighting" 1931.
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żenią•światła zewnętrznego, zmieniające :siię zależnie od-
zachmurzenia, pór roku i t. p. Przy, w ten sposób okre-
ślonej; granicy nie. możnaby było ustalić, czy .wnętrze da-
nego • pokoju-1 ma dobre, czy złe oświetlenie światłem na-
turalnemu .Oświetlenie i to byłoby :-w, pewnych dniach do-,
•stateczneni w innych zupełnie niedostateczneni. .;, •. •

Dla określenia stałej granicy, niezależnej od wa-..
ranków .atmosferycznych, •ttależałoby, przyjąć inną jed-
nostkę miary. Jako podstawa do. określenia dokładnego,'
czy dane oświetlenie dzienne jest dobrem,1 czy złem, zapro
ponowanem .zostało na zjeździe Międzynarodowej Komisji
Oświetleniowej'w Saranac Inn w r. .1928 przyjęcie.sto-
sunku procentowego oświetlenia wnętrza do oświetlenia
zewnętrznego. Procentowy ten stosunek światła doprowa-
dzonego do wnętrza do naturalnego światła zewnętrznego
jest pewną wielkością stałą, niezależną od zmian atmosfe-
rycznych, a więc lepiej się nadającą do określenia warun-
ków, jakim winny odpowiadać okna. — Należało jeszcze
określić dokładnie, cyfrowo granicę między dobrem, —
a złem oświetleniem. Prace i badania dla ustalenia tej
cyfry stosunkowej- zostały przeprowadzone w Anglji przez
krajowy Komitet Oświetleniowy w porozumieniu ze Sto-
warzyszeniem Architektów i zainteresowanymi kołami
nauko wemi. .'".

Zostały przeprowadzone dwie "ser je doświadczeń,
w których brało udział 7. osób. Doświadczenia dotyczyły
określenia przez /.poszczególne osdby granicy między czę-
ścią, dobrze oświetloną a źle oświetloną pokoju. Wybrano
w tym celu 20 pokoi z pomiędzy szeregu pokoi biurowych
i przeprowadzono badania na wysokości około 80 cm nad
powierzchnią, podłogi. Pierwsza serja doświadczeń od-
bywała się w okresie jasnej pogody, druga w czasie za-
chmurzenia. Średnia z wyników doświadczeń obydwu se-
rji dała 0,22%.

Dalsze badania przeprowadzone w Angiji dla wyżej
wsponrnianego 'celu dotyczyły pomiaru jasności światła
dziennego w czasie różnych pór roku i różnych warun-
ków atmosferycznych. Badania te wykazały, że podczas
całkowitego .zakrycia nieba chmurami typu „nimbus",
o jednostajnej mniejwięcej grubości (zachmurzenie bar-,
dzio częste w•• zimie, :na wiosnę i w jesieni w Anglji) jasność.,
światła jest niezależną ód położenia niewidzialnego słońca;.
w. ciągu, całego dnia licząc kilkanaście minut od wschodu,:
do kilkunastu minut przed zachodem słońca i ma war-
tość stałą, którą określić można na 5.000 luxów.

Powyższe doświadczenia i badania przeprowadzone
w latach od 1928 do 1931 umożliwiły uzgodnienie poglą-
dów poszczególnych przedstawicieli Komitetów krajowych
podczas obrad Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej,
które miały/miejsce w roku bieżącym w Cambridge. —
Wprawdzie do uzgodnienia poglądów odnośnie wymagań
dobrego: oświetlenia budynków światłem naturalnem nie
doszło, jednak • 'zgodzono się na określenie minimalnej
granicy, której, oświetlenie uznać należy za bezwzględnie
niedostateczne. Odnośna rezolucja brzmi:

I. „Z a 1 e c a s i ę, b y w t e j c z ę ś ć i w n ę t r z a,
w k t ó r e j s4o-s u n e k oś-wie-t l e n i a - z e w n ętr Zr-
n-ego n a w y s o k o ś c i s t a ł u (85 om) w y n o s i
m n i e j n i ż ' 0,002 ' (Ó,2°/o),:: o ś w i e t l e n i e n a t u -
r a l n e u-w aż a n e:b y ł o z a; b e z w z g 1 ę d n i e n i e-
w y s t a r c z a j ą c e d l a wyko n y w a n i a p r a c ,
które wymagają wyraźnego widzenia porównywalnego
z widzialnością niezbędną do czynności zwykłego pisa-
nia..— Podana wartość graniczna.nie• może być zalecaną,
jako miara...dobrego oświetlenia". ..•.-;.'. , , . ;-;;

,:-W myśl. powyższego wniosku i pomiarów jasności:;
światła zewnętrznego: (5.000 luxów) oświetlenie poniżej,
10 luxów zastało uznane za •• zupełnie niedostateczne.—,:•
Ustalenie, tej dolnej granicy stanowi już poważny" krok ,
naprzód w dziedzinie tak ważnej i interesującej szeroki
ogół publiczności, mimo, iż nierozwiązuje zupełnie za-
gadnienia dobrego oświetlenia. . •• .•••-•.••. •

.... . Zagadnienie • ustalenia zasad; dobrego oświetlenia
było szeroko dyskutowane, na wspomnianej wyżej M, Ko-
misji Oświetleniowej, .Do uzgodnienia poglądów w. tej
sprawie.nie doszło, zresztą.uznano ustalenie tych zasad
za i przedwczesne. Zachodzi .bowiem potrzeba przeprowa-
dzenia całego szeregu.badań, prób i doświadczeń dla zdo-
bycia dostatecznego;,materjąłu, którego .w chwili obecnej
niema., Dla umożliwienia otrzymania wyników, któreby
można było zużytkować w tym celu Międzynarodowa Ko-
misja Oświetleniowa powzięła uchwałę treści następują-
cej :

II. „Z a 1 ec a s i ę o g ó l n e s t o s o w a n i e k r ży-
w y c h r ó ż n y c h s p ó ł c z y n n i k ó w ś w i a t ł a
d z i e n n e g o ( r ó w n y c h s t o s u n k ó w ś w i a t ł a
w n ę t r z a & o- ś w i a t ł a d z i e n n e g o z e w n ę t r z -
n e g o ) j a k o ś r o d k a p r a k t y c z n e g o d l a
o ś w i e t l e n i a d z i e n n e g o we w s z y s t k i c h
b a d a n i a c h d o t y c z ą c y c h m e t o d y o ś w i e t -
l e n i a , n a t ę ż e n i a i w y d a j n o ś c i o ś w i e t let-
n i a w n ę t r z p r z y p o m o c y ś w i a t ł a d z i e n -
ne g o".

Powyższa rezolucja nadaje pewien kierunek i ustala
pewnego rodzaju metodę, przy pomocy której ma. się pro-
wadzić dalsze badania nad światłem dziennem i jego
zużytkowaniem do celów praktycznych w budownictwie.
Krzywe równych spółczynników światła dziennego pô -
lecone do stosowania odpowiadają więc krzywym izolu-
xów, stosowanym w oświetleniu dziennem.

Pomimo niemożności ustalenia w chwili obecnej
wielkości spółczynnika światła dziennego, któryby uznać
można było ogólnie za odpowiadający dobremu oświetle-
niu, to jednak na podstawie dotychczasowych doświad-
czeń przeprowadzonych dla określenia granicznej warto-
ści spółczynnika światła dziennego (0,2°/o) oraz przyję-
tych a wyżej podanych wniosków, można już ustalić
pewne reguły, któremi kierować, się należy tak przy pro-
jektowaniu budynków, jak i w ustawodawstwie budow-
lanem i rozbudowie miast.

A więc powierzchnię każdego pokoju podzielić mo-
żnia na dwie części, na część o spółczynniku światła
dziennego powyżej 0,2% i o spółczynniku poniżej 0,2%,
która to ostatnia powierzchnia posiada w każdym razie
zupełnie niedostateczne oświetlenie dzienne.

Opierając się na przeprowadzonych w Anglji do-
świadczeniach przyjąć można dla celów praktycznych, że
linja graniczna między temi dwiema częściami po-
wierzchni pokoju jest równoznaczną z linją, jaka pow-
staje przez przecięcie się płaszczyzny poziomej- leżącej
85 cm nad podłogą z powierzchnią (płaszczyaną) prze-
chodzącą przez górny kraniec okna i zarys naprzeciw
leżącego budynku, czy innej przeszkody ograniczającej
bezpośredni dostęp światła nieboskłonu. Linja ta przed-
stawia więc granicę między częścią pokoju oświetlonego
bezpośrednim światłem firmamentu niebieskiego i czę-
ścią oświetloną tylko światłem pośrednim. Ta linja roz-
graniczająca nie zawsze jest linją prostą. Przy nieregu-
larnych przeszkodach należy celem uproszczenia zada-
nia zamienić tę linję krzywą na prostą pośrednią, czyli
innemi słowy nieregularną przeszkodę zamienić na prze-
szkodę w postaci budynku o równym i poziomym szczy-
cie dachowym. Przy tego rodzaju ujęciu zagadnienia
oświetlenia dziennego sprawa tegoż oświetlenia w bu-
downictwie i rozbudowie miast upraszcza się znacznie.
Na podstawie bowiem planu sytuacyjnego i przedłożo-
nego projektu nowego budynku oraz planów budynków
otaczających; władze zatwierdzające będą mogły okre-
ślić dla każdego pokoju powierzchnię w każdym razie
niedostatecznie oświetloną dla celów zwykłych, a tem-
samem ibędą mogły określić czy i w jakm stopniu dany
projekt odpowiada pod względem oświetleniowym swemu
przeznaczeniu. ? : •
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;i '-'"-Powyżej określony'podział-1 powierzchni ;pokoju od-

nosi1 sitj tylko 'dla 'budynków zwyczajnych, czy też dla nor-
malnej pracy.. 'Budynki przeznaczone dla celów specjal-
nych lub też dla specjalnfej pracy-miisząfnieć zapewnione
lepsze oświetlenie," 6 temsamem podział pó-wyżej podany
w łych wypadkach nie może • znaleźć zastosowania. Naj-
bliższe badania przeprowadzane w kilku państwach po-
zwolą może wkrótce sprecyzować granicę wymagań i dla
pracy specjalnej.- 'Odnośnie szkół podać można, że nie-
mieckie i angielskie'przepisy z roku 1914 ustaliły mini-
malną wartość oświetlenia na 0,5°/o światła zewnętrznego,
co odpowiada 25 luxom (wartość 2,5 razy większa od
minimum oświetlenia dla celów zwyczajnych)4).

Gdy dany budynek nie jest zasłoniętym (jak na
wsi wolno stojące domy w ogrodach, w miastach i t. p,),
lub też, gdy naprzeciw lub obok leżące budynki zasłaniają
go tylko w pewnej części (budynki przy szerszych uli-
cach i i p.), to potrzebne oświetlenie dzienne wnętrz tak
dla celów zwyczajnych, jak i specjalnych można łatwo
uzyskać przez odpowiednią ilość i wielkość okien. Jeżeli
jednak dany budynek jest całkowicie lub w większej
części zasłonięty, to wtedy nieda się zwykle uzyskać nawet
wymaganego minimum oświetlenia czy dla całego bu-
dynku czy też dla pewnych tylko mieszkań, nawet przez
zastosowanie szklanych ścian. ,

Nie cała zresztą powierzchnia pokoi i ubikacyj mie-
szkalnych czy biurowych musi mieć to minimalne, odpo-
wiadające spółczynnikowi 0,2"/u oświetlenie. Do czasu
ogólnego ustalenia wymagań w tym względzie, określić
możną stosunek Avymaganej powierzchni o dosłatecanem
(minimalnem) oświetleniu do całkowitej powierzchni
ubikacji w zależności od jej przeznaczenia i dla pracy
zwyczajnej . następująco (w procentach}s):

>: - 1 . Mi es zk a n i a :
<X>) kuchnie, kredensy i pokoje czeladne,

w kbórych odbywa się praca . . . 100°/o
b) pokoje . . 50%
c) sypialnie 30%

2. Świątynie i domy modlitwy . . ."" . 40%
3. Biura, i urzędy 50%
4. Fabryki 80%

Powyższe dane opierają się na założeniu, że nie-
cała powierzchnia np. pokoju mieszkalnego musi mieć
minimalnie wymagane oświetlenie, wystarczy, jeśli np.
50% powierzchni pokoju mieszkalnego to oświetlenie po-
siada, powierzchnia ta bowem wystarcza zupełnie do
pracy jednej osoby czy nawet kilku osób; reszta pokoju
służy bowiem innym celom (zdrowotnym, np. zapewnie-
nia dostatecznej ilości powietrza, dla wypoczynku i t. p.).
Oczywiście, że powyższe daty uważać należy za mini-
malne. •

Powyższe dane wraz z minimalną wartością oświe-
tlenia dlają już pewne podstawy do zaprojektowania ilości
i wymiarów okien w nowowznoszonych budynkach.
Przedewszystkiem stwierdzić należy, że w zależności od
wysokości i odległości przeszkody ilość okien lub ich wiel-
kość, lub obydwie wielkości razem, powinny się zmieniać
wraz z położeniem wysokościowem mieszkań. Czyli in-
nemi słowy, ilość lub wielkość okien pomieszczeń parte-
rowych winna być największa, a na najwyższem piętrze
zaś najmniejszą, dla pięter pośrednich zaś winna maleć
stopniowo.

Wymagania 'Oświetleniowe tego rodzaju dadzą sio.
łatwo pogodzić z wymaganiami architektanicznemi.

>Pr;ziez związek angielski architektów został opraco-
wany standartowy typ okien, który uzyskał zgodę' tak
Krajowej Komisji Oświetleniowej, jak i innych zaiatere-

. 4) Por. Illuminafing Engineer, styczeń, 1914, Nr. 1 i 7.
\) Normy zaproponowane na VIII Zjeździe Międzynarodowej

Komisji Oświetleniowej przez Komilet angielski. .;. ,, • •

sowanyeh związków. Przyjęty w Anglji.typ okien (rys.:.2)
przewiduje zwiększenie wielkości okien stopniowo od naj-
wyższego lub najwyższych pięter do parteru. Gdy;, budy-
nek znajdujący się naprzeciw budynku... wyposażonego •
w nowy typ okien, a podanego w rysunku 2- posiadła, tę
samą wysokość 30 m (w tem dach 6m o nachyleniu 750)
i leży w odległości 24 tu (stosunek odległości do wysokości
równy 4/r,), to przy tych oknach parter otrzymuje około
4O"/o światła nieboskłonu, pierwsze piętro około 50"/o,.
a szóste piętro 100"/o światła. W wypadku, gdy odległość
przeszkody jest równa wysokości budynku,'nawy .ty-p.
okien zapewnia około 6O°/o światła dla parteru, a wokoło:
1 0 0 " / o ' d l a p i e r w s z e g o i w y ż s z y c h p i ę t e r , . . ••.••/ •>»•,••• .;,•• ,
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Drugie rozwiązanie stworzenia możliwie równych
warunków oświetleniowych'dla wszystkich pięter podaje
rysunek 3 projektu Dr. Mtillera, architektyzBudapesztu:
Jak wdęc widać z podanych 2 przykładów zmiana wiel-
kości i ilości okden wa poszczególnych -piętrach elewacji'
niepowinna napotykać na sprzeciwy architektów.1 ••• ' -

•L.„... ....

ET3C:::3 cm,

• ; . . .

' I D •

Trzeba zdać sobie sprawę żutego, że! im; wyższe jest-
dane okno, tem dalej w głąb po'kojit przesuwa- S|Q -gra-'
niczna linja minimalnego oświetlenia; "Wysokość -więc
okien w miastach powinna być jakn&jwiększa:. Okno'
winno się zaczynać możliwie bezpośrednio pod'stropem °)
(względy konstrukcyjne zmuszają do pewnego obniżenia

°) Z a s a d a t a z n a j d u j e u w z g l ę d n i e n i e w n i e m i e c k i c h : p r . z o p i -
s a e b b u i l o w l a n y c l i , lii jdącycli ol)ecnio- w p r z y g o t o w a n i u . • i - . . ' ••'••
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górnej ramy okiennej, obniżenie to jednak mieści się do-
brze w granicach do 15 cni). Na samą konstrukcję okien
winna być zwrócona większa niż dotychczas uwaga.
Ramy okienne winny zajmować możliwie małą powierz-
chnią w porównaniu z powierzchnią otworu okiennego.
Miarą dobrego rozwiązania konstrukcji okna jest więc
stosunek średniego oświetlenia powierzchni szyb danego
okna do średniego oświetlenia powierzchni całego otworu
okiennego, który to stosunek nazwać możemy m i a r ą
w y d a j n o ś c i o k-n a. Stosunek zaś minimalnego
oświetlenia wszystkich okien (t. j . sumy powierzchni 'szyb)
do oświetlenia idealnego powierzchni całej ściany .(przy
założeniu, że cała ściana jest jedną szybą szklaną) daje
nam teoretyczną m i a r ę w y d a j n o ś c i o ś w i e -
t l e n i a d z i e n n e g o p r z y p o m o c y o k i e n .
Powyższe spółczynmki mogą być z korzyścią stosowane
w budownictwie. Pozwolą one ocenić, czy dany typ okna
oraz wielkość i ilość tych okien zostały dobrze zapro-
jektowane.

Powyższe spółczynniki nie dają nam jednak wyo-
brażenia o otaczających dany budynek przeszkodach
w dostępie światła dziennego. W Niemczech stosowany
bywa t. zw. „spółczynnik okienny" (Fenster faktor) zwany
też „spółczynnikiem dobroci okna" (Lichtgute des Fen-
siters), który określony jest stosunkiem jasności oświetle-
nia pionotwego na powierzchni okna do jasności oświe-
tlenia poziomego zewnętrznego (a więc bez przeszkód).
We Francji powyższy spółczynnik jest również w użyciu
(„Facteur d'influence des abords").

Zapewnienie dostępu do mieszkań prócz światła
nieboskłonu i bezpośredniego światła słonecznego nie
zawsze jest możliwe. Dla celów dobrego oświetlenia do-
stęp bezpośredni promieni 'słonecznych nie jest koniecz-
nym. Promienie słoneczne posiadają jednak niezwykle
ważne znaczenie -pod względem zdrowia i hygjeny. Dla-
tego też starać się należy wykorzystać wszelkie: możli-
wości dla zapewnienia dostępu słońca do mieszkań, szpi-
tali, korytarzy szkół i t, p., choćby w ciągu krótkiego
czasu. Niezwykle ważną rolę pod tym względem mają
pod tym względem osoby i instytucje projektujące lub
zatwierdzające plany rozbudowy miast. Zaprojektowanie
w ogólnym planie rozbudowy odpowiednich kierunków
dla ulic umożliwia w przyszłości zachowania wspomnia-
nego wyżej warunku.

ranku zbliżonym do kierunku północ - południe (rys. 4).
Wtedy wszystkie mieszkania na tych ulicach, stanowiące
ogromną przewagę w stosunku do mieszkań kilku ulic
głównych, będą zwrócone na wschód lub zachód i w ciągu
kilku godzin dnia będą miały zabezpieczony dostęp słońca.
Mieszkania od strony północnej na ulicach głównych,
o kierunku wschód - zachód, będą wprawdzie pozbawione
tego słońca, jednak znikomo mała ilość tych mieszkań
w porównaniu do całkowitej ilości mieszkań danej dziel-
nicy czy miasta, nie gra tu żadnej roli, tembardziej, że
większość tych pomieszczeń (ulice główne) zajmują
sklepy, lokale handlowe, kawiarnie i t. p. W rozbudowie
Paryża zasadniczy kierunek ulic drugorzędnych odbiega
o + 19° od kierunku północ - południe i odpowiada
mniej więcej kierunkowi osi największego natężenia
ciepła słonecznego. Zasadniczo żądać • należy dostępu
światła słonecznego przynajmniej na okres 1.-ej godziny
w ciągu najkrótszego dnia zimowego 7 ) .

Rys. 5.

W związku z powyższem przestrzegać należy za-
sady zakładania dużych, wspólnych podwórzy (podwórzy-
ogrodów) dla mniejszych budynków (rys. 6) w miejsce
do niedawna stosowanego zakładania małych własnych
podwórek dla każdego budynku (rys.. 5).

• Rys. 4. -

Dostęp bezpośredni promieni słonecznych uzyskać
można przez rozmieszczenie ulic drugorzędnych w kie-

Rys. 6.

Jak więc z .powyższych rozważań wynika, winna
nastąpić pewna rewizja pojęć w sprawach • związanych-
z oświetleniem dziennem. Mimo, iż wiele kwestyj ozeka
jeszcze na rozwiązanie, dotychczasowe zdobycze dają nam
już wiele wskazówek, które winny znaleść zastosowanie
u architektów, władz budowlanych i ustawodawczych
oraz lekarzy. Ostatnia Międzynarodowa Komisja Oświe-
tleniowa w swych uchwałach położyła specjalny nacisk
na wykorzystywanie dotychczasowych badań i doświad.-
czeń oraz na stosowanie do wszelkich kwestyj związanych
z oświetleniem dziennem krzywych spółczynnik ów świa-
tła dziennego oraz minimalnej granicznej wielkości tegoż
spółczynnika (por. dwie rezolucje Komisji podanych
uprzednio). Odpowiednia uchwała Międzynarodowej K o -
misji Oświetleniowej brzmi:

III. „Zaleca się Komitetom Krajowym, by po-
wyższe uchwały podały do wiadomości stowarzyszeniom
architektów i lekarzy, jak równie i władzom, powołanym
do opracowywania przepisów budowlanych w poszcze-
gólnych krajach".

nmg

7) Por. Dr. Moller „Daylight Illumination and Town Plan-
1931 r.
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Równocześnie Międzynarodowa Komisja Oświetle-
niowa zdała sobie sprawę z niemożliwości polepszenia
warunków oświetlenia dziennego do norm choćby mini-
malnych w budynkach istniejących miast a położonych
przy wąskich ulicach i dlatego zaleciła przeprowadzenie
w tym kierunku ulepszeń, na drodze, sztucznej. Uchwała
idą/ca w tym kierunku brzmi:

IV. „ Z a l e c a s i ę u t w o r z e n i e s p e c j a l -
n e g o K o m i t e t u T e c h n i c z n e g o , k t ó r y m i a ł -
by za z a d a n i e p r z e p r o w a d z e n i e b a d a ń
n a d s t w o r z e n i e m s z t u c z n e g o ś w i a t ł a
d z i e n n e g o , i k t ó r y w m i a r ę m o ż l i w o ś c i
o p r a c o w a ł b y w a r u n k i , k t ó r y m o d p o w i a -
d a ć w i n n o s z t u c z n e ś w i a t ł o , m a j ą c e za-
s t ą p i ć ś w i a t ł o d z i e n n e w. g r a n i c a c h
s p e k t r u m w i d z i a l n e g o i k t ó r e m o g ł y b y
b y ć p r zy,j ę t e p r zez w s z y s t k i e p a ń s t w a " .

W dotychczasowych przepisach budowlanych wielu
państw wymagania odnośnie oświetlenia pozostawiają
wiele do życzenia, jako przestarzałe i niezgodne z nowo-
czesnemi poglądami na tQ sprawę. Dlatego też — co zo-
stało podkreślone na ostatniej Międzynarodowej Komisji
Oświetleniowej — wiele państw przystąpiło już, lub przy-
vstę.puje, do zmiany tych przepisów lub uzupełnień. Czę-
sto dotychczas stosowany przepis określający wymaganą
powierzchnię okien, w pewnym stosunku do powierzchni
łącznej ścian lub podłogi bez uwzględnienia położenia
projektowanego budynku i otaczających przeszkód, na-
leży uznać w chwili obecnej za conajmniej — absurdalny.
Jedyną zaletą tego przepisu jest chyba tylko — jego
prostota.

Polska Ustawa Budowlana z r. 1928 przewiduje wy-
maganą minimalną powierzchnię okien jako Via, część
powierzchni, podłogi. Tymczasowe przepisy Ministerstwa
Komunikacji z r. 1930 (D. U. M. K. Nr. 10) żądają za-
chowania stosunku 1 : 8.

Tak samo stosowane w budownictwie głębokości po-
koi tylko do 6-ciu metrów w budynkach mieszkalnych
znajdują swe uzasadnienie jedynie tylko przy zabudowie
zwartej. Jeżeli naprzeciw leżący budynek o tej samej wy-
sokości pozwala dla mieszka.ń parterowych na oświetlenie
w głąb pokoju na długości równej mniejwięcej wyso-
kości górnej ramy okiennej (kąt bezpośrednich promieni
świetlnych nieboskłonu wynosi-wtedy około 4-5°), to dla
zapewnienia światła dziennego dla 5O°/o powierzchni po-
koju, pokój ten nie może być w każdym razie dłuższym
(głębszym), niż dwukrotna wartość wysokości górnej
ramy okiennej nad podłogą. Ponieważ górna rama
okienna leży zwykle (dotychczas) na wysokości około
3 m, więc stąd powstało zwyczajowe żądanie nieprzekra-
czania 6 m głębokości pokoju. Żądanie to nie może mieć
jednak zastosowania przy budynkach wolnostojących
i niezasłonietych, gdyż mija się zupełnie z celem. Względy
zaś.konstrukcyjne i oszczędnościowe w wymiarach pokoi
nie mogą tu grać zasadniczej roli8).

8) Autor w praktyce swej spotkał się z podobnym •wypadkiem,
gdy projekt został przez władzę zatwierdzającą odrzucony pomię-
dzy hmemi z powodu przekroczenia (nieznacznego) wymiaru 6»,
mimo, iż projektowany budynek był typu wolnostojącego na wsi,
bez żadnych przeszkód.

W. myśl ostatnich poglądów podniesionych i omó-
wionych na Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej
w Cambridge") następujące wskazówki winny stanowić
ogólną podstawę nowych przepisów luib zmiany dotych-
czasowych:.

1. Przepisy winny być proste i łatwe do stoso-
wania, . . : . . - .

2. Przepisy te winny uwzględniać i rozróżniać różne
warunki, w jakich- znajdują się budynki w zabudowie
zwartej, oraz budynki wolnostojące niezasłonięfce.

3. Projektowany budynek w zabudowie zwartej wi-
nien posiadać dostateczne oświetlenie wszystkich ubika-
cyj w zależności od przeznaczenia ubikacji, "szerokości
ulicy, otaczających przeszkód i wysokości tychże według
pewnych przyjętych norm; do projektu winny być dołą-
czone pewne dane pozwalające na ocenę wartości oświe-
tlenia.

4. Nowowznoszony budynek nie może przedstawiać
dla sąsiednich budynkÓAV takiej przeszkody, któraby
zmniejszyła dostęp światła do starych budynków poniżej
dopuszczalnej granicy.

5. Ilość lub wielkość okien nie może mieć wartości
stałej i jednakowej dla budynków wolnostojących i bu-
dynków w zabudowie zwartej;

6. Ilość lub wielkość okien budynków zabudowy
zwartej winna wzrastać od górnych do dolnych pięter
w zależności od wielkości i odległości przeszkód otacza-
jących.

7. Okna budynków zabudowy zwartej powinny się-
gać możliwie aż do sufitu.

8. Projekt budynku powinien uwzględniać dostęp
światła słonecznego do wszystkich możliwie mieszkań
w ciągu pewnego choćby krótkiego czasu.

9. Głębokość pokoi budynków zabudowy zwartej
winna być uzależnioną od wysokości okien lub wysokości
ubikacji oraz odległości i wysokości przeszkód.

10. Kolor i rodzaj wypraw zewnętrznych oraz wy-
praw od strony podwórzy i dziedzińców winien być jasny
i możliwie trwały, umożliwiający odbicie jakmag większej
ilości promieni słonecznych lub promieni nieboskłonu.

Ostatni punkt przedstawia bardzo ważne znaczenie
nietylko dla budynków nowych lecz i starych. Wyprawa
dobrze odbijająca światło może o kilkadziesiąt procent
zwiększyć jasność światła dziennego w mieszkaniach,
a temsamem. przesunąć poważnie i korzystnie granicę mi-
nimalnego oświetlenia określoną uchwałą Międzynarodo-
wej Komisji Oświetleniowej na 0,2% światła zewnętrz-
nego. Duże pole do wydatnego polepszenia oświetlenia
dziennego w budynkach wąskich ulic lub posiadających
kominy-podwórza o małych wymiarach mają do zdziała-
nia miasta, które wywrzeć m ogą nacisk na właścicieli
budynków do utrzymania wypraw zewnętrznych i podwó-
rzowych w kolorach jasnych.

") Autor niniejszego artykułu brał udział w Zjeździe tejże
Komisji jako jeden z trzech delegatów Polskiego Komitetu Oświet-
leniowego oraz jako przedstawiciel Wydziału Lotnictwa Cywilnego
Ministerstwa Komunikacji.

Inż. Dr. Witold Aulich.

O zależności kształtu maszyny od jej wielkości.
(StuSjum morfonomiczne).

(Ciąg dalszy).

3. Wpływy czynników drugorzędnych. kształtowńością a rozmiarami maszyny, którą stwarza
Badaliśmy dotychczas czysty, dzięki stosownym za- konstruktor, wykorzystujący — w swem dążeniu do eko-

łożeniom wyosobniony przebieg tej zależności między nomji — możliwości dane w tym względzie przez geome-
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trję.'W rzeczywistości ta zależność doznaje zaburzeń po-
wodowanych przez krępujące konstruktora ograniczenia,
której pominięte poprzednio, muszą obecnie zostać pod-,
dane' analizie w celu poznania ich źródeł, jakoteż rodzaju
i doniosłości wpływów wywieranych przez- nie'na kształ-
towność1-maszyny: 0 ile znalazłyby się ograniczenia
óf'charakterzeogólnym, to jest takie, których wpływ na
kształtowność nie zależałby od rodzaju maszyny, byłby
•ńattfiniast związany z jej wielkością; a zarazem zbyt
źriScżriyy iaby!go: zaniedbać można, to teir wpływ musie-
libyśmy wcielić do wyników dotychczasowych rozważań,
.jak&-iebJ uzupełnienie.
:'•.:<•<I•: Ograniczenia przyrodzone, t. j . wynikające z praw

-p^zyrodyj-mie.posiadają wymienionych cech. Ograniczają
oa-ei zasięg,; względnie wykluczają możliwość przyjętego za
podstawowe. założenie niniejszych' dociekań podobieństwa
fizykalnego masźy-n różniących się wielkością, ale nawet
gdybyśmy nie zwrócili uwagi na tę kolizję, to i tak nie
byłoby; możliwom wpływ tych ograniczeń ująć w sposób
.ogólny,-gdyż każde z nich odnosi się tylko do pewnych
rodzajów maszyn. I tak n. p., ograniczona wysokość ci-
śnienia atmosferycznego, która jest powodem, że podo-
bieństwo mechaniczne w turbinach wodnych nie obejmuje
•rury •-.ssącej,- lub, że bieguny pomp odśrodkowych — ze
względu • na swą partję wlotową :— nie mogą być utwo-
rami, doskonale geometrycznie podobnemi, ma znaczenie
iyiko,dla•• konstrukcji maszyn z rodzaju wymienionych
.lub: im-pokrewnych; • .'...-•

*• " '•r'' Rys. 8.
Gelerk osadzenia wentyli w ścianlcaoh cylindra tej pompy, ro-
bófriik musi mieć dostęp do jej wnętrza. Ten typ nadaje się
przeto tylko dla wieUcióh pomp. Poniżej pewnej wielkości mu-

• śimy przejść do innych typów (mutacja!).

Wśród ograniczeń przyrodzonych większą niż inme
ważność1 zdają się posiadać własności wytrzymałościowe
materjałów, i one jednak nie mają znaczenia ogólnego,
znamy bowiem liczne1 przykłady maszyn, w których albo
decydujący wpływ na przekroje materjału mają względy
technologiczne, albo też samo podobieństwo mechaniczne
Wymaga, aby naprężenia materjału — mimo wzrostu
wymiarów maszyny — zachowywały wartości stałe. Na-
leży tu dodać, że ograniczenia przyrodzone przybierając

najczęściej postać .granicznej,, nie.przekraczai.nej,- warto-
ści jakiejś; wielkości fizykalnej,: w wielu, .wypadkach...wy-
kluczają podobieństwo ,fizykalne nie,w ogólności, .ąle; do-
piero : poczynając> od,; pewnej: wielkości,. maszyny.;.. ̂ „ tych
to'wypadkach bywają, one przyczyną 'radykalnej; zmiany
typu, konstrukcyjnego, którą powyżej nazwaliśmy, muta-

. c j ą t y p u m a s z y n y . .•-, • •..- <Ą.-'.-r,rv-, •..•••..••• ,-, ,.,;'-.,
• :•' Dla zupełności tej analizy .należy,też podnieść,. że

wśród ograniczeń przyrodzonych osobną grupę stanowią
te, które wynikają z rozmiarów ciała i Judzkiego wzgj.
zwierzęcego. -Osobliwą cechą; tych ograniczeń jest.ich.ra-
czej geometryczny: lub kinematyczny niż fizykalny cha-
rakter, który się zaznacza,, już i wtedy,, gdy darty żywy
organizm ma być sprzęgnięty z maszyną jako motor
wzgl. serwomotor, uwidacznia się zaś ,tem wyraźniej, gdy
maszyna, ze względu na swe przeznaczenie, montaż i t. p.
musi być dostosowana do przeciętnych wymiarów tego
organizmu, jego organów lub części. Jako przykład nie-
chaj posłuży tu konstrukcja przedstawiona na rys. ,3.

Skoro cała ta kategorja ograniczeń musi zostać
wyłączona z dalszych dociekań, pozostają nam do roz-
ważenia już tylko takie z nich, których źródłem jest
nasza (poprzedzająca pracę konstruktora) celowa dzia-
łalność, te bowiem ograniczenia," które są dziełem przy-
padku, jak n. p. możność dostosowania, konstrukcji do
jakichś posiadanych modeli, nie mogą naturalnie wcho-
dzić w rachubę. Wszystkie ograniczenia wynikłe z celo-
wej działalności noszą cechę racjonalności, jednakowoż,
dzieląc je na poddziały, nadamy nazwę ograniczeń r a-
c j o n a l n y c h tylko tym, które działają bardziej bez-
pośrednio i nie przybierają postaci ograniczeń m a t e r -
j a l n y c h , tworzących, osobną klasę. Przy bliższem
AYglądnięciu okazuje się, że w klasie ograniczeń racjonal-
nych mamy tylko ograniczenia u m o w n e czyli n o: r. m y.

W
Rys. 4.

Ograniczenia umowne czyli normy działają w dwa
sposoby. Wprowadzają one w ' miejsce nieograniczonej
zmienności wymiarów ich stopniowanie, które — przy
planowej normalizacji — odbywa się przeważnie wedle
zaleconych szeregów geometrycznych, pozatem zaś, dla
wymiarów elementów konstrukcyjnych, których dotyczą,
ozęstt) przepisują graniczne (największe i najmniejsze)
wartości wymiarów. Ten drugi sposób działania norm
będziemy traktować łącznie z ograniczeniami .materjal-
nemi, tutaj więc należy roztrząsnąć tylko pierwszy z nich.
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• •; Rezultatem : stopniowania, zastępującego * nieogra-
niczoną zmienność, jest to, że ;w braku i'unormowanego
elementu, któryby odpowiadał ściśle potrzebie, jesteśmy
zmuszeni do stosowania w konstrukcjach wielkości- naj-
bliższych większych, wskutek czego szczegóły unormo-
wane rzadko kiedy są w pełni wykorzystane. Widzimy
więc, że normy powodują pewne, nieznaczne zresztą,
powiększenie ilości materjału biernego w'maszynie. Mo-
głoby" się zdawać, że cierpi na tem ciągłość związku
między wielkością maszyny a ilością zawartego w niej
materjału biernego, która, zamiast ze wzrostem wymiaru
nominalnego stale się zmniejszać, dla pewnych wiel-
kości maszyny nagle — jakkolwiek nieznacznie —
wzrasta, poczem przy dalszym wzroście maszyny znowu
ciągle maleje, aby przy tej wartości W, dla której h osią-
gnie z powrotem wartość zgodną z krzywą najmniejszego
kosztu, powtórnie nagle się podnieść. Takie zaburzenie
spowodowane przez jeden element unormowany w ma-
szynie, przedstawia — w podziałce przesadnie zwiększo-
nej — rysunek 4. Jednak te zaburzenia powodowane
przez normy mogą być z reguły uważane za nieznaczące,
a to ze względu na rząd swej wielkości. Leży bowiem
w założeniu normalizacji, że rozbieżności między wymia-
rami unorrnowanemi, a wynikającemi z obliczenia, nie
powinne przekraczać względnego progu wartości10),
a przeto powinne leżeć poniżej tej granicy, jaką kon-
struktorowi — w jego usiłowaniach osiągnięcia ideału
taniej konstrukcji — zakreślają czynniki psycholo-
giczne11). Ta więc klasa ograniczeń musi być też wy-
łączona, ze względu na znikome znaczenie wpływu wy-
wieranego na badany związek.

Ograniczenia materjalne wywierają na kształto-
wnóść maszyn wpływ niezależny od rodzaju maszyny,
zależny natomiast od jej wielkości, wynikają zaś z ro-
dzaju, wymiarów, wydajności lub zdatności będących do
rozporządzenia urządzeń fabrycznych, a przez nie, pô -
średnio, także z przyjętych w danej fabryce metod techno-
logicznych. Ograniczenia te posiadają z reguły postać
granicznych wartości wymiarów części składowych lub
szczegółów konstrukcyjnych maszyn, albo jakichś wiel-
kości mających wpłyAV na te wymiary, przyczem zakre-
ślone granice mogą 'być górne, jak n. p. największa waga
jednej sztuki odlewu, lub dolne, jako to: najmniejsza gru-
bość ścianki odlewu. W pierwszym wypadku, w rezulta-
cie ograniczeń, maszyna przekraczająca pewną wielkość
musi być złożona z większej ilości części składowych niż
maszyna od niej mniejsza; odleAvy muszą być dzielone,
co zwiększa powierzchnię obrabianą, a wślad za tem
koszt wytworzenia, gdyż w tych wypadkach zamiast
oszczędności na materjale — jaka towarzyszy wzrostowi
powierzchni przy usuwaniu materjału biernego — ilość
tego ostatniego bywa nawet nieco zwiększona (krezy po-
łączeń!). W wypadku drugim, dolne granice rozmiarów
powodują, że ilość materjału biernego w wykonaniach
mniejszych niż pewna wielkość graniczna rośnie więcej,
niżby to wynikało ze związku niezakłóconego, a nad-
miar ten nie daje rekompensaty w postaci równoczesnej
oszczędności powierzchni.

W ten sam sposób działają te normy, które przepi-
sują graniczne wartości wymiarów dla pewnych szcze-
gółów konstrukcyjnych. Wpływ ich, łącznie z wpływem
ograniczeń materjalnych, możemy wypowiedzieć treści-
wie w następujących słowach: Ograniczenia:materjalne
oraz normy, przepisując wartości graniczne dla pew-
nych rozmiarów, zaburzają systematycznie prawidło-
wość związku istniejącego między wymiarami a kształt-
nością i kosztem wykonania maszyny, i podwyższają mi-
nimalny koszt maszyn. Zwiększenie kosztu jest tem znacz-

10) Rozbieżności przekraczające wysokość progu wartości
świadczyłyby o niedoskonałości dotyczących norm.

u ) Ob. poniżej. •

niejsze, im więcej została-przekroczona graniczna wiel-
kość maszyny. O ile chodzi o cechy odróżniające kształt
maszyny małej od kształtu maszyny wielkiej, , to.ogranir
czenia. te cech owych nietylko nie zmieniają,, ale prze-
ciwnie, poniekąd,je podkreślają i uwypuklają. ,., •.,.,';, ,
;,.•.. To wyczerpuje narazie sprawę ograniczeń swo-
bodnej decyzji konstruktora. Istnieją jednak, wspomniane
jitż ograniczenia psychologiczne, którym poddany jest
konstruktor w swem dążeniu do uzyskania,, największej
ekonomji .w konstrukcji. Przystąpmy do ich rozważenia.

Praca konstruktora jest procesem • psychicznym,
a czynniki psychiczne wywierają wpływ na jej rezultaty.
Toteż rozważania niniejsze nie byłyby zupełne, . gdy-
byśmy się chociaż w krótkości nie zastanowili nad tem,
które to czynniki tej kategorii i jaki wpływ mają .na
ekonomję konstrukcji, a przez to na zależny od-niej sto-
pień kształtowności maszyny. . ..•••.••••.:.-,

Pewna oszczędność w kosztach wytwarzania* mai-
szyny jest p r z y g o t o w a n a , jeśli istnieją warunki,
aby określona co do wielkości i miejsca zmiana ilości
zawartego w maszynie materjału biernego mogła spowo-
dować odpowiednie obniżenie kosztu wytwarzania.. .Alby
taka przygotowana oszczędność mogła zostać urzeczy-
wistniona, musi ona przedewszystkiern być rozpoznana
przez konstruktora. Do rozpoznania przygotowanych
oszczędności konstruktor dochodzi drogą porównywania
różnych wyobrażonych odmian, tej samej konstrukcji,
które spostrzega swym „wewnętrznym wzrokiem". Szkice
mogą być dużą pomocą dla wyobraźni, nie są one jednak
przedmiotami porównywania; te są produktami wy-
twórczej wyobraźni konstruktora. W wyniku czynności
porównywania konstruktor urabia sobie sąd:b tem, która
z porównywanych odmian przedstawia najtańszą kon-
strukcję. Występuje przytem znane w psyćhologji zja-
wisko t. zw. progu sądu, polegające na niemożności roz-
poznania przygotowanych oszczędności (różnic kosztu)
o wartościach mniejszych niż progowa, mimo iż kon-
struktor zdaje sobie wyraźnie sprawę z odnośnych różnic
kształtu. Wartość czyli wysokość progu, jako zależna
od wrodzonych i nabytych dyspozycji do sądzenia, może
być — caeteris parilms — u różnych jednostek:różna;
wydaje się natomiast wielce pra^dopodobńem, . -że
względna wartość tego progu, t. j . wa.rtość stosunku
progowej przygotowanej oszczędności do koszitu całkowi-
tego maszyny, którego ujemnym przyrostem jest ta oszczę-
dność, powinna być — dla danej jednostki- i w niezmien-
nych warunkach — stałą, co wyrażamy rÓAvnaniem:

• • -Ar-•• = const . . (9)
fu - ••-••.

Na korzyść tej hypotezy przemawia nietylko jej pro-
stota, ale także daleko idąca analogja z t. zw. progiem
czułości przy spostrzeganiu zmysłowem, oraz odnoszą-
cem się do niego p r a w e m F e c h n e r a i W e b e r a .

Gdyby każda przygotowana oszczędność przekra-
czająca wartość progu sądu konstruktora była urzeczy-
wstniana w konstrukcji, to wynik pracy konstruktora
zbliżałby się do ideału ekonomicznej konstrukcji, na odle-
głość równą wartości progu, sądu 4/"- Jednakowoż,
wkracza tu jeszcze drugi czynnik psychiczny, który
sprawia, że tylko taka przygotowana i rozpoznana oszczę-
dność może być urzeczywistniona,, która.wystarcza do
spowodowania aktu woli. Mylnem byłoby mniemanie, że
decyzja konstruktora, który stworzywszy, konstrukcję ną-
ogół zadowalającą ma. do wyboru pozostawienie jej w. tej
postaci, lub wprowadzenie w niej .zmian w celu osiągnięr
ćia jeszcze jakiejś drobnej oszczędności,., jest.zaleŻTią: od
oceny, czy się ten zachód, opłaci, lub nie, ;ko,nstruktqr bo-
wiem nie jest w stanie porównać wartości tej.. .dodat-
kowo, potrzebnej pracy z osiągalną oszczędnością; .zdaje
on sobie sprawę z wartości przygotowanych oszczędności
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tylko porównawczo, w stosunku do kosztu maszyny, nie
zaś liczbowo, bezwzględnie. Jeśli więc konstruktor za-
stanawia się nad tam, czy urzeczywistnić w konstrukcji
jakąś przygotowaną oszczędność, to zwraca on uwagę
tylko na względną wartość tego przyrostu kosztu, który
musi wyniknąć, jeżeli odpowiednia zmiana konstrukcji
nie zostanie przedsięwzięta. Ta względna wartość przygo-

Ak

towanej oszczędności, wyrażająca się stosunkiem-^-, po-

siada również próg -%-, który możemy nazwać progiem
względnej wartości przyrostu kosztu. Przygotowane
oszczędności, których wartości leżą poniżej tego progu,
konstruktor uważa za bezwartościowe.

Rys. 5.

Pojęcie względnej wartości przyrostu kosztu jest
nadzwyczaj bliskie używanemu w rachunku, prawdopo-
dobieństwa pojęciu względnej, czyli moralnej wartości
wygranej, która, wedle hypotezy D. B e r n o u i 11 e g o,
jest "wprost proporcjonalna do wartości bezwzględnej wy-

granej, odwrotnie zaś proporcjonalna do posiadanego
majątku. Hypoteza ta, którą bardziej ogólnie i ściśle
można wypowiedzieć jako zapatrywanie, iż zyski.o rów-
nych względnych wartościach wywołują u człowieka po-
żądania o jednakowem • natężeniu, przeniesiona na teren
zajmującego nas tu zagadnienia otrzyma wysłowienie
następujące: Względny próg wartości przygotowanej
oszczędności, w stałych warunkach pracy tego samego
konstruktora, ma wartość stałą. Wyrażamy, to równa-
niem :

^ . . • ,' . . (10)

Na dyspozycję konstruktora w tej mierze mogą korzyst-
nie działać okoliczności takie, jak n. p. osobista odpowie-
dzialność, walka konkurencyjna i t. p., niekorzystnie na-
tomiast wpływa przemęczenie, pośpiech, równoczesne
zainteresowanie inną, ważniejszą pracą, i t..p.

Jak widzimy, granicą zbliżenia wyniku pracy kon-
struktora do ideału ekonomicznej konstrukcji jest jeden
z obu poznanych tu progów, ten mianowicie, którego
wartość — u danego konstruktora — jest większa. Jeśli
próg sądu jest wyższy niż próg wartości, to każda do-
strzeżona przygotowana oszczędność zostanie wykorzy-
stana. Sumienny nowicjusz, którego tu można wziąć jako
przykład, wykorzystały chętnie również i takie przygo-
towane oszczędności, których sam dostrzec nie jest w sta-
nie, gdyby mu ktoś bardziej 'doświadczony zwrócił na nie
uwagę. Na odwrót, u.biegłych konstruktorów próg war-
tości często bywa wyższy niż próg sądu, co się szczegól-
nie uwidacznia przy pracy w pośpiechu;.mogą wtedy po-
zostać niewyzyskane drobne przygotowane i rozpoznane
oszczędności. Bez względu na to, który z obu progów
w grę wchodzi w jakimś wypadku, z powodu jednakiej
postaci równań (9) i (10), na wykresie o współrzędnych
W i Ic (ob. rys. 5) najtańszym osiągalnym konstrukcjom
będą.odpowiadały wartości rzędnych większe o ^k=G.k
od wynikających z równania (8). Idealna krzywa naj-
mniejszego kosztu zostaje zastąpiona przez krzywą osią-
galnego najniższego kosztu, o równaniu:

7 c = f ( W ) . ( l + O ) , : . . . .,•'• . ( 1 1 )

gdzie funkcja f(W) ma postać równania, (8)., zaś Gjest
wartością większego z obu progów. (C. cl'. n.).v •

Inż. Kazimierz Bartoszewicz,
stypendysta Funouszu Kultury Narooowej, konstruktor

i wykładający Politechniki Lwowskiej.

Budownictwo inżynierskie na terenie miast.
(Dokończenie).

2. Budownictwo inżynierskie drewniane.

Na zakończenie' chcę pokrótce omówić nowy także
dział budownictwa inżynierskiego drewnianego i wska-
zać na techniczne możliwości jego zastosowania w budow-
nictwie rriiejsikiem.

Początki drewnianych konstrukcji inżynierskich
sięgają jeszcze lat przedwojennych (nawet r. 1820); pow-
stały one i rozwijały się przeważnie tylko w dziale bu-
dow-y mostów i t'o w krajach obfitujących, w materjał
drzewny — jak Ameryka i Małopolska.

Obok nazwisk inżynierów amerykańskich: Towna,
Longa i Howe'a chlubnie się w tym dziale zapisały i na-
zwiska polskie: inżynierów Ibjańskiego i Pintowskiegó
oraz profesora Politechniki Lwowskiej J. Rychtera,
a stworzone przez nich typy konstriikcji przez długi czas
były wzorem dla zagranicy.

W pierwszych jednak latach po wojnie światowej,
z powodu ruiny ekonomicznej państw wojujących, wy-

sokiej ceny, ograniczonej produkcji a nawet brakli żelaza,
w wielu wypadkach musiano zastąpić żelazo drzewem
i to nie tylko' w dziale odbudowy zniszczonych mostów,
ale i we wszystkich większych konstrukcjach budowlanych,
co doprowadziło do naukowych badań w tym 'kierunku,
a w pierwszym rzędzie do usunięcia- najsłabszych punk-
tów konstrukcji drewnianej, jakiem! były połączenia
drzewa na ciągnienie, zwłaszcza że • tego rodzaju- • wy-
trzymałość drzewa jest prawie dwa razy większa- od1 wy-
trzymałości jego na ciśnienie. .•..-••• ••••.-

Znane i od dawna stosowane połączenie ciągnione
zapomocą śrub (ryc. 58) po bliższem zbadaniu na pod-
stawie doświadczeń (ryc.'59) okazało się nieprzydatne do
przeniesienia większych sił, a zastosowane'podkładla'dla
śrub (rys. 60) niewiele pomogły. :

Dalsze badania w tym kierunku oparto • na innej
zasadzie znanego też oddawna połączenia .(ryc.-561),;a po
zastąpieniu klinów drewnianych elementami < żelaiznemi,



wykształcono je ostatecznie w postaci pierścieni (patentu
Tuchscherera i Schullera),

2P

ni.)

P

Byo. 58. Ryc. 60.

Działanie pierścieni Tuchscherera przedstawia ryc
62, 'a'"ich 'zastosowanie do wykształcenia węzłów kon-
strukcji kratowej drewnianej widzimy na ryc. 63.

Ryc. 59.

Jedna para takich pierścieni, przy średnicy 8 do
30 Gin i natężeniach dopuszczalnych dla drzewa równole-

Ryc. 67.

p'le do włókien: na ciśnienie 80 i na ścinanie 15 kglcnf
przenosi siłę (ciągnącą lub cisnącą) od 2 do 28'tonn.
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Widzimy, że są to -siły już znaczne, pozwalając© na
prowizoryczne zastąpienie nawet konstrukcji żelaznej
konstrukcją drewnianą kratową, co pokazano na ryc. 64
i 65, przedstawiających przekrój ,'i" widok tymczasowej
remizy dla wozów tramwajowych.

_ W miastach tego rodzaju konstrukcje znalazły mię-
dzy kin orni- zastosowanie i, 'w budownictwie sportowein,

lhjc. 68.

a przykład odnośnych trybun widzimy na ryc. 66; w tym
jednak wypadku hardziej aniżeli kiedykolwiek liczyć się
należy z ewentualnością pożaru, jak tego nas poucza
smutny przykład trybuny „Czarnych" we Lwowie.

Ryo. 64.

Przykładem, d,0 jak dużych' wymiarów mogą dojść
przy o dp o Wiedniem wykształceniu połączeń konstrukcje
inżynierskie drewniane, jest h a l a w i e d e ń s k a , wy-

i . i
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Byo. 62.

budowana w r. 1928 z okazji licznego -bardzo zjazdu to-
warzystw śpiewaczych w Austrji3). — Pomieściła ona

3) "Nie obliczona na obciążenie śniegiem hala lu przed nadej-
ściem pierwszej zimy została rozebrana. Podobny los spotkał hale
drewnianą wybudowaną w roku następnym w Dreźnie, jakkolwiek
prasa przyjęła ten fakt z oburzeniem, ze względu na ogólny pod-
ówczas brak pomieszczeń w mieście.
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70.000 ludzi, a jej wymiary — szerokość 111 m i długość łające w niektórych prętach głównego więzara: 121,6 i
182 m -- widoczne są z rzutu poziomego na ryc. 67. w zastrzale, 70 t w pasie górnym i 105,7 t w pSsie dol-

nym.
Niemniej duże siły działają i w węźle podporowym,

bo 65 t obciążenia pionowego i 25 t parcia poziomego.

. : i- - -''.:•-ii

:.:•• RtJC. 66.

W przekroju poprzecznym na tym samym rysunku
widzimy wiczar główny ramowy dwu-przegubowy o roz-
piętości 60,1 i wysokości prawie 25 m, oraz dwa więzary
•boczne po 25 m rozpiętości.
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.. Odstęp -więzarów wynosi 20 m
kratowe co 6m.

płatwie drewniane

eoo.

Szczegóły tego węzła widoczne są. na ryc. 68, gdzie
zastosowano pierścienie Schullera, z których jeden uwi-
doczniony jest w dwóch rzutach i większej skali ma, tym
samym rysunku. Różnią się one od omówionych poprzed-
nio pierścieni Tuchscherera tylko tem, że są dwudzielne
(jakkolwiek znitowanie ich po jednej stronie okazało się
korzystne), a mają tę zaletę, że bońce ich po zmontowa-
niu konstrukcji są widoczne, co ułatwia kontrolę wy-
konania.

Ryc. 69 a. Ryc. 69 b.

••'•<> O tem, jak wielkim zadlaniom sprostać może drew- ' Śruba, którą i tu widzimy, nie odegrywa żadnej roli
niana konstrukcja kratowa, świadczą siły cisnące, dizia- statycznej i służy tylko do przytrzymania części łączo-



y . i Montaż wiczarów. i połączenie ich zapomocą płatwi
kraitowych przedstawiają. ryc. 69 a i b. '• .,. ,, . ; .

Ryo. 70.

Jak to widać z załączonych przykładów konstrukcje
inżynierskie drewniane, tam, gdzie nie chodzi o ognicr

trwałość i większą długotrwałość, zastąpić mogą prowi-
zorycznie. konstrukcje żelazne, a w niektórych wypadkach,
Jak przy budowie wież dla antenny radjowej, były nawet
chętnie-stosowane. •', : ' • • • • • • : • - ' / : :

Na ryc. 70 widzimy wybudowane niedawno wieże
kratowe drewniane o wysokości 80 m dla radjo ^stacji
w Królewcu. ' : "'_«. '

Powodem' tego było to, źe, po zastąpieniu wież kra-
towych żelaznych wieżami drewnianemi w jednej ze stacji
niemieckich4), okazało się, że siła stacji wzrosła prawie
trzykrotnie, to samo jednak daje się uzyskać.i przy za-
stosowaniu konstrukcji żelaznej po ustawieniu wieży (jak
to się dziś robi) na izolatorach.

Mimo to, że i trwałość konstrukcji kratowej drew-
nianej okazała się większą, aniżeli to naogół przy-
puszczano, stwierdzono to jednak tylko w tych wypad-
kach, gdy drzewo było impregnowane, a to powiększa
znacznie koszta wykonania, wobec których w•nooraialnych
warunkach konstrukcja inżynierską drewniana ustępuje
konstrukcjom żelaznym, lub żelazno-betonowym.

Oprócz przytoczonych powyżej przykładów z bu-
downictwa inżynierskiego drewnianego, opartych na no-
wym typie połączeń perścieniowych, istnieją specjalne
systemy drewnianych konstrukcji kratowych '.(Meltzera
i Stephana), oraz pełnościennych (Hetzera f ITuchsche-
rera), które w streszczeniu powyższem obszerniej: omówić
się nie dadzą.

./._''
4 ) MilnoŁen —' Stade lhoim. •••..,,.

Inż. Juljan Lambor, Tczew.

O charakterze zamulenia przestrzeni między ostrogami na dolnej Wiśle.
N a przestrzeni W i s ł y Pomorskiej, gdzie wyko-

n a n a regulacja na średnią wodę od BO-oiu lat spełnia
swoje.zadanie i dochodzi do okresu, rzec można końco-
wego, jeżeli chodzi o zabudowanie terenu zalewowego,
daje się zauważyć, że zamulenie przestrzeni między
ostrogami, po przekroczeniu pewnego maksimum nader
powoli postępuje naprzód, z trudem daje się utrzymać
mozolnie zdobyte odsypiska i zmniejszenie nieraz dość
znacznych głębokości w odniesieniu do średniej wody.
Maksimum to możnaby określić jako stan, przy którym
zabudowanie między ostrogami posunięte jest tak da-
leko, że odległość ostróg przekroczyła czterokrotnie ich
średnią, .wolną długość.

J e s t to zatem 'ten stan, przy którym proces zu-
pełnego zamulenia, dla ukształtowania nowej linji łą-
czącej głowy ostróg, wspomaga się n a innych rzekach,
n. p. Odrze, przez zgęszczenie ostróg, zatapianie wal-
ców, materaców, poprzeczne płotki i t. d., ponieważ
zjawisko t rudnego zamulenia w tem stadjum jes t po-
wszechnie znane.

Rzecz oczywista, że jeżeli ostatecznego zamulenia
nie wspomaga się sztucznie na rzece, która tego wy-
maga, z n a t u r y rzeczy postęp zamulenia musi doznać
opóźnienia a nawet zat rzymania przy pewnym niezmie-
niającym się stanie. J e d n a k poza tem działają tuta j
i inne czynniki, może nawet ważniejsze, które proces
ostatecznego zabudowania utrudniają.

Nad kwestją przyspieszania procesu zamulania
między ostrogami warto przeprowadzić badania i próby,
chociażby n a w e t było to połączone z kosztami, ponieważ
długość wolnej niezamulonej części ostróg wpływa de-
cydująco na koszta drogiej konserwacji regulacji rzeki.

Sys tem regulacj i W i s ł y w obrębie b. zaboru prus-
kiego rozpoczęto z przerwami j u ż od roku 1830, a pro-
wadzono forsownie od 1879—1892 r. Budowle stanowią,
prawie wyłącznie ostrogi podprądowe, wykonane z fa-
szyn, o skarpie górnej 1 ; 2—1 : 1 , dolnej strony, o ko-

ronie szerokości 4 m, założonej w poziomie, a dopiero
w odległości 40 m od brzegu w spadku 1 : 4<XTen. t y p
budowli, najkorzystniejszy jak stwierdzono praktycznie
i laboratoryjnie przy regulacji rzek nizinnych, wyma-
gałby pewnej modyfikacji w tym właśnie końcowym
stadjum, w jakiem znajduje się obecnie. Wisła pomor-
ska na wielu odcinkach. •'• •••-"- -.'--. " :

Obserwując ostrogi podprądowe Wisły •pomorskiej
można zauważyć, że prawie z reguły skarpa o'd strony
dolnej wody jest znacznie dłuższa niż skarpa od strony
górnej wody. To wydłużenie dolnej skarpy nie powstaje
skutkiem nachylenia osi ostrogi do linji brzegu, ale ma
swoje powody w kształtowaniu się konfiguracji brzegu
powyżej i poniżej ostrogi. Drugim nieodłącznym cha-
rakterystycznym rysem tych ostróg, pozostającym
w przyczynowym związku z poprzednim jest stałe
uszkadzanie, obrywanie się skarp ostróg od strony dol-
nej wody.

Na przestrzeni obserwowanych 60 km dolnej W i s ł y
oba te zjawiska występują w przeszło 80-ciu procen-
tach, a zaledwie parę procent wykazuje intensywniej-
sze zamulenie od strony dolnej wody ostrogi niż górnej,
reszta pozostaje w równowadze. Ponadto zjawisko to
występuje tak poniżej jak i powyżej odgałęzienia No-
gatu, a wypukłość czy wklęsłość brzegów i kierunek
linji nurtu mają mały wpływ na nie. Na poparcie tego
mogą służyć następujące daty. N. p. w roku 1929 n a
przestrzeni odcinka1 66-kilometrowego • powyżej granicy
gdańskiej wyremontowano 92 szt. dolnych skarp ostróg
łącznej długości 2780 m o średniej głębokości 2 4 0 m
i zaledwie 15 szt. górnych skarp ostróg ó łącznej dłu-
gości 281 w,, a średniej' głębokości - 1,3Q m. Nadmienia
się, że w roku tym najirawiono wszystkie te" ostrogi,
które wymagały spiesznego remontu ze względu n a
postęp uszkodzenia. Analogiczne daty powtarzają się
w innych latach, przyozem ilość wykonanych robót
i zużytego materjału przy remoncie dolnych, skarp



132

ostróg dwukrotnie przewyższa analogiczną ilość od-
nośnie do górnych skarp ostróg.

Nie ulega zatem wątpliwości, że dolna skarpa
bywa łatwiej uszkadzana jak górna. Chodziłoby teraz
o ustalenie, jakie są powody tego, tembardziej, że górna
skarpa narażona na podrywanie warstw faszynowych
ku górze prędzej powinnaby ulec zniszczeniu. Przy-
pomnieć należy, że tyczy to końcowego stadjum zamu-

dalają się od głowy i stają się płytsze a dłuższe. To'
było powodem, że na Łabie zmieniono pierwotne na-
chylenie 1: 3 na 1: 5.

Eównież dość częstem zjawiskiem jest tworzenie
się odsypiska, wydłużającego się językowato od dolnej
skarpy w niewielkiej odległości od głowy. Odsypisko
to, uwidocznione na rys..3, tworzy się początkowo na
samej dolnej skarpie, na szerokości paru metrów i wy-

MIJtUMSŁONC A.

Rys. 1.

lenia, a więc stanu, gdy ostrogi stały się krótkie, a od- dłużą się w kierunku prostopadłym do osi ostrogi roz-
stęp między niemi nadmierny, ponieważ normalnie za- szerzając się równocześnie. Przy ostrogach o koronie
mulenie od strony dolnej skarpy następuje zwykle porośniętej nie wysoką wikliną (jednoroczną), postęp
prędzej przy*ostrogach podprądowych. Na fakt, że za- tego odsypiska jest szybszy, a utrwalenie przez obsa-
mulenie następuje niejednokrotnie przeciwnie niż wyżej dzenie go ma zasadnicze znaczenie dla konserwacji re-
opisany sposób zwraca również uwagę prof. Matakie- gulacji rzeki,
wicz w swem dziele „Regulacja Ezek". Wyżej opisane zjawiska zamulenia_ odnośnie do

Badając dokładniej charakter kształtowania się ostróg krótkich, czyli w końcowem stadjum regulacji
dna przestrzeni między ostrogami można dość do usta- mają analogiczny przebieg również przy ostrogach
lenia pewnego, stałego charakteru za-
mulenia, przedstawionego na podsta-
wie zdjęcia na rys. 1 i 2.

Jak w jednym tak i w drugim
wypadku charakterystyczne jest mo-
cne obniżenie od strony dolnej skarpy
ostrogi i tendencja do łatwego za-
mulenia od strony górnej skarpy przy
wrzyn.ce, które to cechy powtarzają
się przy prawie wszystkich ostrogach,
a proces odwrotny trafia się wy-
jątkowo. Przytem trzeba zaixwaźyó,
że obniżenie to nie jest nieznaczne,
bo wynosi 3—4 m poniżej przecięt-
nej wysokości dna w danem miejscu.
Z pośród dwóch charakterystycz-
nych przykładów, niewiele zresztą
różniących się, przypadek przedsta-
wiony na rys. 1 jest częstszy.

Obok zjawiska opisanego po-
przednio, które występuje zasadniczo,
również często trafia się obniżenie,
dół, na linji regulacyjnej w pewnej
odległości od górnej skarpy, co widać
na rys. 2. To jednak obniżenie po-
zostaje w ścisłym związku z wybojem, tworzącym długich, ale w tym ostatnim wypadku nie nabierają
się w korycie powyżej głowicy ostrogi, czyli w dalszej cech zasadniczych i pozostają bez wpływu na konser-
konsekwencji zależy od nachylenia skarpy czołowej wację i postęp zamulenia, ponieważ charakterystyczny
głowy ostrogi. Praktyka wykazała, że im skarpa czo- wybój przy wrzynce ostrogi od strony dolnej wody zo-
łowa jest łagodniej nachylona tem wyboje bardziej od- staje wnet odcięty przez wspomniane wyżej odsypisko,

KM. 865.

Rys. 2.
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tworzące się na dolnej skarpie, na szerokiej, wygodnej . Wpływ tych prądów ma znaczenie praktyczne,
przestrzeni, i łączące się z łatwością z odsypiskiem od a nawet decydujące tylko przy pewnych stanach wody
strony sąsiedniej górnej skarpy, W ten sposób prze- równo z koroną ostrogi i nieznacznie przewyższających
rywa się połączenie tego wyboju z resztą przestrzeni, koronę; przy niskich stanach wody działanie to jest
z czasem następuje dość szybkie zamulenie pozostałego słabe i nie powoduje zmian konfiguracji dna. Również
kociołka. W ten sposób opisany wybój pozostaje bez przy stanach wody wyższych następują zmiany w tych
wpływu przy ostrogach długich, a nabiera
dopiero zasadniczego znaczenia przy ostro-
gach krótkich, zwłaszcza w momencie, gdy
tak przesunął się do głowy ostrogi, _że nie GMINA NOWYDWÓR.
zezwala na powiększenie się, a często i utwo-
rzenie się odsypiska od strony dolnej skar-
py. To jest przyczyną, że przy tych ostro- ,--""
gach na dolnej Wiśle trudniej następuje , . - ' "
zamulenie od strony dolnej wody ostrogi , . - ' ' ^ |
niż górnej, wprost przeciwnie, niż to zwykle _.--'' ft£
następuje przy ostrogach podprądowych.

Przy rodzaju kształtowania się dna
w przestrzeni między ostrogami, t. j . na
łatwiejsze zamulenie od strony górnej wody
niż dolnej i na łatwe niszczenie dolnej
skarpy ostrogi w związku z wybojem przy
wrzynce tej skarpy, współdziała parę przy-
czyn wzajemnie się wspomagających, za-
leżnych w działaniu od stanu wody. Pierw-
szą przyczyną jest piętrzenie się wody na
ostrodze. Grzbiet tego piętrzenia, który widać przy prądach, pod wpływem innych dróg wody dochodzą.-
pewnych stanach gołem okiem, przebiega wzdłuż cych do działania, głównie pod wpływem przelewu
linji regulacyjnej przechodząc analogicznie w są- przez koronę. Dlatego też można obserwować, że wir
siednią ostrogę, natomiast przy brzegu między ostro- tworzący się przy dolnej skarpie ostrogi z podwyższa-

niem się stanu wody ponad koronę ostrogi
zaczyna się od skarpy oddalać i słabnąć.

Drugą, przyczyną wpływającą na stan
zamulenia jest wspomniany wyżej, skoncen-
trowany przelew przez koronę. Przy ostro-
gach podprądowych następuje skupienie do-
pływu wody w górnym rogu ostrogi przy
wrzynce, zwiększenie ciśnienia wody i spię-
trzenie powyżej ostrogi, a w następstwie
tego silny prąd wody w kierunku dolnego
rogu ostrogi i to tak z samej ostrogi jak
i przy wyższych stanach z brzegu, t. j . jej
dolnego skrzydła, co powoduje kotłowanie
wody w miejscu tworzącego się wyboju
i silne obrywanie w tem miejsou dolnej
skarpy. Jak silnie ten przelew działa, świad-
czy fakt, że przerwa w korpusie ostrogi
z reguły tworzy się w tem właśnie miejscu

gami, zwłaszcza bliżej skarpy dolnej ostrogi, tworzy skoncentrowanego przelewu wody. Fakt, że przelew przez
się depresja. To powoduje prądy wody, które prze- koronę ostrogi następuje zawsze prostopadle do osi tamy,
pływają w kierunku od dolnej ostrogi do górnej po trojektorji, nie sprzeciwia się wyżej postawionej
i z nurtu w przestrzeń między ostrogami, przyczem zasadzie, zwłaszcza, że mamy do czynienia przy wrzynce
obydwie się sumują. Największe na-
silenie tych prądów widzimy wzdłuż
brzegu w prostej linji i nieco słab-
sze, ale również znaczne w postaci
wiru poniżej dolnej skarpy ostrogi.
To j est przyczyną , że wzdłuż brzegu
zamulenie następuje bardzo opornie,
& nawet bardzo często można obser-
wować w środku brzegu między
ostrogami głęboką bruzdę w dnie
(rys. 1). Najspokojniej zachowuje się
woda przy wrzynce koło górnej
skarpy. Opisane spiętrzenie, depresje
i prądy działające, można dokładnie
obserwować naocznie przy odpowie-
dnim stanie wody, zwłaszcza w cza-
sie, gdy rzeka niesie małe kry, które
wpływają z nurtu między ostrogi.
Po szybkości unoszonego lodu można sądzić, jak silnie ostrogi z równoczesnem działaniem przelewu z brzegu
działają te próby. • i wzajemne działanie powoduje przybliżenie się wyboju
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do' wrzynki. Analogiczny przypadek zachowania się
i działania strug wody można obserwować również przy
procesie zamulenia przestrzeni odciętych, wybojów i wyrw
prostokątnego kształtu, chociaż tutaj niema już dzia-
łania Skoncentrowanego przelewu wody, a jedynie su-
mowanie' się w swem działaniu różnych strug, prze-
lewu.

• '-Układ i kierunek wyboju, jak i charakter obry-
wa'nia :dolnej skarpy, każą przypuszczać, że dominująca,
rolę1 odgrywa tutaj skoncentrowany przelew, ponieważ
gdyby: działanie wiru opisanego wyżej było silniejsze
niż przelewu, wybój ten byłby nieco dalej odsunięty
od skarpy, gdzie działa jego największe nasilanie,
nftdtó kształt byłby regularniej szy i zamknięty. O tem
świadczy również fakt, że przy ostrogach długich,
gdzie wir przy wrzynce ostrogi jest minimalny, wybój
ten również tworzy się, jakkolwiek słabszy. Nie ulega
kwestji, że działanie tych dwóch przyczyn się sumuje.
To są przyczyny, które powodują, że woda przy śre-
dnich i wyższych stanach, która ma decydujący wpływ
na zamulenie, niosąca wielką ilość namułu, dostawszy
się ,w przestrzeń między ostrogi, nietylko nie może
tego namułu strącić, ale nawet ma możność wzruszenia
dna. Odkład niesionego materjału następuje w miejscu,
gdzie panuje spokój, a więc głównie od strony górnej
skarpy, zwłaszcza przy wrzynce, a od strony dolnej
skarpy tylko w tem miejscu, gdzie skoncentrowany
przelew nie działa, czyli w pewnej odległości od wrzynki
0 ile pozwala na to ogólna długość ostrogi. Zamulenie
od' strony dolnej skarpy .nastąpi zatem przy ostrogach
krótkich; Badanie wielkości ziarn złożonego materjału
w różnych miejscach przestrzeni między ostrogami,
również' potwierdza powyższe przypuszczenie.

: Należałoby przypuszczać, że przy ostrogach ża-
prądowych tego rodzaju kształtowanie się dna w rogu
dolnej skarpy nie pojawi się i proces będzie raczej od-
wrotny, t.' zn. łatwe zamulenie od strony dolnej skarpy,
a trudniejsze od strony górnj skarpy ostrogi. Że jednak
proces, ten jest często odwrotny, przyczyna leży w tem,
że w takim, właśnie wypadku ma decydujące znaczenie
prostopadłośó przelewu do osi ostrogi współdziałającego
z przelewem z. brzegu. Charakter zatem zamulenia
w, .różnych; wypadkach i przy różnych .typach ostróg
zależy,od kierunku i siły wzajemnego działania strug
wody spływających po skarpie ostróg i skarpie brzegu
1 od prądów, przychodzących wprost z nurtu rzeki, wza-
jemnie..się znosząoych, lub wspomagających w działa-
niu. Które z tych działań, będzie miało decydujące zna-
czenie, należy przewidzieć na podstawie zbadania układu

poziomego i pionowego tych' skarp; i dna rzeki ' w , są-
siedztwie, ponieważ nie jest rzeczą obojętną, .'jaki kie-
runek nadamy ostrodze i ; jakie nachylenia ' skarpom
w danym przypadku. , /•.. ,.-..,. ^ . <V-\.:

.Wybój tworzący się przy ostrogach jkrótkich .od
strony ..dolnej .wody ostrogi .ma/ decydujące znaczenie
dla postępu zamulania przestrzeni między ostrogarhj,,
dlatego też na moment ten należałoby przy konserw
wacji tego rodzaju budowli baczną zwracać uwagę
i. przeciwdziałać mu. Na zmniejszenie tego wyboju
dobrze działa odpowiednie skierowanie strug przez
zwiększenie spadku korony ostrogi zwłaszcza pierwszych
20 m od wrzynki. Można się przekonać o tem obserwu-
jąc na dolnej Wiśle ostrogi, których wysokość została
obniżona i przez to z konieczności otrzymały dość silny
spadek w kierunku osi ostrogi. Przy konserwacji tych
ostróg należy zwracać baczną uwagę na odsypisko.przy
skarpie od strony dolnej wody, które często tworzy się
w pobliżu głowy ostrogi, jak to widać na rys. 4 (ostroga
34). Przez staranne utrwalanie tego odsypiska sadzon-
kami i powiększenie, można doprowadzić do połączenia
go z odsypiskiem tworzącem się przy sąsiedniej ostro-
dze, przez co wybój przy wrzynce od strony dolnej-
wody zostaje zamknięty. Proces ten można bardzo
często obserwować w naturze (rys. 4, ostroga nr.' 35/36).

Również należałoby się zastanowić nad tem i po-
czynić próby, czy ostrogi zaprądowe lub prostopadłe
nie okażą się korzystniejsze w zastosowaniu do ostróg
krótkich, bo dotychczasowe wyniki praktyki i doświad-
czenia udowodniły wyższość ostrogi podprądowej nad
zaprądową w odniesieniu do ostróg normalnej długości,
podczas gdy przy ostrogach krótkich sytuacja przed-
stawia się odmiennie, w sposób wyżej opisany.

Oczywistą jest rzeczą, że najwłaściwszem byłoby
zastosowanie w tych , wypadkach zgęszozenia ostróg,
czyli budowy nowych ostróg i zamulników. Wysokie
jednak koszta tego rodzaju konserwacji każą uciekać
się do sposobów mniej radykalnych w działaniu; ale
zato tanich.

Nad kwestją postępu i charakteru zamulenia pfzao-
strzeni odciętej między ostrogami warto poczynić próby
i badania, co niezawodnie przyczyni się do znacznego
zmniejszenia się kosztów konserwacji regulacji, a do-
kładne zbadanie kierunku i siły prądów działających
w tych przestrzeniach przy różnych stanach wody,
pozwoli wyjść z dziedziny przypuszczeń, ustalić kon-
kretne przyczyny i metody przeciwdziałania niszczą-
cym elementom.

Wiadomości z literatury technicznej.
Gospodarka energetyczna.

— Elektryfikacja koleji Paryi- Lyon -Morze Śródziemne.
Rev. d'Ętęctricfiie et de Mtcanigue III/IV. 1931 opisuje elek-
tryfikację/,odcinka Chambśry-Modane jednej z głównych
linij kolejowych. Francji łączących, serce Francji, Paryż
z francuską Riwierą.

Z ^iosną.r, 1931 przedłużono trakcję elektryczną pra-
cującą od Tata 1930 r. na odcinku Chambery-Saint Jean de
Maurienne aż dó". Modane,

Ten odcinek trasy kolejowej przebiega przez górzystą
okolicę ! i posiada znaczne spady, dlatego też zastosowano
wszelkie ostrożności przy zamianie lokomotyw na elek-
tryczne, przyczem otrzymano niespodziewanie korzystne
wyniki.

W pierwszym rzędzie rozkład jazdy dla lokomotyw
elektrycznych uległ skróceniu, ponieważ okazało się, że
przy trakcji elektrycznej, pociągi ekspresowe i pospieszne
wszelkie opóźniania mogą w czasie jazdy •wyrównać' trzy-

krotną, a pociągi osobowe i ciężarowe dwukrotną liczbę mi-
nut, przypadającą na takie wyrównanie dla trakcji parowej,
przyczem przy próbach, zastosowano zwiększenie ciężaru po-
ciągów towarowych..

Również zyskano na czasie przy zestawianiu i obra-
caniu pociągów na stacjach kolejowych, ponieważ odpadło
zupełnie obracanie lokomotyw, które przy trakcji elektrycz-
nej zbudowane są symetrycznie dla obydwóch kierunków
biegu, a tem samem regularność ruchu została polepszoną.
Wreszcie, trzeci bezpośredni zysk występuje w zmniejsze-
niu ilości użytych lokomotyw o 12°/0, a to wskutek użycia
tylko pojedynczych zaprzęgów, gdy przy trakcji parowej na
odcinkach o znaczniejszych wzniosach używano stale po-
dwójnego zaprzęgu tak przy pociągach pośpiesznych jak
i ciężarowych.

Nie uwzględniono tutaj zysków pośrednich oraz zysków,
które niewątpliwie Wystąpią przy utrzymaniu' nawierzchni,
ponieważ ruch silników elektrycznych jest spokojniejszy
i bardziej równomierny, aniżeli parowozów, co oczywiście
wpływa na stałość nawierzchni.
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Trzeba również pamiętać o tem, źe silnik elektryczny
zwiększa adhezję, przeto bardziej jest użyteczny przy więk-
szych wzniosach oraz wprawianiu pociągu w ruch.

Z początkiem ubiegłej zimy oddano do użytku dal-
szych kilka silników elektrycznych, które służą jako poje-
dynczy zaprzęg na odcinku Ohambery-Hodane dla pociągów
pospiesznych znacznie wzmacnianych w Chambery pokony-
wujących ten odcinek, bez względu na wzniosy, z prędkością,
90 kmjgodz,, przyczem zauważa się, źe do pociągów tych,
na płaskim odcinku Paryż - Chambery używa się przy pręd-
kości około 100 kmjgodz, najdzielniejszych parowozów linji
P-L-M.

Jako przykład dzielności silników elektrycznych nie-
chaj służy wynik jednej z prób, przy której taki silnik
przebiegł odcinek Bordeaux-Morceaux o długości 108,5 km
w 59 minutach w zaprzęgu pociągu, złożonego z 16 cztero-
osiowych wozów, wliczając w ten czas zwalnianie biegu na
pośrednich stacjach, oraz ruszania z miejsca. Przy ruszaniu
osiągnął ten pociąg w 6 tej minucie po 6 km biegu prędkość
110 kmlgadz., którą mógł łatwo zwiększyć do 120 kmjgods.,
bez użycia maksymalnej mocy silnika, gdyby temu nie prze-
szkodziło hamowanie na odcinkach stacyj pośrednich.

— Określenie wartości wodnych. Dr. Ing. H. D r e y e r
z Monachium ogłosił w Wasserkr. u. Wasserwirtschafł ex
1931 Nr. 26 sposób cyfrowego określenia wartości sił wod-
nych dla zakładów bezzbiornikowych, ze zbiornikami oraz
pompowych i podał dla niektórych istniejących zakładów
wyniki swych rozważań. Według Dreyer'a natrafia oznacze-
nie wartości sił wodnych przy projektowaniu zakładów wod-
nych, na znaczne trudności wskutek kapryśnie zmiennych
cech wód płynących. Jednakowoż zawsze można cyfrowo
określić pewne wartości, oraz ich ważność w stosunku do
rudzaju projektowanego zakładu. I tak, najważniejszemi ele-
mentami są tu ilość energji miesięcy zimowych Ez i ilość
energji miesięcy letnich J?j, oraz wzajemny ich stosunek,
następnie stosunek najmniejszości pracy Nmin do stałej pracy
zakładu Nv, zkolei stosunek pracy nagromadzonej w zbior-
niku pełnym (przy górnym poziomie zw. wody) Np do pracy
przy dolnym poziomie zw. wody w zbiorniku 2fr.

Również ważnymi momentami określającemi wartości
sił wodnych są koszty, mianowicie: zakładowy koszt pro-
dukcji 1 kW w zakładach bezzbiornikowych (o sile wodnej
bieżącej) .fis, taki koszt 1. kW zakładów ze zbiornikami !?„.
wreszcie stosunek kosztów pełnej produkcji energi w k Wg
Ep do kosztów (t. zn. sprzedanej) energji w kWg.Km.

Poniżej podano dosłownie zestawienie tych wartości
według Dreyer'a, dla niektórych istniejących niemieckich
zakładów wodnych.

do wyjaśnienia niejednej kwestji tak w nauce jak i ,życiu
społecznem. Dr. A, P.

Drofli.
— Wpływ gorąca na wytrzymałość tłucznja. W państwo-

wej Stacji Doświadczalnej w Dahlem przeprowadzono bada-,
nia nad wpływem gorąca na wytrzymałość tłucznia, co jest
rzeczą ważną, szczególnie w odniesieniu do nawierzchni
asfaltowych i maziowych. Badania były przeprowadzone-
przy ogrzewaniu tłucznia w suszarkach oraz w oliwie w rozmai-
tych temperaturach, mianowicie 100, 200, 300, 500 i 700° CL
Poddano próbie 13 gatunków kamienia, najczęściej używa-
nego w budownictwie drogo wers, a więc bazalt, diabaz, por-
fir, granit, kwarcyt, piaskowiec, szarogłaz, wapień i iłołupek.

Nie wdając się w opis ciekawych metod badania streścić
należy ostateczne rezultaty, które są następujące:

1. Wielokrotne ogrzewanie materjału do 200° C tak
W suszarkach jak również przez wielogodzinne gotowanie
tłucznia w oliwie, nie wywołują objawów obniżenia się wy-
trzymałości. , .

2. Ogrzanie w granicy 300 do 500° O wywołuje za-'
ledwie dostrzegalne uszkodzenia; dopiero ogrzanie do 700° O
wywołuje wydatne zmniejszenie wytrzymałości, szczególnie
przy tych gatunkach kamieni, które zawierają kwarc (kwar-
cyt, granit itp.). - " ';; ,

3. Nagłe ostudzenie kamienia wodą wywołuje wydatne
objawy zniszczenia spójności i obniżenie wytrzymałości.

4. Przy drobnych ziarnach kruszywa (miał) różnice
w wytrzymałości pomiędzy ogrzanym a nieogrzanym ma-
terjałem są znacznie mniejsze niźli przy ziarnach grubych
(tłuczeń).

5. Dla praktyki waźnem jest stwierdzenie, źe uży-
wane w budownictwie drogowem kamienie nie doznają osła-
bienia wytrzymałości przez gotowanie w asfalcie lub mazi.
Jednakże należy unikać temperatur powyżej 500? C, oraz
nagłych oziębień. (Dr. Inź. K. Stiicke : Mphalt u. Teer Nr. 1
ex 1932). ..'_,., ;-,,'..-

— Droga betonowa Liverpool-Manchester.- Budowę tej
drogi długości 43,5 im rozpoczęto w r. 1929; obecnie wyko-
nanie jej ma się ku końcowi. Całkowita szerokość wynosi
36 m, z czego środkowa jezdnia zajmuje 12 m, zaś po każdej
stronie znajdują się 1"20 m szerokie pasy zieleni oraz l"80 m
szeroki deptak. Pozostałe pasy z każdej strony po 9m mają
służyć na przyszłość jako rezerwa dla późniejszego rozsze-
rzenia jezdni, w miarę potrzeby. Na pasach tych pomiesz-
czone zostały podziemne przewody, do których dostanie się
nie powoduje zatem ruiny nawierzchni.

Z a k ł a d

Eyburg - Schworstadt .
Klingenau
Unterer Inn
Untere Isar
Oberer Lech .
Achensee .
Vermunt u. Liinersee.
Bayerischer Wald
Schluchsee . .
Ammer. .
Weissbach. . .
Hefdeeke*)

Nv

kW

95000
35000
276000
108000
194000
80000
193000
65000
143000
174000
140000
130000

E,

mil. kWg

230/400=
85/145=

690/1150 =
317/403=
124/321=

68/82 =
135/125=

49/37 =
118/17 =
196/108=
152/52 =

.0,600

.0,587
=0,600
=0,786
=0,387
:0,830
= 1,080
= 1,320
= 6,650
= 1,820
= 2,920

0,3.16
0,214
0,308
0,398
0,413
0,987
0,932
0,755
0,700
0,825
0,750
0,810

milj.
kWg

30
30

118,1
12,6
72
74
71
0,53

Nr

167
375
632
222
580
463
570

4,2

K,

Marki niem.

658
10.60

670
1098

330
300
363
300
300
362
285
308

fenigi

0,75/1,04
1,21/1,68
0,76/1,05
1,25/1,70
1,44/1,57
1,60/1,6,4

.2,75/2,89
2,29/2,32
3,84/3,88
2,42/2,46
2,53/2,56

*) Zakład pompowy (uszlachetniający prąd elektr.).

Żałować należy, źe polskie elektrownie nie publikują
swoich bilansów, co przyczyniłoby się w znacznej . mierze

Ta ostatnia wykonywaną jest jako betonowa, o gru-
bości 38 cm z podwójnem uzbrojeniem. Jezdnia posiada 2
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szwy podłużne oraz w odstępach co 18 m szwy poprzeczne.
Na partjach. o mało wytrzymałem podłożu ułożono przed na-
niesieniem betonu 15 cm gr. warstwę klinkierów. Pobocza
uchwycone są krawężnikami l8/,ifi cm przekroju.

Przy budowie tej drogi zastosowano na skrzyżowa-
niach w poziomie tarcze skrzyżowań o średaicy 36 w przy
uwzględnieniu później na niob ruchu obwodowego. Największe
przekopy mają, do 10 m głębokości, nasypy do 9 m wyso-
kości. Wykonano nadto 23 mostów nad innemi drogami
i rzekami, 12 mostów nad torami kolejowemi, oraz 1 most
nad kanałem. Niektóre strumienie przepuszczono syfonami.
Wielkie wydatki spowodowane zostały w Manchester, gdzie
celem doprowadzenia do miasta musiano wykupić i zburzyć
160 realności. (Eoads Boad Constr. Lipiec 1931) E. B.

Żelazo-beton.
— Współzawodnictwo żelaza z żelbetem w budownictwie

omawia Dr. Emperger w Deutsche Bauzeit. Konstr. (1930,
str, 81). Chodzi tu głównie o.> słupy, od których zwykle za-
leży bezpieczeństwo budynku. Wchodzą tu w grę słupy
żelbetowe, słupy żelazne obetonowane i czysto żelazne, które
muszą być osobno chronione przed pożarem. Autor twierdzi,
źe nie należy przekraczać przy budynkach murowanych 6
piąter, przy żelbetowych 12 piąter, przy wyższych budyn-
kach trzeba użyć żelaza obetonowanego, od 20 piąter czystych
słupów żelaznych. Dr. M. Thullię.

ROŻNE SPRAWY.
Sprawozdanie z działalności Polskiego Komitetu Nor-

malizacyjnego za okres od dnia 1 kwietnia 1930 r. do dnia
31 grudnia 1931 r.

Istniejący od 1924 r. przy Ministerstwie Przemysłu
i Handlu, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, Polski
Komitet Normalizacyjny, którego zadaniem jest normalizacja
surowców materjałów i wyrobów przemysłowych oraz usta-
lanie jednolitych warunków technicznych dostaw tych ma-
terjałów i wyrobów, odbył w dniu 27 października, 1931 r.
swe doroczne plenarne posiedzenie sprawozdawcze, na którem
zatwierdzono sprawozdanie z działalności Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego za okres od dn. 1. IV.. 1930 r. do dnia
31. I I I . 1931 r. i uchwalono 149 nowych norm.

Praca P. K. N. jest ześrodkowana w 21 następujących
Komisjach: ogólnej, meljoracyjnej, budowlanej, rurociągowej,
technologji chemicznej, sortymentów węgla, skór, części ma-
szyn, hutniczej nr. 1 normalizacji żelaza i stali, hutniczej
nr. 2 normalizacji metali z wyłączeniem żelaza i stali, me-
chanicznej przemysłu naftowego, lotniczej, techniki warszta-
towej, maszyn, samochodowej, kół i wozów, kotłowej, włó-
kienniczej, pożarniczej, urządzeń techniczno - zdrowotnych,
i szpitalnictwa.

Przy Komisjach czynne są podkomisje i sekcje. Brało
udział w pracach Komisyj fachowych około 500 osób. Przy
formowaniu komisyj i sekcyj, opracowywujących normy jest
przestrzegana zasada, by wytwórcy, odbiorcy i rzeczoznawcy
byli reprezentowani w możliwie jednakowej ilości.

Budżet P. K. N. wynosi 274.125-76 zł., na co składają
się dotacje rządowe i wpływy ze źródeł społecznych i prze-
mysłowych.

Do dnia 1. IV. 1931 r. P. K. N. opracował i ogłosił
drukiem: 34 normy z dziedziny ogólnej, 42 z budownictwa,
5 z technologji chemicznej, 56 z części maszyn, 211 z tech-
niki warsztatowej, 1 z maszy, 5 z samochodów, 3 hutnictwa
i 1 normę z dziedziny kotłów.

W okresie sprawozdawczym opracowano 160 projek-
jektów. W opracowaniu znajduje się około 450 projektów.
Przy opracowaniu norm P. K. N. znajduje się w ścisłym
kontakcie z odpowiedniemi Komitetami wszystkich Państw
świata za pośrednictwem Międzynarodowego Związku Norma-

lizacyjnego (International Standards Association), wobec
czego część norm wydanych przoz P. K. N. o charakterze
ogólnym jest uzgodniona z innemi państwami.

Polska bierze udział w następujących Komisjach Między-
narodowego Związku Normalizacyjnego ( I S A ) : Rozwartości
kluczy, system metryczny. Gwinty. Śruby i nakrętki. Paso-
wanie. Rurociągi. Łączniki. Formaty papieru. Nity. Klasy-
fikacja. Wykazy norm. Stan prac. Tabl. przeliczeń. Kreśle-
nie techniczne. Ciśnienie próbne przy odbiorze nowych kotłów
parowych. Rury kanalizacyjne. Wysokości wałów maszyn.
Końce wałów. Sprzęgła. Kliny. Stal. Średnice normalne.
Części samochodowe. Maszyny rolnicze. Sita. Żeliwo i sta-
liwo. Węgiel. Wiertła i narzędzia.

Polsce zostały przydzielone sekretarjaty Komisji ISA
normalizacji sit i węgla.

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące
konferencje międzynarodowe, w których uczestniczyli dele-
gaci P. K. N.:

1; w maju 1930 r. w Paryżu, ogólne zebranie ISA
i sprawy komisji fachowych, na których byli delegowani'
prof. A. Rogiński i prof." Pfanhauser.

2. we wrześniu 1930 r. w Wiedniu w sprawach Ko-
misyj fachowych oraz konferencja kierowników Komitetów
Narodowych. Brali udział prof. ,A-, Rogiński i inż, W. Ło-
banowski.

3.. w styczniu 1931 r. w Berlinie w sprawach Ko-
misji Samochodowej, brali udział prof. A. Rogiński, prof.
K. Taylor i inź. B. Jordan.

Kongresy i Zjazby.
V Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji.

Polski Komitet Naukowej Organizacji zawiadamia, że zapis
na V Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji, który
odbędzie się w dniach 18 — 23 lipca 1932 r. w Amsterda-
mie, wynosić będzie 15 guldenów holenderskich dla uczest-
ników Kongresu, 2'50 guldenów holenderskich dla, osób to-
warzyszących z rodziny. Zapisy na V Międzynarodowy Kon-
gres Naukowej Organizacji kierować należy do Polskiego
Komitetu Naukowej Organizacji w Warszawie, ul. Moko-
towska 53, m. 60, tel. 838-13, 816-43.

Polski Komitet Naukowej Organizacji zawiadamia, źe
wobec ograniczonego nakładu, jedynie uczestnicy Kongresu,
którzy zgłoszą uczestnictwo prssed dniem 1 maja r. ,b. otrzy-
mają w druku, zbiór referatów, jakie będą stanowić materjał
dyskusyjny na posiedzeniach Kongresu. Referaty drukowane
otrzymają wymienieni powyżej uczestnicy w ciągu miesiąca
maja 1932 r.

III Polski Zjazd Naukowej Organizacji został na pod-
stawie uchwały Polskiego Komitetu Naukowej Organizacji
odłożony na przeciąg 2 lat.

SPROSTOWANIE.
W pracy p. t . : „O wyrażeniach spółrzędnych. . . "

umieszczonej w Nr, B/32 Czasopisma Technicznego należy
sprostować następujący błąd drukarski: Str. 71, szp. prawa,
wiersz 8 z góry zamiast „ ( — l + ) . l " ma być „(— 1 + - ) 1 W <

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Nowa odznaka dla Członków Polskiego
Towarzystwa Politechnicznego. Wydział
Główny P. T. P. na posiedzeniu z dnia
18. stycznia 1932 r. zatwierdził odznakę
według projektu Inż. Arch. Alfreda Bro-
niewskiego (podaną obok). Odznaka ta

jest do nabycia dla Członków Towarzystwa w cenie 2 Zł.
za sztukę w Sekretarjacie Towarzystwa ul. Zimorowicza 9
(między godz. 17 —19).

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Odezwa Wydziału Głównego do Członków Polskiego
Towarzystwa Politechnicznego.

Zjazd Delegatów Polskich Zrzeszeń Technicznych, który się odbył w Warszawie w dniach 10. i 11. kwietnia
b. r. powziął jednomyślną uchwałę, wzywającą wszystkich członków zrzeszonych Towarzystw do opodatkowania się
w celu stworzenia funduszu zapomogowego dla członków, pozbawionych pracy.

W myśl tej uchwały Wydział Główny Polskiego Towarzystwa Politechnicznego postanowił na posiedzeniu
dnia 18. kwietnia br. ziuróció się do wszystkich Członków Towarzystwa z wezwaniem deklarowania wysokości skła-
dek miesięcznych, jakie obowiązują się wpłacać na powyższy cel.

Pomoc doraźna dla kolegów, którzy utracili posadę i są narażeni na niedostatek, jest obowiązkiem każdego
członka Towarzystwa, znajdthjąeego się w szczęśliwem położeniu zarobkowego zajęcia i zapewnionego utrzymania
swej rodziny. Jakkolwiek położenie kolegów, którzy są iv tem szczęśliwem położeniu, nie jest w obecnych czasach
redukcji płac pomyślne, to jednak musimy stosować zasadę, że kto rozporządza stałym, choćby skromnym dochodem
powinien się nim podzielić z tym, który jest zupełnie pozbawiony środków do życia.

Wydział Główny żywi niepłonną nadzieję, że niniejsze wezwanie spotka się ze zgodną, pi-zychylną opinją
'wszystkich członków i że każdy członek zadeklaruje miesięczną składkę, stosownie do swej możności. Dekla/racje
obowiązują do końca roku 1932.

Środki zebrane w ten sposób będą stanowiły fundusz zapomogowy, z którego Wydział Główny będzie udzielał
jednorazowych zasiłków bezrobotnym Członkom Towarzystwa. Zasiłki będą udzielane we formie pożyczki, zwrotnej
w sześć miesięcy po uzyskaniu posady przez członka, korzystającego z zasiłku.

Dla deklarowania składek należy się posługiwać kartą korespondencyjną, którą się dołącza. Składki należy
przekazywać przez P. K. O. na konto Nr. 141.366 „Fundusz zapomogoivyu.

WYDZIAŁ GŁÓWNY P. T. P.

Dr. Tadeusz Malarski
Profesor Politechniki Lwowskiej.

W stulecie urodzin James'a Clerka Maxwella.
(Odczyt wygłoszony przed mikrofonein Polskiego Eadja w dniu 24 listopada 1931 r., będący streszczeniem odczytu "wygłoszonego

na uroczystem posiedzeniu połączonych Towarzystw: Polskiego Tow. Fizycznego, Polskiego Tow. Politechnicznego
i Polskiego Tow. im. Kopernika we Lwowie w dniu 19 listopada 1931 r,).

Z pośród świetnych nazwisk fundatorów naszej lat 14 obmyśla metodę mechanicznego kreślenia owali,
nowoczesnej nauki elektryczności i magnetyzmu, jak czem zwraca na siebie uwagę profesora F o r b es a.
C a v e n d i s h , Ooulomb, A m p e r e , G a u s s , We- F o r b e s , matematyk i fizyk, stwierdziwszy, że krzywe
ber, Ohm, H e l m h o l t z , K i r c h h o f f wybijają się kreślone przez młodocianego J a m e s ' a odpowiadają
na pierwszy plan nazwiska trzech fizyków angielskich: pewnej klasie owali D e s c a r t e s ' a i że jego sposób
M i c h a ł a F a r a d a y ' a , Wi l l iama T h o m s o n a pod- kreślenia ich jest nowością przedstawia pracę tę Kró-
niesionego za zasługi na polu nauki i techniki do god- l e w s k i e m u T o w a r z y s t w u N a u k w Ed in-
ności L o r d a K e l w i n a , oraz J a m e s ' a C l e r k a burgu. Praca ta zostaje potem wydrukowana w Pro-
Maxwel la . O ostatnim z tej wspaniałej trójcy, o ge- ceedings tego towarzystwa i znajdujemy ją jako
nialnym fizyku teoretycznym, zwanym d u c h o w y m pierwszą w dwutomowem dziele zbiór o wem prac nauko-
t w ó r c ą r a d j o t e c h n i k i , mam dziś mówić, mówić wych M a x w e l l a.
ku uczczeniu jego zasług naukowych w stulecie urodzin. W uniwersytecie w E d i n b u r g u słucha Max-

J a m e s C l e r k M a x w e l l , potomek starej ro- w e l l ze specjalnem zainteresowaniem wykładów ma-
dziny szlacheckiej ziemian szkockich, urodził się w Edin- tematyki, fizyki, astronmji, chemji i filozofji, z których
burgu dnia 13 czerwca 1831 roku, roku pamiętnym jego spekulatywny umysł pociąga w tym czasie
z odkrycia przez jego rodaka M i c h a ł a F a r a d a y ' a zwłaszcza ostatnia. F o r b e s , profesor tego uniwersy-
t. zw. prądów indukcyjnych. Dzieciństwo spędził Mas- tetu, opiekuje się jednak swym pupilem i darzy go
wel l w domu rodzicielskim, w wiejskiej siedzibie, speojalnemi względami. Pozwala mu mianowiciepraco-
w atmosferze wielkiej kultury. W wieku lat 10 oddany wać swemi precyzyjnemi przyrządami. Wpływa to de-
do szkół w Edinburgu, kończy następnie w tem mieście cydująco na dalszy kierunek studjów i prac Maxwel l a.
uniwersytet, poczem zapisuje się do sławnego uniwer- Wstępując do uniwersytetu w Cambridge, ma juź
sytetu w Cambridge. Maxwel l za sobą — poza pracą wyżej wymienioną —

Już jako uczeń zdradza specjalne zainteresowanie opublikowane: matematyczną teorję rulet, teorję równo-
do rysunków, konstrukcji geometrycznych i mechaniki, wagi sprężystych ciał stałych, a nadto zajmował się
a nadto zajmuje się żywo literaturą. Mając zaledwie studjowaniem praw światła spolaryzowanego, do czego
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sporządził sobie sam polaryskop. Przedstawia więc typ
19-letniego młodzieńca, doskonale przygotowanego do
dalszych studjów, młodzieńca o bardzo szerokich hory-
zontach myślowych, wyrobionych poza speojalnemi
studjami w dziedzinach matematyki, mechaniki, geo-
metrji, fizyki i astronomji, jeszcze przez studja filozo-
ficzne i literackie, próbujący nawet swych sił jako li-
terat i poeta.

"W C a m b r i d g e , dokąd przychodzi ze zdecydo-
wanym już — mimo jak widzimy swych najróźno-
rodniejszych zainteresowań — kierunkiem pracy, słucha
pilnie wykładów, ale poza niemi pochłonięty jest
studjami wykraczającemi daleko poza kursa uniwersy-
teckie. Studjuje „Ezperimental Besearckes" sławnego
już wówczas M i c h a ł a F a r a d a y ' a , rozczytuje się
w rozprawach W i l l i a m a T h o m s o n a. W roku 1854
kończy uniwersytet w C a m b r i d g e , po trzechletnim
w nim pobycie, uzyskując stopnie naukowe i prawa
nauczania. Potem wykłada fizykę i astronomję w jednej
ze szkół (college) w C a m b r i d g e , gdzie pozostaje do
roku 1856.

Z tych czasów pochodzą,
j ego prace: n O pewnym szcze-
gólnym przypadku ciała cięż-
kiego w medjum stawiającem
opóra, „0 transformacji po-
wierzchni przy zginaniu", „ Opis
nowej formy planimetru, przy-
rządu służącego do pomiarów
powierzchni figur płaskich na-
kreślonych na papierze", do któ-
rej dały mu impuls planimetry,
J. A m s l e r a z Szafuzy wy-
stawione na wielkiej międzyna-
rodowej wystawie w Londy-
n i e w r. 1851. Pisze dalej pracę
p. t. „ O linjach siły Faraday'a"
oraz wielką pracę konkursową
p. t. nO ruchu stałości Saturna".
W ostatniej z tych prac, za
którą otrzymał od uniwersytetu
w Cambridge nagrodę Adamsa
za rok 1858, przeprowadza
drogą rozważań fizyko -mate-
matycznych dowód, źe pierście-
nie formy Saturna nie mogą
być jednorodne, ale — jak po-
wiada — według wszelkiego
prawdopodobieństwa, składają
się one z mnóstwa odrębnych
ciał, krążących gromadnie koło planety. Rozprawa ta,
w którą, włożył M a x w e l l ogromną ilość pracy, dała
mu poza nagrodą wielkie uznanie i podziw ówczesnych
uczonych, Sir Greorge Airy, astronom, wyraził się
o tej pracy, źe jest to jedno z najbardziej podziw bu-
dzących zastosowań matematyki do fizyki.

Oto, w najkrótszych słowach, plon naukowej dzia-
łalności dwudziestopięcioletniego M a x w e l l a. Już też
w roku 1856 widzimy go na katedrze fizyki i astro-
nomji w M a r i s c h a l C o l l e g e w Aberdeen, a w roku
1860 na katedrze w King ' s Col lege w Londynie,
w których to czasach podejmuje działalność naukową
na olbrzymią, skalę. W roku 1865 pochłonięty pracami
naukowemi i przeciążony niemi oraz obowiązkami pro-
fesorskiemi, postanawia rezygnację z katedry i wyco-
fuje się do swej wielkiej posiadłości. Wkrótce potem
przechodzi ciężką chorobę. Zaraz jednak po powrocie
do zdrowia kontynuuje swe prace naukowe w swej
wiejskiej posiadłości w Grlenlair, skąd od czasu do czasu
wyjeżdża do Londynu na posiedzenia naukowe i do Cam-
bridge, gdzie bierze udział w komisjach egzaminacyjnych
w uniwersytecie. W roku 1867 odbywa podróż do Włoch.

W roku 1871 powraca znowu M a x w e l l na ka-
tedrę uniwersytecką. Obejmuje mianowicie zaprono-
waną mu katedrę w uniwersytecie w C a m b r i d g e ,
którą, utworzono dla kultywowania nauki o cieple,
elektryczności i magnetyzmie i postanowiono budowę
nowego laboratorjum dla prac doświadczalnych i pomia-
rowych. Objąwszy tę katedrę i rozpocząwszy wykłady
w październiku 1871 roku, zajmuje się budową nowego
laboratorjum. Jest czynny osobiście przy projektowaniu
urządzeń wewnętrznych tego laboratorjum. Zajmuje się
też sam sprowadzaniem przyrządów, które poleca bu-
dować z ulepszeniami przez siebie zaprojektowanemi.
Po oddaniu w roku 1874 nowego laboratorjum — które
otrzymało na cześć wielkiego fizyka angielskiego nazwę
O a v e n d i s h L a b o r a t o r y —• do użytku uniwersy-
tetu, rozwija w niem M a x w e l l bardzo gorliwą dzia-
łalność pedagogiczną, kierując osobiście pracami wy-
chowanków. Odbywa z nimi długie konferencje, pod-
czas których udziela im ze swych olbrzymich zasobów
wiedzy niezwykle cenne wskazówki. Pisze nadto roz-
prawy naukowe, spisuje swe prace w formie podręczni-

ków, wygłasza odczyty publi-
czne i wykłady popularne, ogła-
sza szeregi artykułów popu-
larno - naukowych, z których
widzimy, jakim świetnym po-
pularyzatorem był ten genjalny
fizyk matematyczny, dziś ciągle
jeszcze uważany za nader nie-
przystępnego. Bierze też udział
w organizowaniu nauczania
i pisze artykuły o metodyce
nauczania fizyki. Wydaje wresz-
oie nieogłoszone ^Electrical Re-
searches" H e n r y k a Caven-
d i s h a , przez co podnosi re-
putację tego wielkiego fizyka,
który, jak to wynikało z manu-
skryptów pozostałych po nim,
wykonał wiele prac doświad-
czalnych i odkryć naukowych
już w latach od 1771 do 1781,
o których, do czasu opubliko-
wania ich przez M a j w e l l a
w roku 1879, nikt nie wiedział.
Ostatni to już jednak był rok
pracy M a x w e l l a dla nauki,
której poświęcił ofiarnie całe
swe krótkie życie. Zmarł 5 listo-
pada 1879 r. w wieku lat 49.

Po tych najkrótszych słowach z życiorysu, cha-
rakteryzujących jego postać oraz początkową działal-
ność naukową, jego działalność publicystyczną, nauczy-
cielską i organizatorską, pragnę, znowu w niewielu
słowach omówić najważniejsze jego prace naukowe
z okresu od roku 1856 do śmierci. Teraz nie będę ich
już jednak omawiał w kolejności, jak się ukazywały,
jak to usiłowałem czynić przedtem, z tym celem, by
wskazać na szybkość postępów młodzieńca, ale omówię
je idąc dziedzinami, w których najwięcej dokonał. Czy-
nię to zaś z dwu powodów, po pierwsze z tego po-
wodu, źe nie podobna w tym krótkim referacie omówić
wszystkich jego publikacji, a powtóre dlatego, źe da
to lepszy pogląd na wartość tych prac dla nauki.

Otóż, pierwszą dziedziną, w której M a x w e l l
wiele pracował i to nietylko teoretycznie, ale i doświad-
czalnie to dziedzina optyki. W pierwszych mianowicie
latach swego pobytu na katedrze w A b e r d e e n , zaj-
mują bardzo wiele czasu żmudne badania doświad-
czalne nad zagadnieniami, które należą raczej do fizjo-
logji wrażeń wzrokowych, niż do fizyki. Jak żywo zaj-
mował się M a x w e l l temi zagadnieniami i ile czasu



jej poświęcił, wskazuje na to ten fakt, że w zbioro-
wem dziele jego prac znajdujemy 11 publikacji z tej
dziedziny.

Chodziło mu w tych badaniach o to, by w myśl
teorji T o m a s z a Y o u n g a z roku 1807 znaleść trzy
zasadnicze barwy {standardowe jak je nazywa), z któ-
rych możnaby, przez odpowiednie ich ustosunkowanie
złożyć każdą żądaną barwę. Sprawą tą, zajmowali się
przed nim, oprócz Y o u n g a , B r e w s t e r , H e l m h o l t z
i G r a s s m a n n . Rezultaty otrzymane przez tych
badaczy nie wystarczają mu, a nie wystarczają mu
też badania H e l m h o l t z a nad składaniem różnych
barw widma. Mimo, że wyraża się w słowach peł-
nych uznania dla doświadczeń H e l m h o l t z a , prze-
prowadza swoje własne badania, do których buduje
specjalny, bardzo pomysłowy przyrząd. Posługując
się tym przyrządem ustala, że poszukiwanemi bar-
wami standardowemi są: czerwona, zielona (bliska
linji E) i niebieska (bliska linji O), który to rezul-
tat otrzymał w doświadczeniach z widmem pryzma-
tycznem. Doświadczenia wykonywane z farbami, nie
dawały możności sprecyzowania, utóre barwy należy
przyjąć za standardowe. M a x w e l l podnosi, że jego
przyrząd pozwolił mu z taką dokładnością dokonywać
obserwacji nad barwami, że mógł ustawiać równania
kolorów i kreślić ich diagramy. Sposób zaś postępowa-
nia okazał się tak zadowalający, że posługując się
równaniami, można było dla zabarwionych papierów
otrzymać żądaną barwę tak dobrą, że oko oceniało ją
jako zadowalającą.

Te wspaniale pomyślane i przeprowadzane do-
świadczenia, które demonstrował on podczas wykładu
w K r ó l e w s k i m I n s t y t u c i e , 17 maja 1860 roku,
wzbudziły zachwyt powszechny. Dodać należy, że pod-
czas tego wykładu demonstrował też M a x w e l l po
raz pierwszy fotografję barwną, przez złożenie foto-
grafji tego samego przedmiotu w trzech różnych bar-
wach.

Poświęciłem tym pracom M a x w e l l a z umysłu
trochę więcej czasu, gdyż te tak interesujące jego ba-
dania doświadczalne bywają rzadko przytaczane w pod-
ręcznikach, a były bardzo wysoko cenione przez współ-
czesnych mu uczonych. Najlepszym tego dowodem jest
fakt, że R o y a l S o c i e t y obdarzyło go za nie meda-
lem R u m f o r d a w roku 1860.

W czasie pobytu w A b e r d e e n zajmuje się też
M a x w e l l optyką geometryczną i publikuje prace:
„O elementarnej teorji przyrządów optycznych11 i „Oogól-
nych prawach przyrządów optycznych". Gdy czyta się
te rozprawy jest się wprost oszołomionym prostotą
i jasnością ujęcia rzeczy. Jego założenia, definicje, ro-
zumowania, są wprost porywające. Mimo woli nasuwa
się na myśl porównanie tych jego ujęć i przedstawień
rzeczy z temi, które znajduje się w całym szeregu pod-
ręczników tak teoretycznych jak i elementarnych i nie
można się oprzeć zdziwieniu, że rzeczy tak proste, tak
jasne, mogli ludzie uczynić tak poplątanemi, tak nie-
przystępnemi, zwłaszcza w podręcznikach, które pisano
dla tych, którzy dopiero zaczynają się uczyć fizyki.

Dalszą dziedziną, dziedziną, w którą włożył Max-
w e l l olbrzymią ilość pracy i dziedziną, w której stwo-
rzył największe dzieło swego życia, to dziedzina prac
nad elektrycznością i magnetyzmem. W pracach tych
uważa on siebie za kontynuatora prac genialnego eks-
perymentatora i myśliciela M i c h a ł a F a r a d a y ' a .
Mówiąc też o tych pracach M a x w e l l a , nie podobna
nie powiedzieć bodaj paru słów o F a r a d a y ' u .

Otóż, P a r a d a y pracując doświadczalnie bardzo
wiele i przez wiele lat nad różnemi zjawiskami z dzie-
dziny elektryczności, magnetyzmu i elektromagnetyzmu
i dokonując wielu odkryć w tej dziedzinie, postanowił
uporządkować panujący podówczas chaos i stworzyć
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jakiś jednolity system naukowy, system łączący te zja-
wiska w jedną organicznie powiązaną całość. Dważa-
jąc panującą podówczas teorję działań elektrycznych
i magnetycznych na odległość bez pośrednictwa jakiegoś
ośrodka za absurd, stworzył sobie F a r a d a y koncepcję
pewnego ośrodka przenoszącego te działania. Przyjmo-
wał dalej, że podczas działań na siebie ciał naelektry-
zowanych i biegunów magnetycznych, podczas prze-
pływu prądów elektrycznych przez przewodniki, podczas
wytwarzania prądów iadukcyjnych, znajduje się ten
ośrodek w stanie pewnego napięcia. Jako zewnętrzny
objaw istnienia tego stanu napięcia uważał F a r a d a y
owe regularne linj e, według których układaj ą się drobne
opiłki żelazne koło biegunów magnesów.

Maxwel l rozczytując się w nExperimental Re~
searches" Faraday'a, obeznany jeszcze od czasów
swych młodocianych prac z własnościami ciał spręży-
stych, zostaje odrazu pociągnięty tym sposobem obja-
śniania zjawisk. Gdy nadto dowiedział się z rozpraw
W i l l i a m a T h o m s o n a , że koncepcje F a r a d a y ' a
nadają się do matematycznego ujęcia, postanawia opra-
cować matematyczną teorję zjawisk elektrycznych,
magnetycznych i elektromagnetycznych. Miała to być
teorja zupełnie nowa, oparta na zupełnie nowej kon-
cepcji w porównaniu z dawnemi matematycznemi teo-
rjami P o i s s o n a , Amp era, W e b e r a i 0. Neu-
m a n n a .

Gigantycznego dzieła podjął się Maxwell . Pra-
cuje też nad niem przez wiele lat. Dopina jednak celu,
stwarza olbrzymią budowlę naukową, która przynosi
mu nieśmiertelną sławę. Pierwsze ogniwo tej budowli
stanowi wymieniona już poprzednio praca „O linjach
siły Faraday'au przedstawiona C a m b r i d g e P h i l o -
s o p h i c a l S o c i e t y w grudniu 185B roku i w lutym
1856 roku. Następną jego pracą z tej dziedziny to praca
nO fizycznych linjach siłya

t która ogłoszona została
w pierwszych dwu częściach w marcu i w maju 1861 roku,
a w drugich dwu w styczniu i w lutym L862 roku
w P h i l o s o p h i c a l M a g a z i n e . Gdy czyta się te
dwie prace, jest człowiek najprzód olśniony ujęciem
przez Maxwel la materjału naukowego, który zebrał
Faraday przez swe doświadczenia i rozumowania, inter-
pretowaniem tego materjału przez M a x w e l l a , oraz
fundowaniem przez niego podstaw pod matematyczną
teorję zjawisk elektryczności i magnetyzmu. Trzeba
było istotnie genjuszu Maxwella, by potworzyć te
różne koncepcje, które on tam rozwija i stworzyć je
tak, by w swej mnogości dały się powiązać w pewien
logicznie zbudowany, nader misterny system naukowy,
system nadający się nadto do ujęcia tego wszystkiego
we wzory i związki matematyczne, które pozwoliły mu
następnie wyprowadzić z tej teorji prawa zdobyte na
drodze doświadczalnej.

Nie miejsce tu na to, by zajmować się szerszem
omówieniem tych dwu wymienionych powyżej prac
Maxwel l a. Tyle jednak pragnę powiedzieć, że każdy
kto chce się gruntownie zapoznać z narodzinami naszej
dzisiejszej nauki o elektryczności, magnetyzmie, elektro-
magnetyzmie i zjawiskach światła, powinien obok prac
F a r a d a y ' a poznać i te dwie prace M a x w e l l a.

Podczas gdy w dwu poprzednich pracach Max-
wel l buduje teorję sondując i badając rzeczy ze wszyst-
kich stron, w trzeciej pracy z 8 grudnia 1864 roku
noszącej tytuł „O dynamicznej teorji pola elektroma-
gnetycznego" występuje już z gotową teorją. Niezwykle
piękny jest wstęp do tej pracy, w którym podaje
expose ugruntowanych już zasad i przyjęć, na których
buduje wzory matematyczne i rozwija teorję zjawisk.
We wstępie tym mówi co rozumie przez pole elektro-
magnetyczne, mówi tam o owej aeterial substance, która
ma wypełniać przestrzeń i przenikać ciała i posiadać
takie własności, że może byo wprawiona w ruch i może
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przenosić ten ruch z jednych swych cząstek na drugie.
Jest tam dalej mowa o powstawaniu siły elektromoto-
rycznej w ciałach poruszanych w polu elektromagne-
tycznern i o wywoływanych przez nią skutkach w róż-
nych przypadkach, jest mowa o polaryzacji dielektry-
ków i o prądach przesunięcia itd. Słowem poruszane
tu są te wszystkie pojęcia, które są dziś dobrze znane
każdemu, kto nawet bardzo powierzchownie zetknął się
z optyką i z teoretyczną stroną radjotechniki.

W pracy tej znajduje się też przepowiednia istnie-
nia fal elektromagnetycznych. Mają to być według obli-
czeń M a x w e l l a t. zw. fale poprzeczne. Chyżość ich
rozchodzenia się ma zależeć od natury ośrodka. Obli-
czając zaś chyżość rozchodzenia się tych fal w powie-
trzu, na podstawie dat doświadczalnych, które miał
wówczas do dyspozycji, znajduje, że wynosi ona
310,740.000 metrów na sekundę. Opierając się na tym
rezultacie, powiada Maxwell , że wartość ta jest tak
bliska chyżości światła, że mamy podstawę do konkluzji,
iż samo światło (wraz z promieniującem ciepłem i innemi
promieniowaniami) jest zakłóceniem elektromagnetycz-
nem, rozchodzącem się pod postacią fal przez pole
elektromagnetyczne.

Chyźośó rezohodzenia się zakłóceń elektromagne-
tycznych wypada mu jako wielkość zależna od natury
nieprzewodząeego medjum, w którem się te zakłócenia
rozchodzą. Porównując tę chyźość z chyżością rozcho-
dzenia się zakłóceń elektromagnetycznych w powietrzu,.
wyprowadza wniosek, że fale elektromagnetyczne prze-
chodząc z powietrza (albo lepiej z próżni) do jakiegoś
ośrodka nieprzewodzącego, muszą się załamywać na
wzór światła. Obliczywszy zaś spółczynnik załamania
fali elektromagnetycznej znajduje, że jego wartość
liczbowa musi być równa pierwiastkowi drugiego stopnia
z tak zwanej stałej dielektrycznej ośrodka.

Oto w najkrótszych słowach szkic, poglądowy
rzut oka na to co zawiera praca Maxwel la „O dy-
namicznej teorji pola elektromagnetycznego" w sprawach
najbardziej interesujących tych, którzy interesują się
i zajmują nowoczesną radjotechniką. Treścią jej
jest jednak realizacja zamierzenia podjętego przez
F a r a d a y ' a : złączenie jaknajwiększej liczby zjawisk
elektrycznych, magnetycznych, elektromagnetycznych
i świetlnych w jeden logiczny system naukowy. Fara-
day dał jednak pomysł tylko, pomysł głęboki i przeni-
kliwy popierany przez dokonane przez niego doświad-
czenia. Maxwel l dokonał tego, czego nie mógł doko-
nać F a r a d a y , nie posiadający wiedzy matematycznej.
Wypracował ten system w sposób ścisły, ujmując
wszystko w formuły matematyczne i wyciągnął z teorji
nieoczekiwane przez nikogo wnioski. Ostateczną formą
tego systemu, nad którym M a x w e l l wiele jeszcze lat
pracował po ogłoszeniu ostatniej wymienionej pracy,
jest wiekopomne dwutomowe dzieło noszące tytuł:
„Traktat o elektryczności i magnetyzmie" ogłoszone
w roku 1873.

Przepowiednie Maxwel la dotyczące fal elektro-
magnetycznych przyjęte zostały przez wielu współcze-
snych mu uczonych z niedowierzaniem, uważano je
jako fantazje teoretyka. Znaleźli się jednak i tacy,
którzy zajęli się poszukiwaniami naukowemi nad spraw-
dzeniem wniosków płynących z teorji M a x w e l l a.
Jednym z tych poszukiwaczy naukowych, który pra-
cował nad temi zagadnieniami ze szczególną bystrością
i powodzeniem był H e n r y k R u d o l f H e r t z . W trak-
cie tych to właśnie badań zrealizował on swój wibrator,
pierwszą stację radjotechniczną nadawczą i swój ge-
nialnie prosty resonator, pierwszy przyrząd do wykry-
wania fal elektromagnetycznych w pewnej odległości
od nadajnika. Po doświadczeniach H e r t z a , które po-
twierdziły przepowiednie M a x w e l l a , posypały się
dalsze badania naukowe z tej dziedziny, a t e o r j a

Maxwel l a zyskała niebywały rozgłos i uznanie.
Z tych to badań naukowych zrodziła się nasza dzisiejsza
radjotechnika i stąd tytuł do nazwania Maxw.ella
duchowym twórcą radjotechniki. Wiele jednak jeszcze
pracy i pomysłowości musiano włożyć w wypracowanie
tego co dziś posiadamy. M a r c o n i był jednym z pierw-
szych, który z niezwykłem powodzeniem zastosował te
zdobycze naukowe do celów praktycznych. Temu nad-
zwyczaj zasłużonemu mężowi, niestrudzonemu pracowni-
kowi i organizatorowi zawdzięcza radjotechnika bardzo
wiele, ale poza nim i jego współpracownikami wiele
jeszcze świetnych nazwisk pracowników czysto nauko-
wych i techników przyczyniło się do dzisiejszych po-
stępów tej umiejętności technicznej.

Prace powyżej wymienione nie wyczerpują, jednak
bynajmniej zainteresowań M a x w e l l a. Jedną z dzie-
dzin w której znowu bardzo wiele pracuje jest teorja
kinetyczna gazów, którą on właśnie obok sławnego fizyka
niemieckiego Olausiusa świetnie rozwija. On pierwszy
wprowadza do tego działu nauki metodę statystycznego
traktowania zjawisk fizycznych, którą następnie dopro-
wadzi po nim do stopnia wysokiej doskonałości fizyk
wiedeński L u d w i k B o l t z m a n n i następnie rozwiną
inni wpośród których zabłyśnie w literaturze fizycznej
świata imię rodaka naszego M a r j a n a S r u o l u c h o w -
skiego. Przez swe prace w dziedzinie teorji kine-
tycznej gazów daje M a x w e l l nauce swe sławne prawo
rozkładu chyżości cząstek w gazie, wygłasza pierwszy
twierdzenie, że każda molekuła gazu wielka czy mała
musi przy tej samej temperaturze posiadać przeciętnie
tę samą energję kinetyczną i dochodzi na podstawie
rozważań czysto teoretycznych do twierdzenia, że w je-
dnostce objętości gazu, przy tej samej temperaturze
i ciśnieniu musi każdy gaz zawierać tę samą liczbę
molekuł. Poprawia dalej i uzupełnia badania poprzedni-
ków, rozwija teorję kinetyczną zjawisk dyfuzji i prze-
wodnictwa cieplnego, objaśnia tarcie wewnętrzne gazów
jako działanie pochodzące od przenikania cząstek ru-
chomej warstwy gazu do warstwy spoczywającej i wy-
konuje pomiary spółczynnika tarcia wewnętrznego ga-
sów do czego buduje przyrząd swego pomysłu. Te ba-
dania doświadczalne podjęte dla stwierdzenia wniosku
płynącego z rozwiniętej przez niego teorji o nieza-
leżności tarcia wewnętrznego gazu od jego ciśnienia
potwierdzają mu ten dziwny wniosek. Ale to nie
wszystko, z rezultatów tych badań doświadczalnych
wyciąga wniosek co do prawa dotyczącego siły z jaką
działać muszą na siebie cząstki gazu przy zbliżeniu się
do siebie (t. z. prawo odwrotnej piątej potęgi) itd.

I tu zatem funduje, rozszerza naukę dając jej
niezwykle cenne zdobycze, z których skorzystają nie-
jednokrotnie jego następcy. Staną się one fundamentem
fizyki molekularnej, wejdą do t. z w. teorji elektronowej
i tu jeszcze raz skorzysta z nich praktyczna radjo-
technika. Na jego bowiem teorji zbuduje O. W. Iti-
c h a r d s o n teorję emisji elektronów przez żarzące się
ciała, a I rv ing L a n g m u i r sprawdzając tę teorję,
wypracuje -wraz ze swymi współpracownikami pierwszą
lampę katodową nadającą się do użytku praktycznego.
Jakże wyglądałaby dziś radjotechnika bez lampy
katodowej ?

Ale i na teorji kinetycznej nie kończą się zainte-
resowania M a x w e l l a i jego prace. Pisze pozatem
wiele rozpraw z dynamiki, hydromechaniki i czystej
matematyki. Opracowuje teorję belek kratowych, z której
skorzysta później niejednokrotnie świat inżynierski.
Zagadnieniu temu i pokrewnym poświęca cały szereg
rozpraw, a jak cenne były i te rozprawy świadczy
o tem fakt, że dostaje za nie nagrodę K e i t h a . Pisze
nadto cały szereg artykułów popularno-naukowych
z fizyki molekularnej, które przez swą jasność, przez
przytaczane w nich przykłady i przez głębię zawartych



w nich myśli są wprost porywające. Pisze dwa entuzja-
styczne szkice biograficzne o M i c h a l e F a r a d a y ' u ,
szkic biograficzny H e l m h o l t z a , pisze referaty o pra-
cach naukowych wykonanych przez innych jak np.
o badaniach L o s c h m i d t a nad dyfuzją i ich znaczeniu
dla teorji kinetycznej, o badaniach V a n der "Waalsa
nad ciągłością, stanów gazowych i ciekłych, o prawie
O h m a itd. Interesuje go każda nowość, każde spostrze-
żenie doświadczalne, każdy nowy aparat. Nie szczędzi
czasu na wygłaszanie wykładów na tematy aktualne
mówi np. o nowo wynalezionym telefonie G r a h a m a
Bel la i demonstruje ten przyrząd, pisze swe uwagi
dotyczące naukowych przyrządów mierniczych itd.
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Czyż podobna tu w krótkim odczycie wyliczyć to
wszystko i omówić, czem się ten człowiek interesował,
czego nie badał, nad czem się nie zastanawiał?

Z którejkolwiek strony popatrzymy na tę gigan-
tyczną postać, 'widzimy go zawsze potężnym, głębokim
i nad wyraz przenikliwym. Był człowiekiem niezwykłych
zdolności, człowiekiem o olbrzymich horyzontach myślo-
wych i przy tem wszystkiem pracownikiem niestrudzo-
nym. To wszystko razem złożyło się na to, że przez
swe prace wzniósł się na takie wyżyny i tak się za-
służył nauce, że świat uczonych uznał go za jednego
z największych genjuszów przyrodniczych XIX stulecia.

Inż. Dr. Witold Aulich.

O zależności kształtu maszyny od jej wielkości.
(Stubjum morfonomiczne).

(Dokończenie).

4. Wyniki.
Pracę niniejszą podjęto w zamiarze wyjaśnienia

przyczyn, dla których maszyny różnej wielkości nie mogą
być utworami geometrycznie podobnemi, nawet jeżeli
istnieje między niemi doskonałe podobieństwo fizykalne,
oraz uzyskanie stąd ogólnych, zadowalająco sformuło-
wanych i uzasadnionych wskazówek lub reguł dla kon-
strukcji.

Cel ten został osiągnięty. W ciągu analizowania
zagadnienia doszliśmy do wniosków, dzięki którym treść
znanej dotychczas tylko empirycznie reguły konstrukcyj-
nej została potwierdzona i uzasadniona, a zjawisko sta-
nowiące jej podłoże wyjaśnione. Sama reguła, która
w głównym zarysie została już powyżej wypowiedziana,
otrzymała wysłowienie pozytywnej wskazówki. Obecnie
możemy tę regułę, rozszerzoną szczegółowemi wskazów-
kami i dodatkowemi uwagami, wypowiedzieć obszerniej
jak następuje:

Matęrjał zawarty w maszynie składa się z dwóch
części, jednej koniecznej, nienaruszalnej, którą możemy
nazwać czynną, oraz drugiej biernej, dla działania i wy-
trzymałości maszyny obojętnej. Biorąc za pierwowzór
typu maszynę skonstruowaną doskonale oszczędnie, mo-
żemy, budując maszyny od niej mniejsze, osiągnąć ko-,
rzyść przez obfitsze szafowanie materjałem biernym, da-
jące oszczędności na wytworzeniu powierzchni; na od-
wrót, maszyny od niej większe wypadną taniej, jeśli bę-
dziemy się starali oszczędzać na materjale biernym,
mimo, iż pociągnie to za sobą pewne zwiększenie po-
wierzchni. Tam, gdzie w maszynie występują liczne ele-
menty równorzędne, jako to: większa ilość jednakich
śrub, łopatek, żeberek i t. p., możemy zaoszczędzić na
kosztach wykonania, jeśli w maszynach małych ilość tych
równorzędnych elementów ograniczymy, zwiększając od-
powiednio ich względne wymiary. Naodwrót, w wykona-
niach dużych powinno się ilość ich zwiększać, kosztem
zmniejszonych wymiarów.

Wynikiem stosowania tej reguły — obejmującym
również wpływy współdziałających tu ograniczeń mater-
jalnych —• są zasadnicze cechy odróżniające maszynę
wielką od małej, tak iż gdybyśmy przez nakreślenie AV róż-
nych podziałkach sprowadzili je rysunkowo do jednej
wielkości, możnaby natychmiast orzec, nietylko która
z nich jest w rzeczywistości większa, ale nawet —• w przy-
bliżeniu •— ilokrotnie większa od drugiej. Go więcej,
przy odpowiedniej wprawie możnaby z grubsza ocenić
bezwzględną wielkość tych maszyn. Im większą jest bo-
wiem maszyna, tem bardziej są jej kształty wyrobione,
wyraźne i rozgałęzione; tem wyraźniejsza jest zależność
jej kształtów zewnętrznych od szczegółów wewnętrznych;

tem stosunkowo większa jest ilość jej części składowych,
gdyż nadające się do tego szczegóły są wyodrębnione i do
całości maszyny tylko przyłączone; tem więcej są stoso-
wane odlewy łączone z oddzielnych sekcji; tem bardziej
w końcu zaznacza się w konstrukcji dążność do lekkości
i oszczędności materjału, przez unikanie przekrojów peł-
nych i skupień materjału, a stosowanie natomiast że-
browań, wyjęć materjału, kształtów ramowych i krato-
wych, Wprost odwrotne są cechy maszyn małych. Im
mniejsza maszyna, tem bardziej zwarta, zwięzła i zam-
knięta w sobie jest jej konstrukcja; tem mniej wyraźne
i tem więcej zlewające się z całością są. jej zewnętrzne
szczegóły; tem mniej jest widoczny związek jej kształtów
zewnętrznych ze szczegółami wownętrznemi; tem mniej-
sza . jest ilość części składowych, gdyż wiele szczegółów
łączy się integralnie z całością maszyny, tem więcej za-
znacza się dążność do oszczędzania na obróbce przez sto-
sowanie przekrojów zamkniętych lub nawet pełnych.

Rysunki 6 do 9 podają kilka przykładów dla ilu-
stracji tej reguły, zestawiając wykonania małe i wielkie
rozmaitych części maszyn wzgl. szczegółów konstrukcji,
sprowadzone rysunkowo — przez użycie różnych poclzia-
łek — do jednej wielkości. W przykładach tycia, z rozmy-
słu nie przedstawiono wypadków zupełnego podobień-
stwa mechanicznego, ponieważ chodzi o wykazanie, że
omawiane zjawisko występuje charakterystycznie nawet
tam, gdzie warunki odbiegają od wyidealizowanych przy-
jęć rozważania. Przejrzenie tych przykładów może nasu-
nąć myśl, że nasze rozważanie nie wyczerpało tematu
całkowicie; że odgałęziają się od niego tematy pochodne,
z których przestudjowania mogą wyniknąć uzupełnie-
nia podanej reguły. Tak jest w rzeczywistości, jednak nie
chcąc ogłoszenia tej pracy dłużej odkładać, na tem rzecz
narazie przerywam.

Warunki, w których temat niniejszych rozważań
mógł się wogóle nasunąć, stworzone zostały przez postęp
sztuki konstruktorskiej, nie będzie więc dziwnem, jeśli
doświadczonemu konstruktorowi treść podanej reguły
wyda się oczywista. Nie powinno to jednak skłaniać do
niedoceniania czy to reguły samej, czy rozważań z któ-
rych wynikła. .Już dla doświadczonego fachowca lepiej
jest wiedzieć nietylko jak być powinno, ale także i dla-
czego tak być powinno, tembardziej jeżeli dotychczasowa
wiedza tych rzeczy była tylko intuicyjna i niesformuło-
wana. Dla studenta i dla początkującego konstruktora
pozytywna reguła dająca się uzasadnić i wyrozumować
jest nadzwyczaj cenna, chociażby tylko z dydaktycznych
względów. Pozwalając mu uporać się z pozornemi
sprzecznościami, wyprowadza go z niepewności i godzi
„teorję" z „praktyką". Pozatem daje uzasadnienie racjo-
nalne i ogólne, sprowadzając rzecz do podstawowych
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ników pracy konstruktora jest obszerniejszym celem tej
pracy, i gdyby tylko ten jeden rezultat został był osią-

/••r-s

Rys. 7.
Zawory wydmuchowe motorów spalinoioyoh rozmaitej wielkości,

rysunkowo sprowadzone do tego samego rozmiaru.

gnięty, nie byłaby ona daremna. Ale, jak to zwykle bywa,
że ogólne rozważanie odsłania całe pole badań, oświetla-
jąc kwestje ciemne lub sporne, czekające wyjaśnienia,
a czasem dając korzyści uboczne o dużem znaczeniu

• 1 1-3

Rys. 6.
Konstrukcja ramienia dźwigni. Ten przykład ilustruje stop-

nioioy zanik materjału biernego, ze wzrostem wymiarów
przedmiotu.

Ale właśnie niejeden młody konstruktor, student
zwłaszcza, może czuć się poniekąd zawiedzionym w ocze-
kiwaniach, z powodu zupełnej ogólności tej reguły i jej
czysto jakościowego charakteru. Pragnę tedy podkreślić,
że skoro pytanie było postawione zupełnie ogólnie i rów-
nie ogólną była metoda rozważań, nie można oczekiwać
odpowiedzi w postaci wskazÓATek bardziej szczegółowych,
lub co więcej, specyficznych. Nie do tego też dążyliśmy.
Nie o to chodziło, aby twórczą pracę konstruktora za-
stąpić regułami i rzecz taka jest pozatem nie do pomy-
ślenia. Konstrukcja maszyn, mimo powstania jej teorji,
pozostanie zawvsze sztuką, w której główną rolę odgry-
wać musi i będzie twórcza wyobraźnia, posiłkowana

Rys. 8.
Bieguny turbin Francisa. Cztery różne wielkości tej samej serji.

praktycznem, tak stało się i w tym wypadku. Czyniąc
przegląd tych rezultatów pochodnych, z kategorji zagad-
nień, które czekały na wyniki tej pracy jako na, wyjaśnie-
nie, spotykamy dwa, a mianowicie: przez wiele lat sporną
sprawę t. zw. wymiarów względnych, oraz zagadnienie
złudzeń, występujących przy konstruowaniu w podział-
kach nadto zbliżonych do wielkości rzeczywistej. Korzy-
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śoią uboczną o znaczeniu wybitnie praktycznem, jest
możność stosowania wyników tych rozważali do celów

Rys, 0.
Zawory obiegowe pomp tłokowych Zawór dla małej pompy (a)
wykonany jednolicie z cylindrem, a ilość jego części składowych

mniejsza, niż w zaworze (b).

t. zw. synteLycznej kalkulacji wstępnej. Zajmiemy się
temi sprawami po kolei.

Dążność do stworzenia ogólnej teorji konstrukcji
maszyn nie była obcą temu pokoleniu inżynierów, które
wówczas, gdy budowa maszyn •— jako samodzielnie
istniejąca sztuka — dopiero kilka dziesiątków lat sobie
liczyła, zaczynało wiedzę tej gałęzi techniki systematycz-
nie zbierać. Przeciwnie, u przedstawicieli owego pokole-
nia dążność ta przejawiała się silniej, niż u konstrukto-
rów epoki późniejszej. Ale sztuka budowy maszyn była
podówczas jeszcze zbyt nowa i surowa i zbyt mały obej-
mowała zakres doświadczeń. Dlatego praca w poszuki-
waniu ogólnych praw konstrukcji wówczas nie mogła
jeszcze mieć powodzenia; spekulacje nad temi zagadnie-
niami były przedwczesne i w najlepszym razie mogły
odsłonić tylko część prawdy, dając pole do nieuzasadnio-
nych przyjęć, lub do powierzchownych analogij. To też
wysiłki owe musiały upaść, a upadek ten był nietylko
przekreśleniem ich krótkotrwałych rezultatów; zdyskre-
dytował on również samą dążność do ogólnego ujmowa-
nia zagadnień tej dziedziny, powodując depresję, która do
dzisiejszych czasów dotrwała. Takim, część tylko prawdy
w sobie zawierającym wynikiem tych usiłowań, który
przejściowo posiadał dość duże znaczenie praktyczne,
była teorja, nazwana p r a w e m p r o p o r c j o n a l -
n o ś c i , z którą w parze szła metoda konstruowania
przy pomocy t. zw. w y m i a r ó w w z g l ę d n y c h .

Metoda poprzedziła teorję. Jak podają M o l l
i R e u 1 e a u x 12) była ona stosowana już przez Watta,
a celem jej była ekonomja pracy konstruktora. Chodziło
o to, aby nie powtarzać przy każdej szczególnej konstruk-
cji całego ogólnego rozumowania, ale aby wykonać je
jeden raz, a następnie wielokrotnie Avykorzystywać.
W tym celu, między poszczególnemi wymiarami ma-
szyny, którą chciano wykonywać w rozmaitych wielko-
ściach, ustawiano związki i znajdowano wartości stosun-
kowe (stałe lub zmienne), poczem dla każdej wielkości
maszyny wystarczało przyjąć, lub z danych wyliczyć
niewielką ilość wymiarów podstawowych, a wszystkie po-
zostałe bezwzględne wartości wymiarów otrzymywano
drogą czysto arytmetycznego przeliczania, bez analizo-
wania działania sił, A?zględów technologicznych i t. d.
Te wartości stosunkowe nazwano wymiarami względ-
nemi. Wymiary względne odnoszące się do takich szcze-
gółów konstrukcji, dla których nie można było przy-
jąć —• tak pożądanego — związku prostej proporcjonal-
ności, były — o ile chodziło o przekroje nadające się do
obliczenia wytrzymałościowego — odpowiednio zmorl̂ y-
fikowanemi wzorami wytrzymałościowemi, o ile zaś
o nadawaniu tych wymiarów decydowały czynniki te-
chnologiczne lub praktyczne, miały postać tak zwanych
„wzorów technologicznych". Najczęstszą postacią wzo-
rów technologicznych było równanie:

gdzie W oznaczało wymiar zasadniczy czyli nominalny,
s wymiar, którego wartości szukano, zaś a i 5 były to
odpowiednio dobrane stałe spółczynniki. Postać tego rów-
nania tłumaczy, że rozumiano już wówczas znaczenie
dla konstrukcji tych czynników, którym w niniejszej
pracy nadaliśmy nazwę ograniczeń materjalnych; nato-
miast wpływ wielkości na kształtowność, a kształtowności
na cenę maszyny nie był jeszcze nawet empirycznie
znany, co tłumaczy się przedewszystkiem tem, że skala
wielkości wykonań miała podówczas jeszcze niewielką
rozpiętość, a konkurencja przemysłowa — w dzisiejszej
swej postaci — nie była jeszcze znana.

W warunkach skreślonych powyżej, rozsądnie sto-
sowane wymiary względne mogły oddawać i oddawały
przysługi dość dużej praktycznej wartości. Szkodliwem
jednak było, gd,y wymiarami względnemi zajęli się teo-
retycy, którzy, nie dostrzegłszy jak bardzo ograniczona
jest stosowalność tej metody, przypisali jej znaczenie ja-
kiegoś ogólnego prawa konstrukcji. Pierwszym, który to
uczynił, był — jak się zdaje — R e d t e n b ą c h e r .
Logika metody wymiarów względnych streszczała się
w cichem przyjęciu, że tam, gdzie między maszynami
różnej wielkości istnieje podobieństwo fizykalne, powinno
zachodzić również i podobieństwo geometryczne — zmą-
cone conajwyżej działaniem ograniczeń materjalnych —
a przyjęcie to było oparte na zaobserwowaniu zjawiska,
iż maszyny mało się różniące wielkością, różnią się nie-
wiele kształtami. Zjawisko to, które przyrodniczo mówi
tylko tyle, że narastanie zmian w sposób stopniowy jest
zjawiskiem o wielo częściej w przyrodzie spotykanem,
niż zmiany nagłe i radykalne, zostało przez wspomnia-
nych teoretyków bezpodstawnie wytłumaczone, jakoby
poza czynnikami przyrodniczemi, stanowiącemi o podo-
bieństwie fizykalnem, żadne inne czynniki — A ŷjąwszy
ograniczenia materjalne, oraz, rozumianą, jako dowol-
ność i pole dla kaprysów, swobodę konstruktorską —
nie wpływają na kształty maszyny. W ten sposób z me-
tody wymiarów względnych wynikła teorja proporcjonal-
ności, będąca zaprzeczeniem związku między kształtem
a wielkością maszyny, która, podniesiona do znaczenia
fundamentalnego prawa, zagrodziła — na pewien czas —
drogę postępowi myśli na tem polu.

" ) Ob. M o l l G. L. unfl F. R e u l e a u x , Ccmstnietions-
lehre i'iir den Maschinenban. Braunsclnveig, Yiewog. 1854, str. 126.
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Że „wielkie prawo proporcjonalności"18) w ten
sposób było rozumiane, niech świadczą o tem własne
słowa R e d t e n b a c h e r a , zacytowane z dzieła jego
p. t.: Principien der Mechanik und des Maschinen-
baues"). Pisze on (str. 309): „...poznałem w końcu, że
chodzi tylko o to, aby ogólną i od dawna znaną praktyczną
regułę: „że wymiary i kształty wszystkich części maszyny
powinny stad względem siebie we właściwym stosunku"
...oprzeć na podstawie naukowej...", a dalej (str. 310):
„W dalszym ciągu zasługuje na podniesienie, że wedle
metody wymiarów względnych jest zupełnie obojętnem,
czy chodzi o konstrukcje, zupełnie małej, czy kolosalnej
(sio!) maszyny...; gdyż podobnie, jak obwód koła jest
3,1415 razy tak długi, jak średnica, bez względu na to
czy jest ona wielka czy mała, tak stosunki bezwzględnych
wymiarów maszyny są wogóle zupełnie niezależne od
bezwzględnych wielkości tychże". Możność gromadzenia
wzgl. usuwania z konstrukcji materjału biernego nie była
konstruktorom owej epoki obca, ale II e d te nib a c h e r
odnosił się krytycznie do zabiegów, aby drogą regulowa-
nia ilości materiału biernego w konstrukcji osiągnąć
obniżenie kosztu. Pisze on (ibid. str. 306): „Jeśli tę re-
gułę" — że szybkobieżne części maszyn lub całe maszyny
wymagają do przenoszenia pewnych mocy lżejszych,
wolnobieżne natomiast silnie wymiarowanych przekro-
jów — „obserwuje się należycie już nawet przy planowa-
niu transmisji, to można dzięki temu często o wiele wię-i
cej na materjale konstrukcyjnym zaoszczędzić, niż przez
małostkową drobiazgowość, w której niektórzy konstruk-
torowie szukają zbawienia".

Inni autorowie traktowali tę sprawę bardziej libe-
ralnie, pozwalając konstruktorom dowolnie dysponować
materjałem biernym, widzieli w tem jednak tylko pole
dla oryginalności konstruktorów, dające możność osią-
gnęcia pewnych estetycznych efektów. I tak n. p>. M o l l " ) ,
pisząc o piękności kształtu i podkreślając, że maszyna
jako całość powinna otrzymać pewien określony cha-
rakter (Ausdruck), dodaje: „Środek służący do wydoby-
cia pożądanego charakteru leży w większeni lub mniej-
szem rozwinięciu poszczególnych kształtów. Przy pewnej
zręczności ( G e s c h i c k ) można dzięki niemu uzyskać
najrozmaitsze wrażenia, >od najociężalszej solidności po-
cząwszy, aż do filigranowej elegancji", R e u l e a u x 1 0 )
zaś jest nieświadom tego, jak wielkiej wagi spostrzeżenie
mieszczą w sobie jego słowa, gdy daje wyraz następują-
cemu zapatrywaniu: „Ze wzrostem wymiarów mnożą się
sposobności do opracowywania kształtów, a mianowicie
do lepszego podkreślania kształtów „równej wytrzyma-
łości", co powinnoiby może być w większej mierze niż się
to dzieje, stosowane w dużych instrumentach astrono-
micznych, gdyż nie ulega wątpliwości, że materjał w nich
użyty powinien być w najbardziej użyteczny sposób za-
stosowany".

Metoda wymiarów względnych i związana z nią te-
orja proporcjonalności, nigdy nie była powszechnie
uznana i miała przeciwników nawet w czasie swego naj-
większego rozpowszechnienia. Już Mol l , mimo iż
.stosował ją w swem cytowanem dziele, dalekim był od
entuzjazmu R e d t e n b a c h o r a , natomiast ze słów
G r o veg o, pomieszczonych we wstępie do jego pod-'

") Ob. R i o d 1 e r A., Die Stellung des Herm Rouleauz zu
den technischen Wisscnsuhaften. Berlin, 1899. (dodatek do dzieła
tegoż autora p. t. Schnelibetrieb).

u) R e d t e n b a c h e r F. Principien der Mechanik und
des Maschinenbaues. 2. Auflage. Mannheini, 1859.

1B) M o l l 0. L. und F. E e u l e a u x . Constructionslehre fttr
den Maschineubau. Braunscłrweig. Vie\veg. 1854, ob. str. 88.

1 0) R e u 1 e a u x, P. Ueber den Masohinenbaustil. Ein Bei-
trag zur Begrtindung einer Formenlehre fiir den Mascbinenbau.
Braunsciiweig, Yieweg. 1862, ob. str. 7.

ręoznika ") widzimy, że nawet w czasach, gdy R e d t e n -
b a c h e r działał i wywierał duży wpływ na niemieckie
szkolnictwo techniczne, istniały szkoły, w których me-
toda wymiarów względnych nie była wprowadzona. Wraz
z dalszym rozwojem budowy maszyn, gdy potrzeby prze-
mysłu kazały budować coraz to większe jednostki ma-
szynowe, równocześnie zaś, zaostrzająca się konkurencja
kazała zwiększyć ekonomję konstrukcyj, praktyka jęła
coraz to dobitniej przeczyć postawionemu przez „teore-
tyków" prawu proporcjonalności. O jego nieprawdzawości
wiedzieli inżynierowie praktycznie czynni, jak R i e d. 1 e r
i B a c h , i poczęli je zwalczać. Ten ostatni pisał l s ) :
„W dalszym ciągu, postawiłem sobie jako' zadanie, we-
dle możności przyczynić się do tego, aby wciąż jeszcze
dość rozpowszechnionej w literaturze metodzie wymia-
rów względnych grunt z pod nóg odebrać... Metoda ta
prowadzi początkującego konstruktora do pracy mecha-
nicznej i jest w rzeczy samej — jak o tem wie każdy
wykonujący inżynier — zupełnie niepraktyczna".

Dla młodszego pokolenia dzisiejszych inżynierów
obcą jest już ta walka przeciwników wymiarów względ-
nych z ich zwolennikami, która toczyła się w drugiej po-
łowie ubiegłego stulecia. Muszę o niej. wspomnieć, gdyż
na tem tle uwidacznia się lepiej znaczenie rezultatów
mniejszej pracy dla wyjaśnienia tego spornego zagadnie-
nia. Otóż walka ta zwolna wygasła dzięki faktycznemu
zwycięstwu strony atakującej. Metoda wymiarów względ-
nych upadła, a raczej została zredukowana do tego —
nader skromnego — zakresu praktycznych zastosowań,
w którym jest na miejscu. Ale stronnicy jej nie zostali
zmuszeni do kapitulacji; poprostu, wymarli. Ta walka,
wygrana na terenie praktyki inżynierskiej, pozostała nie-
rozegrana na terenie rozważań teoretycznych. Jeszcze
w roku 1906 wymieniony powyżej monachijski profesor
G r o v e wystąpił z obroną tej metody19), on, który jak
sam wyznawał, był wykształcony na metodzie obliczeń
bezpośrednich i wymiary względne przyjął dopiero pó-
źniej, wzorując się na R e d t e n f c a c h e r z e i R e u-
1 e a u x i e.

Jedyny bowiem uzasadniony zarzut, jaki czyniono
wymiarom względnym, był natury dydaktycznej. Stwier-
dzano — z zupełną słusznością — szkodliwość mechanicz-
nej metody pnący u początkujących konstruktorów i stu-
dentów, którzy, nie zmuszeni do zastanawiania się nad
logiką kształtów, kopjują je bezkrytycznie. Ten zarzut,
którego ważność była ograniczona do terenu sal szkol-
nych 2 0 ), był jednak skierowany raczej przeciwko nad-
używaniu tej metody do niewłaściwych celów, niż przeciw
metodzie samej, nie podważał bowiem jej podstaw teo-
retycznych. Inne zarzuty nie były poparte odpowiedniemi
dowodami, i dlatego nie były przekonywujące.

Trudno jest dziś odtworzyć, na podstawie szczu-
płych śladów jakie pozostały w literaturze, całość tej
kontrowersji. Wielka jej część rozegrała się zapewne
w ramach wykładów i wypowiedzeń ustnych. Z tego, co
znalazłem uwiecznione w druku odniosłem wrażenie, iż
przekonanie o wadliwości tej metody było u jej prze-
ciwników raczej intuicyjne niż wyrozumowane i wyni-
kało z negatywnego doświadczenia, Było ono tem .silniej-
sze, im bogatszą praktykę posiadał dany przeciwnik;
(przykładem R i e d l e r ) . Ci, których zakres działania

") Por. G i o v e , O. Konstraktionslehre der ein.fach.en Ma-
schinenteile. Leipzig, S. Hirzel. 1906.

18) Por. Ba cli, O. Die Maschinen - Elemente, Stuttgart
1897, str. IV.

10) 1. c. str. III.
2«) Upadek wymiarów względnych nie wprowadził trwałego

bezpieczeństwa dla nauczania konstrukcji w szkołach. Dla tych,
którzy dążą po drodze najmniejszego oporu, zawsze znajdą się
środki, nadające się do nadużywania w sposób przeciwny zasadom
dydaktyki. Obecnie niebezpieczeństwo tego rodzaju grozi ze strony
norm.
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był więcej akademicki, szczególnie, o ile zajmowali się
przeważnie elementami maszyn, które właśnie dają nieco
pola dla praktycznego stosowania wymiarów względnych,
nie mieli tego intuicyjnego wyczucia i uważali się za
przekonanych tem, co „udowodnił" R e dt e n b a c h er;
przykładem G r o v e. B a c h mógł być silnie przekonany
o „niepraktyczności" metody wymiarów względnych, ale
na poparcie tego zarzutu nie podał uzasadnienia; to też
ten jego zarzut może czynić wrażenie uprzedzenia. Znacz-
nie mocniejsze, bo tchnące głebokiem, na wielkiem do-
świadczeniu opartem przekonaniem, gą następujące
słowa R i e d 1 e r a, zacytowane z wymienionego po-
wyżej polemicznego artykułu: „W naukach konstrukcyj--
nych nie jest już dziś dopuszczalnem, jak przed 40-tu
laty, wychodząc z prost"j*ch „naprężeń" i z „wielkiego
prawa proporcjonalności", stąd obliczenia wywodzić.
Jaskrawe „przykłady" od dawna już zburzyły te dowolne
przyjęcia. Wielkie „prawo" wogóle nie istnieje; a przeto
dedukcjom z wielkiego, pięknego ale niestety nieprawdzi-
wego prawa jest już koniec raz na zawsze". Mimo sta-
rannych poszukiwań, nie zdołałem stwierdzić, czy R i e-
d 1 e r podał w druku więcej swoich zapatrywań na
sprawę wymiarów względnych, zdaje się jednak, że gdyby
miał przeciw nim jakiś argument teoretyczny, który
dojrzał już do wypowiedzenia, byłby o nim właśnie w tej
polemice conajmniej wspomniał.

Na tem rozwój tej sprawy stanął; istota zarzutów
robionych metodzie wrymiarów względnych nie została
pozytywnie sprecyzowana, a że nieświadomość zwykle
prowadzi do środków radykalnych, więc wymiary
względne oficjalnie wyklęto; ogół nie wiedział za co, a nikt
nie umiał tej rzeczy zadowalająco •wyjaśnię. Kto sam
dzięki swej konstruktorskiej praktyce nie wyczuł racji
tych zarzutów, musiał trwać w nieświadomości.

Dopiero wyniki niniejszej pracy dostarczają argu-
mentu, który był potrzebny, aby w tym sporze1, do prze-
wagi, jaką stronie atakującej dawała intuicyjna, mimo-
wolna znajomość rzeczy, dołączyć też wyrok ze strony
zamierzonego, naukowego poznania. Teorja proporcjo-
nalności, wedle której maszyny różne wielkością, ale po-
dobne fizykalnie powinne być doskonale podobne geo-
metrycznie, jest w kolizji z rezultatami tej pracy, i ostać
się —• jako podstawowe prawo konstrukcji — nie może.

Rozstrzygnięcie tej sprawy zdejmuje również „kląt-
wę" z wymiarów względnych, dzięki czemu mogą one po-
wrócić do •— bardzo co prawda ograniczonych — swoich
praw. Można dziś orzec, że w zakresie niewielkich różnic
wymiarów, szczególnie w konstrukcji elementów maszyn,
rozAważne stosowanie wymiarów względnych jest dopu-
szczalne. Praktyka, która nigdy nie zarzuciła zupełnie
wymiarów względnych, potwierdza to orzeczenie 2 1).

Na wiele lat, zanim w poszczególnych krajach
wprowadzono normy rysunkowe, podziałka 1:2 była
wykluczona z użycia we wszystkich postępowych biurach
i szkołach technicznych. Jako uzasadnienie podawano,
że ta podziałka myli oko. I rzeczywiście, podjęta w tym
kierunku próba może łatwo przekonać, że konstrukcja
w tej skali nakreślona kryje w sobie niespodzianki, gdyż
maszyna po wykonaniu wydaje się nieoczekiwanie wielka
i wykazuje niewłaściwe proporcje wymiarów. Obecnie
obowiązujące „Normy Polskie" i „DIN" przyjmują, jako
największy dozwolony stosunek zmniejszenia 1:2,5
i trudno jest zaprzeczyć potrzeby istnienia podziałki tej,
lub innej do niej zbliżonej, mianowicie dla rysunków
ostatecznych, a w szczególności wykonawczych; jeśli je-

21) Podany przez E r i o h a II o f f m a n a (ob. Mitteilungen
des Normenaussckusses der deutschen Industrie, Februar 1920),
sposób normalizowania konstrukcji elementów maszynowych przy
pomocy szeregów zaleconych, nie jest niczem innem, jak namiastką
starej metody wymiarów względnych.

dnak niedoświadczony nowicjusz, zaczynając pracę kon-
strukcyjną, wybiera sobie tę właśnie podziałkę dla pierw-
szego szkicu, można oczekiwać, że wynikiem będzie
jeszcze jeden przykład, ilustrujący dawno znane zjawisko,
iż wielkie podziałki rysunkowe mylą oko. To też przed
wprowadzeniem odnośnych norm, w wielu biurach nie
używano tej, tak powszechnej dziś podziałki, chętnie na-
tomiast stosowano stosunek zmniejszenia 1:3,33, czyli
3 :10 jako największy -dopuszczalny. W krajach anglo-
saskich natomiast największą w użyciu będącą podziałka
jest 4 cale równe jednej stopie, czyli 1:3.

Zjawisko uzależnienia trafności sądu konstruktora
od obranej skali rysunkowej, niewytłumaczalne z punktu
widzenia teorji proporcjonalności, staje się zrozumiałem
w świetle rezultatów niniejszej pracy. Gdyby nie było
różnic kształt o wności w maszynach różniących się wiel-
kością, nie byłoby też i kwestji podziałki rysunkowej,
gdyż każdy rysunek mógłby przedstawiać zarówno jakąś
maszynę duża, w znacznem pomniejszeniu, jak maszynę
podobną do niej ale małą, w podziałce większej. Jedna-
kowoż podobieństwo geometryczne maszyn fizykalnie po-
dobnych maleje w miarę rosnącej różnicy wymiarów,
kształtowność bowiem, a stąd i kształt maszyny, jest
w zależności od jej bezwzględnej wielkości. Stąd wynika
potrzeba należytego zdawania sobie sprawy z rzeczywistej
wielkości konstruowanej maszyny.

W psychicznym procesie konstruowania, podsta-
wową rolę odgrywa stwarzanie w wyobraźni przedstawień
wytwórczych i porównywanie tychże, celem osądzenia
względnych zalet poszczególnych pomysłów. Szkic lub ry-
sunek służy przytem przedewszystkiem jako notatka, dla
utrwalenia powziętych clecyzyj, a więc jako pomoc dla
pamięci, do której to pomocy konstruktor ucieka się stale
w toku swej pracy. Rzut oka na rysunek ma w pamięci
konstruktora wywołać przedstawienie odtwórcze, zgodne
z minionem przedstawieniem wytwórczem, którego no-
tatkę rysunek wzgl. szkic stanowi. Zadanie to spełnia
najlepiej rysunek przedstawiający maszynę w rzeczywi-
stej wielkości; jeśli jednak rzecz jest nakreślona w po-
mniejszeniu (lub w powiększeniu), to koniecznem jest
aby konstruktor rozpoznawał proporcje rysunku jako te
same, które posiadać ma przedmiot konstruowany. Dziać
się tak może tylko wtedy, jeśli względne różnice wymia-
rów wielkości rzeczywistej i wielkości podziałkowej prze-
kraczają wartość, którą nazwać możemy progiem róż-
nicy. Przy podziałkach leżących poniżej tego progu wy-
stępuje u konstruktora mimowiedna skłonność do inden-
tyfikowania pomniejszeń z wielkością rzeczywistą przed-
miotu, a konstruowanie postępuje w ten sposób, jak gdyby
wielkość rysunkowa była wielkością rzeczywistą. W sku-
tek tego, stopień kształtowności konstrukcji nie może od-
powiadać rzeczywistej wielkości maszyny.

O tem, jaki stosunek podziałki odpowiada wartości
progu różnicy, mogłyby nas pouczyć odpowiednie do-
świadczenia. Pewnikiem jest to, że wartość progu jast
właściwością indywidualną. Pozatem, jak wykazuje do-
tychczasowe doświadczenie, podziałka 1: 2 u wszystkich
konstruktorów leży poniżej, natomiast 1: 3 oraz 3 :10
bez1 wyjątku prawie leżą powyżej tego progu. Stąd wnio-
sek, że podziałka „progowa" leży między wartością sto-
sunku 1: 2 a, 1: 3, w najczęstszych wypadkach prawdo-
podobnie w bliskiem sąsiedztwie podziałki 1: 2,5.

Związek kształtowności maszyny z jej wielkością
istnieje tylko dzięki działaniu czynnika ekonomicznego,
jakim jest nasze dążenie do ekonomji. Wyrażeniem tego
stanu rzeczy jest równanie (8), określające zależność
kosztu maszyny od jej rozmiarów. To równanie, któ-
rego praktyczne znaczenie mogło narazie ujść uwadze
czytelnika, może znaleść ważne zastosowanie w oblicza-
niu przypuszczalnych kosztów maszyn jeszcze niewyko-
nanych, zwanem kalkulacją wstępną.
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Z dwu dotychczas znanych metod kalkulacji wstęp-
nej, w ogólne użycie weszła ta, która polega na mnoże-
niu obliczonego ciężaru maszyny przez cenę jednostki jej
wagi, określoną na podstawie przeszłych doświadczeń
firmy; druga, polegająca na składaniu kosztu wykonania
maszyny z prostych, łatwych do pieniężnego ocenienia
kosztów elementarnych, jako bardziej żmudna, mniej jest
stosowana. Ponieważ podstawą tych metod kalkulacji
jest szczegółowa analiza kształtów, względnie procesu wy-
konywania maszyny, nazwiemy je przeto metodami ana-
litycznemi kalkulacji wstępnej. Warunkiem ich stosowal-
ności jest istnienie rysunków konstrukcyjnych, lub przy-
najmniej dobrych szkiców maszyny.

Równanie (8) otwiera nam możność przepowiada-
nia przypuszczalnych kosztów maszyn jeszcze nieskon-
struowanyich, jeśli tylko posiadamy dane, wystarczające
do określenia wartości stałych tego równania, oraz, o ile
założenia ograniczające zakres jego ważności są speł-
nione z wystarezająoem przybliżeniem. Tej metodzie kal-
kulacji wstępnej możemy — w odróżnieniu od poprzed-
nio opisanych — nadać nazwę metody syntetycznej.

Wartość syntetycznej metody kalkulacji wstępnej
okazuje się przedewszystkiem w wypadkach, w których
musimy zorjentować się co do przypuszczalnego kosztu
maszyny w czasie niewystarczającym na sporządzenie
konstrukcyjnych szkiców. Metoda ta może się jednak
przydać również i wtedy, gdy istnieje możność przed-
wstępnego oznaczenia kosztu maszyny drogą analityczną,
daje ona bowiem — dla porównania i kontroli — koszt
obliczony drogą inną, wolną od wpływu czynników przy-
padkowych i przyjęć arbitralnych, tak często zniekształ-
cających wyniki kalkulacji analitycznej22).

Opracowanie całkowitej metody syntetycznej kal-
kulacji wstępnej będzie przedmiotem osobnej monografji.
Tu pragnę jeszcze to tylko nadmienić, że jakiekolwiek
ograniczenia stosowalności równania 8-go nie powinne
być utożsamiane z ograniczeniami syntetycznej metody
kalkulacji, której znaczenie jest szersze28).

5. Zakończenie.
W chwili, gdy w drukarni rozpoczęto już składanie

tej pracy, doszedł do moich rąk pierwszy tom piątego
wydania „Części maszyn" L a u d i e n a 2 1 ) . W tej książce,
którą o wiele stosowniej możnaby zatytułować „szkołą
konstruktora maszyn", pomieścił Prof. Laudien dwa
nowe rozdziały, których treść, cel i znaczenie objaśniają
następujące słowa przedmowy: „Następnie został do-
dany rozdział „Nauka o kształtach", podzielony na na-
ukę o kształtach ze względu na sporządzanie (kształty
dla wykonania przez odlew, kucie, spawanie i z uwzględ-
nieniem stosowanej obrabiarki), oraz na kształty dla roz-
maitych wypadków obciążeń, (profile rozciągane, zgnia-
tane, profile belek it. p.). Być może, że dziś jesteśmy

22) Początkowe dociekania, z których wynikła niniejsza praca,
dotyczyły właśnie syntetycznej kalkulacji. Pewna fabryka, która bez
trudności otrzymywała zamówienia na maszyny małe i średniej
wielkości, nie mogła uzyskać zamówień na większe jednostki maszy-
nowe. Biuro ofertowe tej fabryki zarzucało biuru konstrukcyjnemu,
żo maszyny większe sa konstruowano zbyt ciężko. Autor zdołał wów-
czas wykazać, że powodem togo stanu rzeczy nie były wady kon-
strukcji, tylko wadliwy sposób kalkulowania, a mianowicie, przy-
jęcie zbyt wysokich cen za jednostkę wagi maszyn dużych. Rozwa-
żania niniejsze wynikły — jak się stąd okazuje — z potrzeb prak-
tyki, i były już w praktyce z pożytkiem stosowano.

S3) Pierwszą próbę ujęcia tego zagadnienia opublikowałem
pod tytułem : „Syntetyczne metody kalkulacji wstępnej w budo-
wie maszyn i ich zależności od czynników konstrukcyjnych- ob
Przegląd Techniczny, 1929. '

Jł) L a u d i e n - E d e r t - Q u a n t z. Maschinenelemente. Bd.
I. wyd. 5-te, Lipsk, 1931.— Trzeci rozdział tego dzieła nosi
tytuł: „Formenlehre", czwarty zaś: „Einzelne Konstruklionsge-
sichlspunkte".

jeszcze daleko od możności dania zupełnej n a u k i kon-
strukcji (Konstruktionslehre), ...nie wolno nam jednak
nie podjąć próby wyrównania drogi wiodącej do takiej
n a u k i konstrukcji...2r')- W rozdziale „Poszczególne
punkty widzenia przy konstrukcji" spróbowano ustawić
pewną ilość zupełnie ogólnych reguł konstrukcyjnych,
a więc reguł ważnych dla wszystkich sposobów wykony-
wania (przez odlew, kucie i t. p.), oraz dla wszystkich pro-
stych przypadków obciążenia (rozciąganie, zginanie). Pi-
szę wyraźnie „spróbowano". Wiele jeszcze czasu upłynie,
zanim dojdziemy do zupełnie ogólnej nauki konstrukcji,
jeśli takowa jest wogóle możliwa. Jedno jest jednak już
dziś do uzyskania, i to właśnie ma dać ten rozdział:
Punkty widzenia, które się powinno przemyśleć przy
każdem zadaniu konstrukcyjnym, można traktoAvać jako
zamkniętą całość".

Słowa te cytuję, jako pierwszy znany mi wypadek
podniesienia w druku potrzeby opracowania ogólnej na-
uki konstrukcji maszyn. Jak widać z przytoczonych zdań,
Prof. L a u d i e n zbiera w 3-cim rozdziale swego dzieła
te liczne reguły i przepisy szczegółowe, które ujmują •—
wymienioną przezemnie we wstępie tej pracy — zależ-
ność kształtu maszyny od materjału konstrukcyjnego.
Pozatem, w obu wymienionych rozdziałach Prof. L a u-
d i e n podaje wiele innych reguł i zasad konstrukcji,
kładąc na tera piolu wielką zasługę, jest on bowiem —
o ile mi wiadomo — pierwszym, który takie reguły ze-
brał i ogłosił. Niektóre z tych reguł, są empirycznem —
niezupełnem i niedoskonałem jeszcze — ujęciem pewnych
bardzo ogólnych zasad morfonomji maszyn, (dotyczy to
n. p. wskazówek podanych w rozdziale 4-tym, zalecają-
cych „ograniczenie części pośrednich do minimum" oraz
„oszczędzanie przez ściąganie części konstrukcji w jedną
całość"); nie znalazłem jednak w tem dziele żadnej
wzmianki, któraby dotyczyła związku między kształtem
a wielkością.

Obiecując sobie, że w niedługim czasie zdołam po-
dać w druku, w kolejnem następstwie, dalsze części tej
pracy, jak również zająć się szerzej tematami, które na-
razie mogłem tu tylko szkicowo zaznaczyć, na tem koń-
czę. Pozostaje mi do spełnienia miły obowiązek wymienie-
nia długów wdzięczności, jakie w związku z niniejszą
pracą, zaciągnąłem. Winienem ją przedewszystkiem Panu
Profesorowi Politechniki Lwowskiej Inż. Z y g m u n -
t o w i C i e c h a n o w s k i e m u , który interesował się
stale moją pracą, czytał ją w rękopisie i poświęcił mi
wiele chwil rozmowy w związku z poruszonemi w niej
zagadnieniami. Wdzięczny jestem Panu Profesorowi P. L.
Inż. E d w i n o w i H a u s w a l d o w i za wskazówki do-
tyczące literatury „wymiarów względnych", Panu Profe-
sorowi TJ. J. K. Drowi K a z i m i e r z o w i A j d u k i e -
w i e ż o w i za poradę i krytykę, z jakiej korzystałem,
spotkawszy się w toku pracy z zagadnieniami, wkracza-
jącemi w dziedzinę psychologji, oraz Panu Profesorowi
U. J. K. Drowi J a n o w i G z e k a n o w s k i e m u , za
cenne uwagi krytyczne ogólnej natury. Korzystałem rów-
nież z wielkiej uprzejmości Pana Docenta U. J. K. Dra
S t e f a n a K a c z m a r z a , ilekroć się chciałem upew-
nić, czy w części matematycznej tej pracy jestem na do-
brej drodze, oraz Pana Asystenta Mra. A d a m a G z e-
r e d a r k a , który był łaskaw zająć się zbadaniem wła-
sności funkcji (8). Za zainteresowanie i życzliwość, ja-
kie cechowały tę pomoc AV każdym wypadku, pragnę
niniejszem wyrazić serdeczne podziękowanie.

Nie mogę nie wspomnieć tu również i o pomocy
mimowolnej, jaką otrzymałem ze strony moich uczni.
Jako nauczyciel konstrukcji, do którego obowiązków na-
leży wytykanie błędów w pracach studentów, znajdowa-
łem się nieraz w trudnej sytuacji, gdy studentowi, którego

25) Podkreślenia istnieją w oryginale.
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pracę krytykowałem, trzeba było dać odpowiedź na py-
tanie „dlaczego?"; gdy dostrzegałem, że student oczekuje
uzasadnienia, dlaczego jedno rozwiązanie ma uważać
za dobre, inne zaś za złe; gdy czułem, że w braku takiego
uzasadnienia rodzi się u studenta wątpliwość co do tego,
czy pomysł jego jest rzeczywiście błędny, oraz podejrze-
nie, że może chodzi tylko o zaspokojenie indywidualnych
iipodobań nauczyciela. Z drugiej strony, miałem spo-
sobność doświadczyć, jak bardzo częste są w pracach po-

czątkujących konstruktorów pewne typy błędów, będą-
cych pogwałceniem zawsze tych samych zasad i wymo-
gów konstrukcji; w szczególności, jak częstym błędem jast
wzorowanie się na wykonaniach, zupełnie niewspółmier-
nych oo do wielkości z tematem pracy. Te typowe Błędy,
w połączeniu z potrzebą uzasadniania ich błędności, dały
mi wiele materjału i okazji do rozważań i utwierdziły
głęboko w przekonaniu o prawdziwości starej maksymy
doce-ndo discimus.

Inż. Grzegorz Danlłow.

Słupy żelbetowe.
Wstęp. gą — wyraźne postawienie problemów1) i bezpośrednie

Pomijając już pewne defekty teoretyczne1) i for- konkretne ich rozstrzygnięcie5).
malne2) odnośnych przepisów, obliczenie słupów żel- Niejasne kwestje formalne (ods. 2) wyświetlam
betowych nie zawsze jest właściwe i metodologiczne, zgodnie z praktyką, żelbetową, innych, państw, wypro-
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Próbuję więc8) — w ramach zresztą przepiso- wadzam ze wz. M. R. P. pewne wskazówki orjeiita-
wych — ująć dany temat możliwie praktycznie. Dro-

'•) Granice p, pp, p0 w słupach owiniętych, p0 — w nieowinię-
ych; dp i d0: odstęp wkładek podłużnych; sposób wyznaczenia
,i" (promieni bezwładności) i t. p. — 3) Nie wszędzie skutecznie
> ) § ! . - *) §§ 2, 26 i t. p.

<) Stały współczynnik n-Ę± we wz. dla słupów bez owi-
nięcia, wzory dla słupów owiniętych, kwestja wyboezeuia etc.



148

d3

to

0-8
1-n
1-2
1-4
1-8
1-8
2-0

16

a,
6

8
8
i)
9

8 | l2

8

d0

5

0

8

Fi

0-24
5
6
»

C H

2-4

24

0-8
1-0
1-2
1-4
1-8
1-8
20

9
10
11
12
12
13
14

8
8
9

10
11
11
12

5 12

0-51
2
3
5
6
7
9

3-6

32 *

0-8
1-0
1-2
1-4
1-6
l-a20

12
18
14
15
17
18
18

10
11
18
18
14
15
16

8
9

10
11
12
12
13

5 16

0-90
2
5
7

1-00
2
5

4-8

40

08
1-0
1-2
1-4
1-6
1-8
20

15
1B
19
19
20
22
24

13
14

u17
18
11)
20

10
12
18
14
15
16
16

0 20

1-41
5
8

52
6

60
8

6-0

48

08
1-0
1-2
1-4
1-6
i-y
2-0

18
•20
22
24
2b
26
2b

15
17
19
2U
22
22
24

18
14
Ib
16
18
19
20

7 24

203
8

14
9

24
80

5

7-2

Uab

18

0-8
1-0
12
1-4
1-6
1-8
20

dP

6

8
9
9

10
10

8

8
9
9

12
dt

5 9

Fi

0-30
1
2

3

c h

2-7

26

0-8
1-0
1-2
1-4
1-6
1-8
2-0

10
11
12
13
13
14
15

8
9

10
11
12
12
13

5 18

0-60
1
3
4
6
7
9

3-9

34

0-8
1-0
1-2
1-4
1-6
1-8
2-0

12
14
15
16
18
19
20

11
12
13
14
15
16
17

9
10
11
12
13
13
14

5 17

1-02
4
7

10
3
5
8

5-1

42

08
1-0
l-a1-4
1-6
1-8
2-0

15
17
19
20
22
24
24

13
15
16
18
19
20
22

11
12
13
14
15
16
17

6 21

1-55
9

63
8

72
5

80

6-3

50

0-8
10
i-a1-4
1-6
1-8
2-0

18
2(J

aa2'.
2(
2b
2J

16
lb
19
20
22
24
2E

13
14
16
17
18
19
20

7 25

2-20
6

32
8

42
9

55

7-5

11.

20

pP

0-8
1-0
1-2
1-4
1-6
1-8
2-0

dp

6

8
9

10
10
11
12

8|l2

8
8
9
9

10

5 10

Fi

0 36
7
8

0-40
1
2

O li

3-0

28

0-8
1-0
1-2
1-4
1-8
1-8
2-0

10
1.1
13
14
15
15
16

9
10
11
12
13
13
14

5 14

0-69
0-71

3
4
6
8

0-80

4-2

86

0-8
1-0
1-2
1-4
l-e
1-8
2-0

1,8
15
Ifi
17
19
20
20

11
13
14
15
16
17
18

9
10
11
12
13
H
15

5 18

1-14
7

20
3
6
9

32

5-4

44

0-8
1-0
1-2
1-4
1-fi
1-8
2-0

16
18
90
22
99
9A
25

14
16
17
18
20
20
22

11
13
14
15
16
17
18

6 99

1-70
5

84
9

98
8

fi-fi

52

0-8
1-0
1-2
1-4
1-fi
1-8
2-0

19
22
9A

%
9f
3C

lf
19
9C
35
24
?,F
26

13
16
16
18
19
20
22

7 9<r>

2-38
44

7
6R
70

6

7-8

22

Vv

0-8
1-0
1-2
1-4
1-6
1-8
2-0

dp

6

8
9

10
11
11
12
13

8

8
9
9

10
10
11

12

5 11

Fi

0-43
4
5
6
7
8
9

a h

B-8

30

0-8
1-0
1'2
1-4
1-6
1-8
2-0

11
12
13
15
15
16
17

9
11
12
13
13
14
15

5 15

0-79
0-81

3
5
8

0-90
2

4-5

38

0-8
10
1-2
1-4
1-6
1-fi
2-0

14
15
17
18
20
20
22

12
18
15
16
17
18
19

10
11
12
18
14
15
16

6 19

1-27
30

4
7

41
4
7

5-7

46

0-8
1-0
1-9!
1-4
1-fi
1-R
2-0

17
19
20
22
24
25
26

15
16
18
19
90

aa22

13
13
15
18
17
18
10

fi 25

1-86
91

fi
2-01

fi
11
16

6-9

54

0-8
1-0

1-4

1'8
2-0

20
9,9
9A
9,P
9fi
ar35

17
1?
ar%9A
9(
2f

14
1fi
17
19
20
9,0

.22

7 25

2-57
64
70

7
84
91

8

8-1

°/o że-cyjne6). Badam względną (zarys typ uzbrojenia,
laza, wymiar betonu) wytrzymałość i koszt, ułatwiając
tem. obranie właściwego przekroju.

Wyniki podaję w tabelach, które mogą być również
zastąpione wykresami.

I. Zadania ogólne.

§ 1, Mamy do ewent. wyznaczenia 7 );
a) P r z e k r ó j : Dane P, <r4; szukane (Fit Fp, FB).
b) N a p r ę ż e n i e : Dane P, (Fb, Fp, Fo); szukane di.
ej N o ś n o ś ć : Dane ab, (Fb, Fp, Fo); szukane P.
"Wszystko — stosownie do warunków ekonomji8),

oraz konkretnych wymagań ustrojowych.

II. Rozwiązanie ogólne.
§ 2. Kładąc:

gdzie fi=f(ph, p0), a ujmując Fi w tabele,
czarny potrzebne wielkości z r-nia:

(I)

wyzna-

(II)
III. Wymiary ogólne.

§ 3. Średnica drutu:
dp=*8 ~~ 50 mim 9 ) ; d0 > B m\m.

§ 4. Naprężenie dop. betonu1 0):
a) Przy wykonywaniu prób: ab <0-18 aBK 100 at.

u) Smukłośó _(7i/n) bezpieczna dla kwadratu i koła, owinię-
tych lub nie; właściwe pP i pB i t. p.

') P — nośność (siła dop. cisnąca), as, aa, an — napręże-
nia dop. betonu i żelaza, oraz kostkowe betonu; Fb, Fr, F§) Pp.
pA; Ub, Ut, dP, do — przekrój (cm\ procent, średnica (u—a, wzgl.
li—d, dla kwadratu, wzgl. koła), betonu (om) — całkowita lub
rdzenia, żelaza podłużnego (mm) i owinięcia (mm), Obwód rdze-
nia — styczny do wkładek podłużnych, i owinięcia.

s) §§ 41-48.

9) Pg. przep. angielsk,, amer., liolend. dp^-12 o/m (polskie
milczą). Normalizacja również min. Ub 5=-15 c/m i 25 c/m (Niemcy),
wzgl. 15 e/m i 30 cjm (Amer. Półn.) — dla słupów, zawartych
tylko w 1, wzgl. kilku kondygnacjach — jest zbyteczna: o tem
stanowi już siła P.

łtl) Przep. M. E. P. Istotnie, normalne cementy polskie
dla mieszaniny 1:3 (cem. pias.) dają, an =400~v- 600 at., zatem
<ró=70-M10 at. Dla ^ = 1 6 <r4=1200 at. będzie jeszcze ^ = 8 0 at.
W granicach jednak <jj=20-r- 100 at. zmienia się.E& (a tern samem
n=E-: .Ęj) dość znacznie.
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T a b . III. T a b . IV.

( ) 0 = d 0 : M ) . = 0-0564 fe,ćyMr »). rf0=,ioM;, = O'O564V^i; .

"h< bU m 70 j BU 9U 100 ^ 6 0 at.

Mf< 40 43 47 1 52 57 64 C

\ X 20 25 30 35 40 45 60 55 60 65 70 75 80 85 90 95100

PQ\ 0-200 0-185 0-170 0-155 0-140 0-125 -> i ' > \ i ' . iu
\ 0-6 _ 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12

- T o " — 1 K - T T — i r ^ l r - " M i 1- 1-2 6 7 8 10 H 12 12 13 W U 1B 1B 16 16 17 17 17

J J " JJ * ^ - 2 " " 1-4 6 8 9 10 12 13 18 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19
l- ~Vl -. ^ °b ^ ó l 2 1 8 1-6 6 8 10 11 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20
i.4.. m

 Q
8 7 -

 7°. 6 3 B 0 . 8 6 1-8 7 9 10 12 14 14 15 16 17 17 19 19 20 20 20 21 21
:l 11 2 „ « 1 1 f. 2-0 • 7 9 1112 14 1B| 16 17| 17 18 19 20 20 21 21 22| 23
2-0 57 48 29 | 814 98 | 82 s < 4 | 5 6 7 8

T a b . V.
dv 42 44 46 48

p Fi C h pP ~ p0 do so P Fi 0 h pP — L p0 d0 s0 p I<\ C h p? • ,. # , do so JP ^ C h pP —JL—p0 d0 sa
8 12|l6 8 12J16 8 |l2J16 8 |l2 16

1-6 2-63 1-0 17 14 12 0-6 8 8-0 1-6 2-88 1-0 1814 12 0-6 8 7-5 1-6 3-15 1-0181518 0-6 8 7-5 1-6 3-43 1-0191614 0-6 8 7-0
1-8 8 1-218 1513 8 9 7-5 1-8 94. 1-2 191614 8 9 7-0 1-8 22 1-2 201614 8 9 7-0 1-8 50 1-2 201715 810 8-0
2-0 73 Kn 1-4 20 1614 1-0 10 7-5 2-0 3-00 K.o 1*4 2017 16 1-0 10 7-0 2-0 8 , K 1-4 22 18 15 1-0 10 7-0 2-0 57 K.„ 1-4 22 19 16 TO 11 80
2-2 9 °'u 1-6 22 17 15 2 118-0 2-2 6 D 0 1-6 221816 2117-5 2-2 34 °° 1-6 24 1916 2117-5 2-2 64 o ó 1-6 24 2017 212 8-0
2-4 84 1-8 221816 4 12 7-5 2-4 13 1-8 241917 412 7-5 2-4 41 1-825 2017 412 7-0 2-4 71 1-8 26 2218 4 13 8-0
2-6 9 2-0 24 19 17 6 13 8-0 2-6 17 2-0 25 2018 6 13 7-0 2-6 7 2-0 26 22 18 6 13 7-0 2-6 8 2-0 28 22 19 6 14 7-0

50 52 54 56

1-6 3-72 1-0 201614 0-6 8 6-5 1-6 4-03 1-0 1715 0-6 9 8-0 1-6 4-84 1-0 1815 0-6 9 8-0 1-6 4-71 1-0 1816 0-6 9 7-5
1-8 80 1-2 221816 810 8-0 1-8 11 1-2 1816 810 7-5 T8 43 1-2 1917 810 7-5 1-8 80 1-2 2017 810 7-0
2-0 7 e „ 1-4 24 19 17 1-0 11 7-5 2-0 9 „„1-4 20171-0 117-6 2-0 51 e R 1-4 20181-0117-0 20 90 R. 7 1-4 22 19 1-0 12 8-0
2-2 95 °v 1-6 25 2018 212 7-5 2'2 27 b J l - 6 2218 213 7-0 2-2 61 b'° 1'6 2219 212 7-0 2-2 9 b ' 1-6 24 20 213 8-0
2-4 4-02 1-8 26 2219 413 7-5 2-4 35 t-8 22 20 413 7-5 2-4 9 1-8 24 20 413 7-0 2-4 5-09 1-8 24 22 4 14 8-0
2-6 10 2-0 28 24 20 6 14 7-5 2-6 43 3-0 24 20 6 14 7-5 2-6 78 20 2522 614 7-0 2-6 18 2-0 26 22 6 15 80

68 60 62 64

1-6 6-01 1-0 19 16 0-6 9 7-5 1-6 5-36 1-0 2017 0-6 9 7-0 1-6 5-73 1-0 2017 0-6 9 7-0 1-6 6-10 1-0 2218 0-610 8-0
1-8 11 1-2 2018 8118-0 1-8 47 1-2 22 19 8118-0 1-8 84 1-2 2219 8117-5 1-8 23 1-2 22 20 8117-5
2-0 21 » n l-4 2219 1-012 8-0 2-0 58 7 o l - 4 24 201-012 7-5 2-0 96 „..1-4 24 201-012 7-5 2-0 35 7 . 7 l-4 25 22 1-012 7-0
2-2 32 ' u l - 6 24 20 213 7-5 2-2 69 ' J 1 - 6 25 22 2 137-5 2-2 6 07 ' 4 1-6 2522 21370 2-2 47 ' ' 1-6 26 22 214 8-0
2-4 42 1-8 25 22 414 7-5 2-4 80 1-8 26 22 414 7-5 2-4 19 1-8 26 24 414 7-0 2-4 59 1-8 2824 415 8-0
2'6 52 2-0 26 24 6 15 7-5 2-6 90 2-0 28 24 6 15 7-5 2-6 30 2-0 28 25 615 7-0 2-6 72 2-0 30 26 6 16 8-0

66 68 70 72

1-6 6.49 1-0 2219 0-610 8-0 1-6 6 89 1-0 2219 0-6107-5 1-6 7-30 1-0 22 200-610 7-5 1-6 7-72 1-0 24 20 0-610 7-5
1-8 62 1-2 24 20 8117-0 1-8 7-03 1-2 24 20 8117-0 1-8 44 1-2 2522 812 8-0 1'8 88 1-2 26 22 812 8 0
2-0 75 „ Q l-4 25 22 1-018 8-0 2-0 17 Q . o 1*4 26 221-0188-0 2-0 60 e A 1'4 26241-01375 2-08-04 R.fil-4 28 24 1-013 7-5
2-2 88 ' ' a 1-6 28 24 214 8-0 2-2 31 b / l " 6 28 24 214 7-5 22 74 ° 4 l-6 28 26 214 7-5 2'2 19 °°l-6 30 26 2 14 7-0
2-4 7-01 1-8 28 25 415 7-5 2-4 44 1-8 30 26 415 7-5 2-4 89 1-8 3026 4 15 7-0 2"4 85 1-8 32 28 4 16 8-0
2-6 14 2-0 80 26 616 7-5 2-6 58 2-0 32 28 6 16 7-5 2-6 8-04 2-0 32 28 616 7-0 2-6 50 2-0 34 28 617 8-0

74 76 78 80

1-6 8-16 1-0 24 20 0-6 10 7-0 1-6 8-61 1-0 22 0-6 10 7-0 1-6 9-07 1-0 22 0-6 10 6-5 1'6 9"54 10 22 0-6 10 6-5
1-8 32 1-2 26 22 812 7-5 1-8 78 1-2 24 812 7-5 1-8 25 1-2 24 812 7'0 1'8 73 1-2 25 8 13 7-0
2-0 49 Q Q l - 4 28 251-018 7-0 2-0 93 Q , 1-4 25 1014 8-0 2-0 43 Q., 1-4 261-0 U 8'0 2-0 92 „.„1-4 281-0 14 7-5
2-2 65 a ' 9 l - 6 3026 215 8-0 2-2 9-18 a - i 1-6 28 215 7-5 2-2 61 a 41-6 28 215 7-5 2-210-1 a u l - 6 30 2 15 7-5
2-4 82 1-8 32 28 4 16 8-0 1-4 30 1'8 28 4 16 7-5 2-4 80 1-8 30 416 7-5 2-4 8 1-8 32 416 7-0
2-6 98 2.0 34 30 6 17 7-5 2-6 47 2-0 30 6 17 7-0 2-6 98 20 32 617 7-0 2-6 6 2-0 34 617 7-0

1
b) Bez — dla 300 -^-500 kg lms (cement/kruszywo): § 5. Naprężenie dop. żelaza12):

Ob < 25 -f~ 3B at. aj = 1200 at. dla ^=2400 at.

IV. Ciśnienie proste.
11) Wzgl. s0

 1 0 ° n . ̂ ° *. A to z warunku: Fa ~*% * ' . $0 (koło), A. Uzbrojenie podłużne.
n
 p Ur

 w r f 2
 S § 6. Odstęp strzemion:

wzgl. Fo = 4 " ' ' .$„ (kwadrat), gdzie &,- —"° . (Wz. .ścisły dla
8o i '2) Przep. M. E. P. zezwalają na żelazo o a'n > di = 1200 at.;

zwoju- P u = . — g n g d z i e , / = A / 1 + J L . £ L = I-03 -- 1-02 aia podobno (przep. niewyraźne), z zamiana, w odnośnych wz. liczby
S o :*-0-200^0125). V " * 15 na 1 5 . ^ ~ granica płynuo^l).
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so<|w/21 3); 20
§ 7. Ogólny ich procent1 6):

p,>0-26»/0.
§ 8. Odstęp wkładek podłużnych10):

sP <! 40 cm.
§ 9. Równania znamienne17):

Fi-fiFi) /,-l-0+015p,| 3 % > J B P > 0 - 8 % (I', III, IV)
§ 10. P r z e k r ó j kwadratowy. Zadania § 1

rozwiązuje (§ 2) tab. I 1 8 ) .
U w a g a 1: Smukłość bezpieczna : hja < 18 (§ 29).
Uwaga 2: Dla a&> 50 c/m10), zaś A/a < 12 będzie

korzystniejszy (mocniejszy) przekrój uzwojony (§§ 41,
44, 36).

§ 11. P r z e k r ó j kołowy. Zadania § 1 rozwią-
zuje •(§ 2) tab. II2 0).

Uwaga 1: Smukłośó bezpieczna: A/d < 16 (§32).
Uwaga 2: Dla d4>50c/m mocniejszy jest prze-

krój uzwojony (§§ 42, 45).
Uwaga 3: Ob. ods. 40.

B. Uzbrojenie zwojowen).
§ 12. Odstęp strzemion (skok uzwojenia) s0 dla

rf,<«,. wyznacza się z tab. IV.; dla dr^>ur musi być
sQ < 8 cjm.

§ 13. "Względną wartość dQ dla rdzenia kwa-
dratowego (ur—aj i kołowego (ur = dr) podaje tab. III.

§ 14. B e z w z g l ę d n ą wartość d0 dla Oj<50at.,
zresztą j . w. podaje tab. IV.

") Dla s0 < M/, (M. R. P.) będzie zawsze s0 < 18 dp. Pg.
przep. włoskich, niemieck., szwedz., angielsk., szwajcar, winno
byc odpowiednio: s 0 <10, 12, 15, 16, 20 dP.

") Pg. przep. amer., węgier., holend.: s0 <20. 80, 35 c/m
(polskie niewyraźne).

l s) Wstrzymując wspólnie z betonem pręt^ podłużne od
wyboczenia, beton zaś od ścinania, muszą strzemiona stanowić
pewien określony % °^ Ff wzgl. Fb (przep. milczą). Dla £>u ==0-25%, oraz s = w/? będzie (Z_=0\L41M 'ods. 21).

u ) Praktycznie (przep. milczą).
") .Odsetki od Fb.
18) Fi — w tysiącach oni1 odpowiednio do P w tn. i <rj

w at. Zastąpimy kwadrat przez prostokąt, kładąc a—'^albi.Powstanie tab. I : Tworzymy dla «j = 16, 18... 1 ^ = 0-8, 1-0...
tab. Fi i tab. FP i obieramy najbliższe Ą s F i ' — i , 8, 12/, gdzie
f — przekrój pojedynczej wkładki.

1B) Co odpowiada: P > 70 -r-150 tn (7 -i- 20 pia.tr) dla ah =
= 25-r-50at. Zatem, wbrew utartemu twierdzeniu, przekrój
uzwojony nie zawsze jest: a) szczuplejszy; b) droższy.

2 0 ) Z a s t ą p i m y koło przez sześcio- i ośmiokąt, zmniejsza-
j ą c — ceter is (dP, d0) i n t e g r i s — dr o B%, wzgl. 2,B%. Powsta-
nie tab. II. jak tab. I.

2 1 ) W ogóle owijające.

Wiadomości z literatury technicznej.
Żelazo-beton.

— O słupach w budownictwie znajdujemy w Beton u.
Eisen (1980, str. 36) krótki artykuł Empergera, który oświad-
cza się za słupami żelaznymi obetonowanymi i uzwojonymi.
Emperger podnosi brak odnośnych przepisów obliczenia, co
stoi na przeszkodzie używania i w praktyce.

— Naprężenia w prętach żelbetowych o osi zakrzywio-
nej omawia prof. Domke w Beton u. Eisen (1930, str. 12).
Przy ramach występują w miejscach załamania się osi znaczne
naprężenia miejscowe, które staramy się zmniejszyć zaokrą-
gleniem osi. Zazwyczaj obliczamy naprężenia w tych miej-
scach, jak w prętach prostych, gdy w rzeczywistości są to
pręty w osi krzywej, a naprężenia dokładnie obliczone są
znacznie większe. Autor podaje wzory dla obliczenia na-
prężeń z uwzględnieniem krzywizny osi, jakoteź inne wzory

§ 15. Odstęp prętów podłużnyc
10 cjm < s0 < 25 c/m.

§ 16. P r z e k r ó j k w a d r a t o w y a 3 ) :
# - / , # ; / t - l ' 2 5 + 0 - 1 5 j > < 2 j PP>

1kPo- (I", Ul ' , IV)
Ze wz. III', I V :

p < B % ; p0 < 3-75°/0. . . . (a, §)
§ 17. Przestrzega się24), aby :

po>O5%; pP>h0%,
więc (a, jS): pt <8'76% ; p,<4-5% ,
zaś l'5»/0<p<5°/n,
wzgl. 1-47 </;< 2-0 (1)

§ 18. Żelazo zwoi a podłużne jest tu wyzyskane
jednakowo (wz. III').

Ze względu jednak na ułatwienie w robocie, oraz
większy wg. przepisów, opór, przeciw wyboczeniu
(§ 29)26) obieramy pa minimalne26).

§ 19. Zadania § 1 rozwiązuj (§ 2) tab. V.
Uwaga 1. Smukłość bezpieczna: h/a< 12 (§ 36).
U w a g a 2. Ob. § 10, uw. 2.
§ 20. P r z e k r ó j k o ł o w y :

F^AFf) fi = l-26+0-16(Pj, + 2p o )<2 ;
A>1/.Po • • $•", n i " , IV")

Ze wz. I I I " i IY":
pc = p r + aj70-p+p,<5°/0 ; p0<2-U% (a', §')

§ 21. Przestrzega się, aby:
Po>O'B%5 pP>l'0°/o,

więc : (ot', /3'):
p0 < 2-0%; 3»,<4-O%,

zaś l-6<p<4-6°/0,
wzgl. l-55</i<2'0 (1")

§ 22. Żelazo zwoi jest wyzyskane tu o 2 razy
więcej, niź podłużne (wz. III").

Przeto w miarę możności stosujemy pp —1'0°/0
(minimalne), tembardziej, iż i promień bezwładności dla
jpp = l-0-r-2-0% jnało się zmienia (§ 32).

§ 23. Zadania § 1 rozwiązuje (§ 2) tab^ VI n ) .
Uwaga 1. Smukłość bezpieczna: A/d<10 (§ 39).
Uwaga 2. Ob. § 11, uw. 2.
Uwaga 3. Ob. ods. 40. (Dok. nast.).
22) Pg. przep. holend. Sp<;2s0 (polskie niewyraźne).
M) Odsetki od Fr.2*J Przep. angielsk., ameryk, (polskie milczą,).
S6) Żelazo zwoi (i powłoka) przy wyznaczeniu „iu pomija się.
JG) Jednak (przep. ameryk.) pa > Vi Pp (polskio milczą). Pow-

stanie tab. V. Tworzymy dla Or = 42, ii... i ^=1-6, 1-8... tab. Fi ;
dla ^,=1-0, 1-2... tab. Fr. Obieramy Fp7oFi = 8, 12, 16/. Wy-
znaczamy (ods. 21) da i s0 tak, aby możliwie blisko p0=0-6, 0-8...

17) Powstanie tab. VI: Tworzymy dla rf,- = 42,44... i pc =2-2)2
>4... tab. Fi. Zresztą j . tab. V.

dla projektowania. Z przykładów obliczonych wynika, że
ciśnienia w betonie dokładnie obliczone są około 25°/0 większe,
a potrzebny przekrój wkładek żelaznych w tem miejscu także
znacznie czasem 100 °/o większy. Wobec tego należałoby, by
inżynierowie obliczali w takim razie dokładnie naprężenia,
względnie potrzebne wzmacnianie wkładek żelaznych.

— Doświadczenie ze słupami uzbrojonemi stalą wybo-
rową opisuje S a l i g er w Beton u. Eisen (1930, str. 7).
Uzbrojenie, wynoszące 4-3 do 8-8% wraz z uzwojeniem,
które dostarcza się gotowe na plac budowy. Wytrzymałość
stali wynosiła 7000 do 8000 kg/cm2. Słupy wykazały wielką
wytrzymałość, mianowicie połowę wytrzymałości słupów że-
laznych (St. 37) o tym samym, przekroju. Ciężar łamiący P
dał się wyrazić równaniem P~F'rGi, + F^ a^ + 3 Fo c0, przy-
czem F',. jest przekrój rdzenia betonu po odciągnięciu Fi,
aQ jest wytrzymałością drutu owijającego na ciągnienie.
Skorupa odpadała znacznie wcześniej przed złamaniem. Wy-
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zyskać można całą, wytrzymałość uzbrojenia podłużnego już
dla uzwojenia i/,«/o- Dr. M. Thullie.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Wyroby betonowe" część II (Bury, słupy, chodniki,

ogrodzenia, ławki, wyroby zdobnicze). Warszawa 1932. ^
Związek Polskich Fabryk Portlandceinentu wydał już

saereg książeczek popularnych, o budownictwie betonowem.
Siódma książeczka ma napis „Wyroby betonowe", część II.
Jest ona bardzo bogato ilustrowana i omawia rozmaite za-
stosowania betonu tak w budownictwie jak i w ogrodzie,
na cmentarzu i t. d. Dokładne rysunki konstrukcyjne pod-
noszą vartośe taniej (1 zł.) książeczki.

Dr. M. Thullie.

Kongresy i Zjazby-
Pierwszy Narodowy Kongres ŻLeglugi. W dniach 19

i 20 czerwca r. b. odbędzie się w Warszawie w gmachu
Politechniki I Narodowy Kongres Żeglugi.

Został on zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia
członków Kongresów gospodarki wodnej w Polsce, założo-
nego po odbytym w Warszawie w 1929 r. Zjeździe Hydro-
technicznym, i ma na celu omówienie w gronie fachowców
oraz osób bliżej zainteresowanych, spraw tej części gospo-
darki wodnej, która dotąd nie miała poświęconego sobie
specjalnego zjazdu — mianowicie: komunikacji wodnej.

Prace nadesłane na Kongres wydano już w postaci
broszur, zawierających bądź to poszczególne referaty, bądź
też po kilka złączonych wspólną treścią. Spis referatów oraz
szczegółowy program Kongresu i połączonych z nim wy-
cieczek podano w Nr. 8 z d. 19 kwietnia 1932 r. Wiado-
mości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych i Związku
Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych.

Bliższych wiadomości udziela Komisja Organizacyjna
Narodowego Kongresu Żeglugi w Warszawie, ul. Solec 2.

Inne pisma uprasza się o przedrukowanie niniejszej
wiadomości.

REZOLUCJA
uchwalona przez XIV Zjazd delegatów Polskich Zrzeszeń
Technicznych w Warszawie dnia 10 kwietnia 1932 r. w sprawie
projektowanego zwinięcia Ministerstwa Robót Publicznych.

ZWIĄZEK POLSKICH
ZRZESZEŃ TECHNICZNYCH.

ciu jednego z 2 technicznych. Ministerstw, bez wysłuchania
naszego Związku.

Mimo to pozwalamy sobie zabrać głos w tej sprawie
i mamy zaszczyt przedłożyć Prezydjum Rady Ministrów
uchwałę, powziętą na XIV-tym Zjeździe Delegatów Związku
Polskich Zrzeszeń Technicznych, który się odbył dnia 10.
kwietnia r. b. w Warszawie, z uprzejmą prośbą o łaskawe
życzliwe rozpatrzenie.

Z wysokiem poważaniem
Stanisław Rybicki mp.

REZOLUCJA.

Zjazd oświadcza, że uznaje zwinięcie Ministerstwa Ro-
bót Publicznych, jako jednego z dwóch istniejących Mini-
sterstw technicznych, jako szkodliwe dla sprawy publicznej,
gdyż agendy techniczne, mające decydujący wpływ na roz-
wój gospodarczy i kulturę Kraju powinny być scentralizo-
wane w jednym resorcie, pod kierownictwem Ministra-In-
żyniera.

Rozstrzelenie agend technicznych między różne, zwłasz-
cza nie techniczne ministerstwa, byłoby szkodliwe ze względu,
że: 1. przyniosłoby ujmę sprawności zawiadywania temi
agendami i 2. nie przyniosłoby żadnych oszczędności, lecz
przeciwnie, musiałoby spowodować zwiększenie kosztów admi-
nistracji ; 3. uniemożliwiłoby ustalenie jednolitego planu prze-
prowadzenia robót publicznych w Polsce, który z chwilą po-
prawy konjunktury gospodarczej będzie najwaźniejszem za-
daniem Państwa i dlatego muszą być obecnie, w czasie za-
stoju, przygotowane programy budowy i plany robót, na
podstawie dokonanych szczegółowych studjów.

Gdyby z jakichkolwiek powodów pozostawienie Mini-
sterstwa Robót Publicznych w dotychczasowej formie nie
było moźliwem, w takim razie Zjazd uznaje potrzebę, aby
wszystkie jego agendy zostały przeniesione do Ministerstwa
Komunikacji, jako drugiego Ministerstwa, przy zmianie
nazwy „Ministerstwo Komunikacji i Robót Publicznych".

Zjazd uznaje wreszcie, że wobec scentralizowania agend
komunikacyjnych w Ministerstwie Komunikacji do tego Mi-
nisterstwa powinna być przyłączona żegluga morska z por-
tami morskiemi i budownictwo morskie, zwłaszcza Gdynia,
z całokształtem spraw komunikacyjnych i gospodarczych.

Ponadto Zjazd uprasza Rząd, aby ostateczny projekt
organizacji wspólnego Ministerstwa Robót Publicznych i Ko-
munikacji, jak również organizacji podległych mu urzędów
II i I instancji, udzielił Związkowi Polskich Zrzeszeń Tech-
nicznych do zaopinjowania.

Warszawa, 12 kwietnia 1932.

PREZYDJTJM RADY MINISTRÓW
w W a r s z a w i e .

Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, istniejący od
lat 10-ciu, zaliczający do swego grona 7500 polskich inży-
nierów, a między nimi wybitnych profesorów wyższych
uczelni technicznych, urzędników państwowych na wysokich
stanowiskach, kierowników wielkich przedsiębiorstw prze-
mysłowych i samego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, jako
Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie,
i uważający się za uprawnioną reprezentację polskiego
świata technicznego, przedkładał niejednokrotnie Władzom
Państwowym memorjały w różnych sprawach państwowych
i ofiarowywał Rządowi chętnie swoje usługi w celu wyda-
wania opinji o zamierzaniach i projektach Rządu.

Dotąd jednak Rząd nie korzystał z usług Związku,
a jak się obecnie okazuje, powziął postanowienia o zwinie-

Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
W dniu 6 kwietnia 1932 r. odbył się wieczór dysku-

syjny celem ustalenia wniosków P. T. P. w sprawie bez-
robocia na XIV Zjazd Delegatów P. Z. T., w dniu 13
kwietnia 1932 odczyt Inż. Kazimierza M a n d y b u r a p. t . :
„Kotły wysokoprężne w ruchu", w dniu 20 kwietnia 1932
odczyt Inż, Adama K r z y ż a n o w s k i e g o p. t,: „Koszty
własne przewozów kolejowych", w dniu 27 kwietnia 1931
odczyt Inź. Stanisława R y b i e k i e g o p. t.: „Bezpośrednie
połączenie kolejowe Lwowa z Warszawą w związku % pro-
blemem zatrudnienia bezrobotnych", zaś w dniu 4 maja 1932
odczyt Dr. Zygmunta F u c h s a p. t . : „Zadania Labora-
torjów Aerodynamicznych".

Do numeru 9-go dołącza się ulothc Galicyjskiego Towa-
rzystwa Naftowego „Galicja" S. A. Lwów, ul. Kościuszki 1. 8
o „Materiałach izolacyjnych tuodochronowych i szceelnitowychu

do konserwacji i uszczelniania drzewa, fapy, metali, muru,
betonu i t. p. materjałóio budowlanych.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Towarzystwa.

Część urzędowa.
Ustawy i rozporządzenia.

;"•' 1. W Dz. U: Nr. 12 ex 1932 f., poż. 70 — roz-
porządzenia Ministrów": Robót Publicznych i Spraw
Wewnętrznych z dnia 2 września 1931 r. o zakazie
używania na drogach publicznych z twardą nawierzchnią,
podków u koni z wyśtającemi ostremi częściami. (Mon.
Polski Nr. 42 ex 1932 r., poz. 46).

2. W Dz. U. Nr. 12 ex 1932 r,, poz. 71 — roz-
porządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumie-
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 24 paź-
dziernika 1931 r, o zespoleniu osobnych urzędów i orga-
nów technicznych z władzami administracji ogólnej
w zakresie państwowej służby budowlanej. (Mon. Polski
Nr. 42 ex 1932 r., poz. 46).

3. W Dz. U. Nr. 16 ex 1932, poz. 88 - rozpo-
rządzenie Ministrów: Skarbu z dn. 3 lutego 1932 r.,
wydana w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrz-
nych, Robót Publicznych oraz Przemysłu i Handlu
w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku
od energji elektrycznej. (Mon. Polski Nr. Bl ex 1932).

4. W Dz, U. Nr. 16 ex 1932 r., poz. 99 — rozpo-
rządzenia Ministrów : Robót Publicznych w porozumie-
niu z .Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 1B paź-
dziernika 1931 r., rozciągające przepisy dla gminmiej-
skich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze
województwa poznańskiego.

6. W Dz. TJ. Nr. 19 ex 1932 r., poz. 12B — ustawa
z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie pomiarów Państwa.

6. W Dz. U. Nr. 19 ex 1932 r., poz. 130 — ustawa
z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie zmiany ustawy
z dnia 1B. lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.

7. W Dz, UvNr. 19 ex 1932 r., poz. 131 — ustawa
z dnia 18 lutego 1932 r. zmieniająca niektóre postano-
wienia ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwo-
wej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszko-
dzonych wskutek działań wojennych.

8. W Dz.; U, Nr. 20, ex 1932 r., poz. 139 — rozpo-
rządzanie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r.,
ustalające wysokość opłat od pojazdów mechanicznych,

9. W DzJU. Nr. 25 ex 1932 r., poz. 21B — ustawa
z dnia 18 lutego 1932 r. zmieniająca niektóre postano-
wienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczp. z dnia 6
marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych
drogach wodnych.

10. W Dz. U. Nr. 26 ex 1932 r., poz. 230 — ustawa
z dnia 25 lutego 1932 r. o drogach lądowych i drogach
wodnych śródlądowych w czasie wojny lub grożącego
Państwu niebezpieczeństwa.

11. W Dz. U. Nr. 26 ex 1932 r., poz. 235 — ustawa
z dn. .9 marca 1932 r. o właściwości Ministra Reform
Rolnych w zakresie wykonywania meljoracji.

12. W Dz. U. Nr. 30 ex 1932 r., poz. 301 — ustawa
z dnia 14 marca 1932 r. o scalaniu działek budowla-
nych w mieście Gdyni.

13. W Dz. U. Nr. 32 ex 1932 r., poz. 336 — ustawa
z dnia 14 marca 1932 r. o zarobkowym przewozie osób
i towarów pojazdami mechanicznemi. (Mon, Polski Nr,
99 ex 1932 r.,, poz. 127).

14. W Monitorze Polskim Nr. 36 ex 1932, poz. 40,
rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Mi-
nistrem Robót Publicznych o zmianie instrukcji Mi-

nistra Skarbu z dnia 16 lipca 1925 r., wydanej w poro-
zumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowyoh
i Ministrem Robót Publicznych o sprzedaży znajdują-
cych się pod zarządem Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr
Państwowych, względnie Ministerstwa Robót Publicz-
nych, nieruchomości państwowych, objętych rozporzą-
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia
1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków
państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 118, poz. 1076).

15. W Monitorze Polskim Nr. 56 ex 1932 r., poz.
64 — instrukcja Ministra Robót Publicznych z dnia 3
marca 1932 r., wydana na podstawie §§ 27, 32 i 19
rozporządzenia Ministrów;: Robót Publicznych i Skarbu
z dnia 3 października 1931 r., wydanego w porozu-
mieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu
i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów (Dz.
U. R. P. Nr. 92, poz. 716), zmieniająca instrukcję z d.
7 listopada 1931 r. w sprawie biletów, jakich używać
powinny przedsiębiorstwa przewozowe, •uiszczające opłatę
na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego od rzeczy-
wiście sprzedanych biletów, oraz w sprawie obliczania
ryczałtowych opłat na rzecz tegoż Funduszu.

16. W Monitorze Polskim Nr. 100 ex 1032 r., poz.
129 — zarządzenie Ministra Robót Publicznych w po-
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z d. 26
kwietnia 1932 r. w sprawie zatwierdzenia projektów
planu zabudowania miasta Zamościa.

Zmiany personalne.

Mianowania.
Urząd Wojew. (DEJ?) w Krakowie: inż. Stanisław

Przybylski, radca budownictwa w VI st. sł. — Kie-
rownikiem. Oddziału w VI st. sł.

Urząd Wojew. (DEP) w Łucku: inż. Jan Siemiąt-
kowski, radca budownictwa w VI sb. sł. — Kierowni-
kiem Oddziału w VI st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) w Stanisławowie: inż. Wła-
dysław Remin. •— prowizor. radcą budownictwa w VI
st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) we Lwowie: inż. Zygmunt
Jezierski — prowizor. referendarzem w VII st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) w Lublinie: inż. Jan Hor-
watt — prowizor. referendarzem w VIII st. sł.

Z w o l n i e n i a .
Urząd Wojew. (DRP) w Lublinie: inź. Zygmunt

Radzikowski — prowizor. referendarz VII st. sł.

P r z e n i e s i e n i a .
Inż. Stefan Siła Nowicki, Dyrektor Robót Publ.

w V st. sł. z Urzędu Wojew. (DRP) w Wilnie — na
stanowisko Dyrektora Robót Publ. w Urzędzie Wojew.
(DRP) w Krakowie.

Inź. Aleksander Zubelewioz, Dyrektor Rob. Publ.
w V st. sł. z Urzędu Wojew. (DRP) w Nowogródku —
na stanowisko Dyrektora Robót Publ. w Urzędzie Wo-
jewódzkim (DRP) w Wilnie.

Inż. Otmar Gredliczka, radca ministerjalny w VI
st. sł. z Min. Robót Publ. do Urzędu Wojew. (DRP.)
w Krakowie,

Inź. Zdzisław Spilka, radca ministerjalny w VI
st. sł. z Min. Rob. Publ. — do Urzędu Wojew. (DRP)
w Toruniu.
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Inż. Zygmunt Żarnecki, radca budown. w VI sfc.
sł. z Urzędu Wojew. (DRP) w Kielcach — do Urzędu
Wojew. (DRP) w Łodzi.

Henryk G-arliński, referendarz "VII st. sł. z Min.
Rob. Publ. — do Urzędu Wojew. (DKP) w Białymstoku.

Stanisław Knapik, referendarz VII st. sł. z Min.
Rob. Publ. — do Urzędu Wojew. (DRP) w Poznaniu.

Inż. Stefan Rudolf, prowizor. referendarz VII st.
sł. z Min. Robót Publ. — do Urzędu Wojew. (DRP)
w Toruniu.

Inż. Eugenjusz Eberle, referendarz VII st. sł.
z Urzędu Wojew. (DRP) w Tarnopolu — do Urzędu
Wojew. (DRP) w Lublinie.

P r z e n i e s i e n i a n a e m e r y t u r ę .
Zarząd Centralny Min. Rob. Publ. w Warszawie:

inź. Zdzisław Warchałowski, Naczelnik Wydziału w IV
st. sł,, inź. Stanisław Kruk, Naczelnik Wydziału w IV
st. sł., inź. Ernest Fryzendorf, Naczelnik Wydziału w V

st. sł., inź. Jan Kowalski, radca ministerjalny w V st.
sł., inź. Wacław Łęski, radca ministerjalny w VI st. sł.
inż. Antoni Jankowski, radca min. VI st. sł.

Dyrekcja Dróg Wodnych w Wilnie: inź. Bogusław
Bosiacki, Dyrektor Dróg Wodnych w V st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) w Krakowie: inź. Marjan
Nawrocki, radca budów, w VI st. sł., inż. Witold
Sośniak, radca budownictwa w VI st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) we Lwowie: inż. Henryk
Smulikowski radca budown. w VI st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) w Kielcach: inż. Tadeusz
Telatycki, Kierownik Oddziału w VI st. sł., inź. Stefan
Wodnicki, referendarz w VII st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) w Brześciu n/B.: inź. Juljan
Jotkiewicz, Kierownik Oddziału w VI st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) w Poznaniu: Tadeusz Ja-
nicki, radca budown. w VI st. sł.

Urząd Wojew. (DRP) w Toruniu: inź. Stanisław
Świątkiewioz, referendarz w VII st. sł.

Część nieurzędowa.
Inź. Alfred Konopka.

Sprawa umiędzynarodowienia polskich odcinków Warty i Noteci.
Traktat wersalski art. 331 uznał za rzeki między-

narodowe Odrę, od ujścia Opawy aż do morza, oraz te jej
żeglowne dopływy, które dają naturalny dostęp do morza
więcej niż jednemu państwu. Na tych wodach mają być
statki i majątek każdego państwa traktowane tak jak
statki i majątek własny, lub państwa najwięcej uprzywi-
lejowanego, a opłaty pobierane mają służyć tylko na
utrzymywanie i ulepszanie dróg wodnych. Art. 341 usta-
nawia dla Odry osobną Komisję międzynarodową, złożoną
z 9 członków, a to 3-ch zastępców Prus i zastępców Pol-
ski, Czechosłowacji, Francji, Anglji, Danji i Szwecji. Ko-
misja ta zebrała się po raz pierwszy w r. 1922, to też
w roku bieżącym przypada więc pierwsze dziesięciolecie
jej istnienia i z tego powodu wypada pracom tej Komisji
poświęcić nieco uwagi, tem więcej, że Komisja jeszcze
nie „urzęduje"; nie uzyskano bowiem jeszcze jednomyśl-
nej zgody na treść statutu, a przedewszystkiem na okre-
ślenie terytorjalnej kompetencji Komisji, — głównie z po-
wodu oporu delegacji polskiej, która nie widzi potrzeby
poddawania polskich odcinków Warty i Noteci pod kom-
petencje Komisji. Wśród sfer zainteresowanych żeglugą
i handlem w Polsce, olśnionych rzekomą swobodą żeglugi,
stanowisko naszej delegacji wywoływało niejednokrotnie
zdziwienie, bo nieznając istoty sprawy sądzono mylnie,
że Komisja „własnym kosatem" ulepszy nasze drogi
wodne, na co my nie mamy pieniędzy.

Poszczególne etapy tej sprawy przedstawiają się
następująco:

W roku 1922 ułożono ogólne ramy aktu żeglugi,
który obejmie stosunki prawne, finansowe i celne żeglugi
na międzynarodowej sieci Odry, lecz jak już wyżej wspo-
mniano, nie dało się uzyskać zgody wszystkich członków
na treść artykułu o terytorialnych kompetencjach Ko-
misji. Polska, uważa, że według brzmienia art. 331 Tr.
Wers. kompetencji Komisji nie mogą podlegać polskie od-
cinki Warty i Noteci (dopływów Odry), gdyż dają one
dostęp do morza tylko Polsce. Delegaci Prus żądają umię-
dzynarodowienia Warty od Koła i Noteci od Gopła, zaś
Czesi żądali najszerszej kompetencji, licząc na przedłużeT
nie użeglowania Odry od Koźla do swego zagłębia Mo-
rawskiej Ostrawy, oraz na ułatwienie dostępu do Gdań-
ska przez Noteć, kanał bydg-oski i Wisłę na podstawie
statutu Komisji, a więc bez potrzeby dawania5 nam za to
jakiejś rekompensaty. Nasz delegat był więc odosobniony,

W styczniu 1924 r. zwrócono się do Ligi Narodów
0 rozstrzygnięcie sporu i Liga Narodów wysłała Komisję
studjów złożoną z 3 osób, która zwiedziła całą sieć Odry
1 na podstawie własnych spostrzeżeń wydała następujące
zalecenie niby kompromisowe: Komisja obejmie odcinek
Warty od granicy Niemiec do Poznania i Noteć do Uj-
ścia, zaś Polska zastosuje na drodze wodnej od Ujścia
do Wisły przez Noteć i Kanał bydgoski zasady konwencji
barcelońskiej o wolności żeglugi. Tego zalecenia nie mô -
gliśmy przyjąć, bo Kanał bydgoski, jako łączący dwa do-
rzecza nie podpada pod postanowienia ani traktatu wer-
salskiego, ani konwencji barcelońskiej, zresztą Polska
konwencji tej nie ratyfikowała, — to też nie widząc
możności uzyskania zgody, Komisja postanowiła w roku
1928 zwrócić się o rozstrzygnięcie do> Trybunału haskiego
o interpretację art. 331 Traktatu wersalskiego.

Trybunał w Hadze wydał swój wyrok 20 sierpnia
1929 r., lecz wyrok ten sprawy nie rozwiązuje. Trybunał
nie przychylił się do tezy polskiej i uznał, że zaintereso-
wanie Komisji międzynarodowej Notecią i Wartą nie
kończy się na granicy polsko - niemieckiej, lecz, że sięga
na całą żeglowną długość tych odcinków, ponieważ inna
wykładnia byłaby sprzeczna z zasadą Konwencji barce-
lońskiej, stwierdzając jednak, że konwencja ta Polski nie
obowiązuje, Trybunał zaleca szukać rozwiązanie w po-
stanowieniach Traktatu wersalskiego, a mianowicie
w art. 331 (!!!) i dlatego należy na Warcie i Noteci ozna-
czyć górną granicę, dokąd ma sięgać to zainteresowanie
międzynarodowe i do tej granicy winna też sięgać kom-
petencja Komisji!!!?'??

W maju 1930 r. członkowie Komisji zwiedzali całą
Odrę oraz Wartę od Koła do granicy pruskiej i Noteć od
jeziora Gopła w dół, aby przekonać się w jakim stopniu
rozwinięta jest żegluga na tych odcinkach i jak te odcinki
wyglądają. W objeździe tym poraź pierwszy delegatowi
Polski towarzyszyło kilku naszych ekspertów, ogranicza-
jąc się jednak tylko do objazdu Warty i Noteci, tymcza-
sem delegatowi czeskosłowackiemu, nie mówiąc już o de-
legacji pruskiej, na każdem posiedzeniu towarzyszyło
4—5 ekspertów, nic więc dziwnego, że osamotniony dele-
gat polski rezygnując zwykle z pomocy własnych eksper-
tów, utrudniał tem samem swą pracę, zbyt ufając wła-
snym siłom.

Następna konferencja odbyła się w styczniu 1931 r.
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we Wrocławiu, na tej konferencji delegacja pruska przed-
stawiła memorjał o konieczności umiędzynarodowienia
Warty od Sieradza i Noteci do Gopła. Memorjał ten nie
mógł pozostać bez odpowiedzi i odpowiedź przygotowało
Ministerstwo Robót Publicznych w języku francuskim, —
została ona doręczona Komisji na nadzwyczajnej sesji,
która z inicjatywy naszego Ministerstwa Robót Publicz-
nych odbyła się w Polsce, a mianowicie w Krakowie
w lipcu 1931 r. Oba te memorjały, t. j . pruski i wyżej
wspomnianą, odpowiedź polską, wypada bliżej omówić
i zaznajomić czytelników z ich treścią,.

W memorjale swym p. t. „Navigabilite naturelle de
la Warta, de la Netze, de la Kiiddow et de PObra septen-
trional", delegacja pruska ustala na wstępie dwie za-
sady, a mianowicie, że 1) przydatność rzeki do żeglugi
zależy od jej naturalnych warunków hydrologicznych,
a 2) istnienie od dawnych lat żeglugi na jakiejś rzece
jest najprostszym dowodem należenia jej do kategorji
naturalnych dróg wodnych. Wychodząc z tego założenia
delegacja pruska usiłuje przekonać czytelnika, że tak
względy hydrologiczne jak i gospodarcze stwierdzają, iż
polskie odcinki Warty i Noteci należą do rzek z natury
żeglownych, zaś niemieckie odcinki Głdy (Kiiddow) i Obry
nie mogą być uważane za żeglowne, dalej, że w dawnej
Polsce, przed r. 1772 rzeki były zupełnie zapuszczone, bo
o drogi wodne nie dbano i dopiero król pruski, po za-
braniu zachodnich części Polski, przystąpił do ich po-
rządkowania. Ten sposób przedstawienia sprawy przez
delegację pruską miał zapewne na celu wzbudzenie u czy-
telnika przeświadczenia, że i obecna Polska nie uznaje
widocznie interesów żeglugi i handlu, jeżeli nie zgadza
się na umiędzynarodowienie swych odcinków, rzekomo
tak niezbędnie potrzebnych dla ruchu międzynarodowego.

Wogóle memorjał, jak to zresztą można się było
spodziewać, zawiera uwagi nie pozbawione złośliwości.
Oto ciekawe wyjątki z tego memorjału:

, Rzeki z natury żeglowne, lecz dla żeglugi
w rzeczywistości niedostępne, nie należały w dawnej Pol-
sce przed r. 1795 do zjawisk rzadkich. W kraju tym,
bardza słabo zaludnionym, mało produkującym i rów-
nież o małych wymaganiach, nie zachodziła potrzeba wy-
miany towarów, a więc i żeglugi, a zato wdelcy właści-
ciele ziemscy i magnaci zagradzali rzeki jazami, aby wy-
zyskać siłę wodną dla tartaków i młynÓAv. Wobec sła-
bości władzy państwowej jazy takie powstawały samo-
wolnie ze szkodą dla żeglugi. Sejmy polskie uchwalały
wprawdzie zakazy budowania takich jazów i nakazywały
znoszenie ich, lecz bez skutku i właśnie te uchwały są
dowodem, że rzeki uważane były już wówczas za natu-
ralne drogi wodne.

W a r t a . Kiedy w drugim rozbiorze Polski w roku
1793 Wielkopolska przypadła Prusom, Warta powyżej
dawnej granicy pod Skwierzyną (Schwerin) rzeczywiście
nie była żeglowną. Koryto było w licznych miejscach
zagradzane jazami i tak n. p. na odcinku 48 km Pyadry—
Konin było 12 jazów, a łożysko pełne kamieni i pni po-
walonych drzew, rozbite na liczne ramiona i zapiaszczone.
Rządy pruskie w 13 latach t. j . do r. 1806 uporządkowały
tę rzekę, oczyszczając znacznym nakładem koryto do
górnego końca naturalnej żeglowności, t. j . do Sieradza.
Minister pruski hrabia Hoym w sprawozdaniu do króla
z 1 maja 1797 j w reskrypcie do departamentu budowla-
nego z 25 kwietnia 1798 r. wspomina, że odcinek od Po-
znania w dół został już udostępniony dla żeglugi i w tym
celu z koryta tej zupełnie zaniedbanej rzeki wydobyto
3794 całych drzew, 5819 pni, 2488 sztuk pali i 56.447
większych kamieni, oraz wykonano dwa przekopy, cały
szereg tam, a przedewszystkiem drogę holowniczą. Star-
szy nadzorca budownictwa Gily wspomina, że koszt tych
robót wyniósł 78.190 talarów, a na utrzymanie oczyszczo-
nej rzeki poniżej Poznania przeznaczano 3.000- talarów

rocznie. Na odcinek od Poznania do Pyzdr do r. 1799
Avydano 13.580 talarów, a na utrzymanie „uregulowanej"
rzeki wyznaczono 2.000 talarów. W lecie tego roku Mi-
nister von Voss złożył królowi raport, że cały odcinek
Warty aż do Sieradza został „uregulowany dla żeglugi".

Kiedy Prusy przed 130 laty uczyniły z Warty od
Sieradza drogę wodną, nie było w tej dzielnicy polskiej
żadnych dróg i żegluga na ówczesnych statkach 20 tono-
wych była najlepszym środkiem transportu. Nie wia-
domo czy obecnie istnieją szosy wzdłuż górnej Warty,
zato żegluga nie ma potrzeby obawiać się konkurencji
kolei, bo od Sieradza do Pogorzelic w wielkiej odległości
od rzeki brak linij kolejowych (?). Skutek robót pruskich
był długo widoczny jeszcze na odcinku od Sieradza w dół
i zmniejszył się dopiero wskutek późniejszego' zaniedba-
nia, mimo to Pogorzelice były ważnym pruskim punktem
celnym. Statystyka pruska podaje, że n. p. w r. 1874
przybyło do Pogorzelic między innemi 13 statków z ła-
dunkiem 15.000 cetnarów z Białegostoku (?), a firma
Herrman ze Szczecina aż do wybuchu wojny utrzymy-
wała regularną żeglugę do Koła (!!!). Podobnie przed-
stawia memoriał stosunki na Noteci od Gopła, którą
uważa za żeglowną od niepamiętnych lat, a tylko ulep-
szoną po rozbiorach ".

Jak z tego widać, zbijanie argumentów niemieckich
nie przedstawiałoby zbytniej trudności, zato trudniejszą
była sama redakcja odpowiedzi, gdyż odpowiadając na
memorjał mało rzeczowy, musiałem uważać,. aby nie
wpadać w ton polemiczny.

W memorjale naszym wyrażamy przedewszystkiem
zdziwienie, że jedna trzecia część memorjału niemieckiego
zajmuje się historją żeglugi na polskich odcinkach Warty
i Noteci w dawnych czasach, co przecie dla rzeczywistych
interesów obecnej żeglugi Odry nie powinno mieć żadnego
znaczenia. Powoływanie się na rolę tych rzek jako dróg
handlowych w XVIII w. i dawniej, kiedy nie było dróg
bitych i rzeki nawet takie, które obecnie nie nadają się
do żeglugi były prawie jedynemi drogami transporto-
wemi — mimo iż nigdzie o nie nie dbano, nie może być
dowodem obecnej wartości handlowej tych rzek. Rów-
nież i nowsze dane statystyczne z XIX w. nie mogą
dać żadnego obrazu o obecnem znaczeniu żeglowym pol-
skich odcinków Warty i Noteci, bo już w ostatnich latach
przed wojną stosunki uległy zupełnym zmianom, przez
uzupełnienie sieci kolejowej i drogowej.

W czasie objazdu rzeki Warty i Noteci w r. 1930,
członkowie Komisji międzynarodowej mogli vstwierdzić,
że na polskim odcinku Warty żegluga, handlowa istnieje
tylko od Poznania w dół, zaś na odcinku powyżej Po-
znania, nie tylko do Sieradza, ale nawet do Koła, ani do
ujścia Prosny lub choćby tylko do Śremu o jakiejkolwiek
żegludze z handlowego punktu widzenia mowy niema,

Odmienniej przedstawiają się stosunki na Noteci,
która nie jest naturalną drogą wodną dla żeglugi han-
dlowej, gdyż górny jej odcinek stał się drogą wodną do-
piero wskutek skanalizowania! zamiany kanału zasila-
jącego od Dębinka do Lisiogona na kanał żeglugowy;
zresztą ruch na górnej Noteci jest słaby i ma charakter
wyłącznie miejscowy.

Memorjał nasz podaje szczegółowy opis. stosunków
handlowo - żeglugowych na obu tych rzekach, a. opraco-
wany został na podstawie dokumentÓAv dawnej admini-
stracji pruskiej, a mianowicie o ile chodzi o Wartę na
danych, uzyskanych w Izbie Handlowej i przemysłowej
w Poznaniu i na aktach dawnej Rejencji Poznańskiej,
zaś materjały odnoszące się do Noteci zebrane zostały
w archiwach Inspekcji dróg wodnych i Urzędu Meljora-
eyjnego w Bydgoszczy.

Oto wyjątki z naszego memorjału:
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I. Warta.
Rzeka Warta w Polsce dzieli się idąc z biegiem

rzeki na trzy odcinki,. wybitnie różniące się od siebie,
I - s z y o d c i n e k o b e j m u j e p r z e s t r z e ń

od ź r ó d e ł do u j ś c i a P r o s n y , t. j . od dawnej
granicy między b. Królestwem Polskiem, a Prusami.
Urzędowy rosyjski wykaz wewnętrznych dróg wodnych,
wydany w r. 1908 w Petersburgu przez Ministerstwo Ko-
munikacji p. t. „Pereczen wodnych putjej..." oznacza
m. Koło jako górną granicę żeglowności. Polska ustawa
wodna z r. 1922 określa Sieradz jako górną granicę że-
glowności, lecz ani rosyjskie, ani polskie określenie nie
jest stwierdzeniem istnienia żeglugi, podobnie jak w pru-
skiej ustawie wodnej uznanie jakiejś rzeki za wodę I
rzędu nie jest dowodem żeglowności tej rzeki.

Zresztą .są jeszcze inne dowody, że na tym odcinku
Warty nie było rozwiniętej żeglugi handlowej. Przede-
wszystkiem urząd celny w Pyzdrach, przy ujściu Prosny
był urządzony dla ruchu drogowego, a nie wodnego, co
jest najlepszym dowodem, że nie zachodziła potrzeba
urządzenia wodnego urzędu celnego, a jeżeli żegluga
przez granicę istniała, to ruch ten musiał być bardzo
mały i nieregularny. Że tak być musiało, a nie inaczej,
świadczy brak jakiejkolwiek przystani na całym odcinku
Warty w b. Królestwie Kongresowem. Rosyjskie Mini-
sterstwo Komunikacji, do którego należał naczelny Za-
rząd dróg wodnych, wydawało co roku statystykę ruchu
żeglugowego na każdej drodze wodnej i publikacje te
wysyłano do wszystkich państw. Otóż w wykazach tych
Warta nie była zupełnie podawana, co można uważać za
najlepszy dowód, świadczący o zupełnym braku żeglugi,
lub, że ruch ten był nieznaczny i przypadkowy.

Memorjał pruski, aby przekonać czytelnika o wiel-
kiem znaczeniu żeglugi na Warcie podaje, iż przed 130
laty, wobec braku szos wzdłuż Warty nawet małe statki
były najlepszym środkiem przewozowym — dalej za-
znacza, „że nie wie, czy obecnie zbudowane zostały szosy
wzdłuż Warty" i z tego powodu wyraża przekonanie, że
i obecnie żegluga na Warcie nie potrzebuje obawiać się
konkurencji kolei żelaznych na odcinku Sieradz — Po-
gorzelice, p o n i e w a ż w z n a c z n y c h o d l e g ł o -
ś c i a c h od r z e k i n i e ma ż a d n y c h l i n i j ko-
l e j o w y c h . Uwaga ta jest dziwną, bo trudno przy-
puścić, aby delegacji pruskiej nie było wiadomo, że w Sie-
radzu przecina Wartę linja kolejowa pociągów po-
spiesznych Warszawa — Łódź — Kalisz — Poznań — Ber-
lin, oddana do ruchu w r. 1903, a druga linja pocią-
gów pospiesznych Warszawa — Poznań — Berlin — Pa-
ryż, zbudowana w r. 1923, przechodzi przez Koło — Ko-
nin i.biegnie wzdłuż Warty. Wzdłuż całej górnej Warty
prowadzą również liczne szosy, a jedną z nich łączącą
Poznań z Kołem przez Konin, Słupcę, na Strzałkowo,
zbudowano na obszarze b. Królestwa Kongresowego
jeszcze w latach 1820—1825. Po tych szosach jeździli
autokarem członkowie Międzynarodowej Komisji Odry
w maju 1930 r. wzdłuż Warty przez Koło i Konin, mieli
więc sposobność przekonać się osobiście, że opisy po-
dane w memorjale pruskim są zupełnie błędne. Otóż wła-
śnie silną konkurencją dla żeglugi, — gdyby ta żegliiga;

wogóle istniała— byłyby linje kolejowe i szosy, dlatego
też i powoływanie się na rzekomo wielki ruch żeglugowy
w roku 1873 i 1874 i w dawniejszych latach,, ,kiedy nie
było kolei ani dróg bitych i rzeki były jedynemi drogami,
nie może być dowodem obecnej wartości handlowej tego
odcinka drogi wodnej, ani nie może być podstawą do
oceny warunków obecnych.

• Zresztą i te statystyczne biuletyny •. niemieckiego
urzędu celnego w Pogorzelicach o eksporcie ,i imporcie
Wartą w r. 1873 i 1874, podane w memorjafle pruskim,
budzą powątpiewanie. Tak n. p. w roku 1873jmogło przy-
być do Pogprzelic 31 statków z ładunkiem.32.566 cetna-

fów== 1628 ton. z Koła, ale nie mogły przybyć statki
z,miejscowości o nazwie „Białobrzeg" i „Sawarów", bo
miejscowości o tych nazwach lub podobnie brzmiących,
niema, na całej górnej Warcie, — niema również i „Bia-
łegostoku", skąd w r. 1874 wedle statystyki pruskiej,
miało przybyć 13 statków, a urząd w Pogorzelicach nie
miał chyba na myśli Białegostoku, leżącego na linji kole-
jowej między Warszawą i Wilnem. Niewiadomo rów-
nież na jakiej podstawie twierdzi delegacja pruska, że aż
do wybuchu wojny armator Herrman z© Szczecina wyko-
nywał regularną żeglugę aż do Koła, przecież trudno so-
bie wyobrazić regularny ruch wodą przez punkt gra-
niczny, w danym wypadku przez Pyzdrę, jeżeli w tym
punkcie nie było urzędu celnego dla tego ruchu.

Dalej twierdzi memorjał, że ruch w Pogorzelicach
stale się wzmagał i wynosił w latach 1911—1913 ko-
lejno 4.787—-5.945 i 9.465 ton, razem więc w trzech la-
tach 20.197 ton. Tymczasem według aktów b. Rejencji
poznańskiej w latach 1911—1913 rzeczywiście zanoto-
wano ruch towarów wodą, ale tylko z Pyzdr do stacji
kolejowej Orzechowo, leżącej między Pogorzelicami i Śre-
mem. Otóż w tych trzech latach przewieziono w górę
6.325 ton, w dół 5.941 ton, razem 12.366 ton towarów, ale
nie 20.197 ton. Niemiecka stacja kontrolna dla ruchu
żeglugowego w km 5.5 rzeki Warty w Pogorzelicach
urządzona została w r. 1875, a zgodne -informacje na
podstawie aktów b. Rejencji i sprawozdań Izby Przemy-
słowo Handlowej w Poznaniu stwierdzają, że regularnej
żeglugi na Warcie między b. zaborem pruskim, a rosyj-
skim nie było, — mogły więc być tylko przewozy spora-
dyczne, zależne od stanów wody i konjunktury handlowej.
W r. 1873 miało przejść przez Nowe miasto 206 łodzi,
przeważnie załadowanych już poniżej ujścia Prosny,
a więc w Poznańskiem, w następnym roku 53 łodzi,
w r. 1875 wspomina sprawozdanie, że ruch był „aus-
serst beschrankt", a w r. 1878 zaznacza, że handel zwró-
cił się do innych środków przewozowych. O firmie Her-
man et Gomp. ze Szczecina wspomina sprawozdanie Izby,
że w latach 1890—1893 przeprowadziła ożywione trans-
porty holownicze, ale tylko na odcinku Szczecin — Po-
znań, ale nic nie wiadomo o transportach w górę Po-
znania. Od r. 1906 n i e n o t o w a n o ża d n y c h
t r a n s p o r t ó w w o d ą m i ę d z y P o g o r z e l i -
c a m i a P o z n a n i e m , dopiero od r. 1911 rozwinął
się pewien drobny ruch wodą z b. Kongresówki do Orze-
chowa, o czem wyżej wspomniano. Orzechowo było do
czasu otwarcia kolei Kutno — Konin — Strzałkowo — Po-
znań najbliższą stacją kolejową dla odcinka Warty Pyz-
dry — Pogorzelice. • •

D a l s z y o d c i n e k W a r t y od u j ś c i a P r o -
s n y do P o z n a n i a , jest już o tyle uregulowany, że
koryto rzeki jest skoncentrowane, lecz regulację wykony-
wano głównie w interesie ochrony gruntów, a nie że-
glugi, to też niema na tym odcinku żeglugi handlowej,
tylko sporadyczne miejscowe przewozy, a to dlatego, że
Warta na tym odcinku przepływa przez obszary rolnicze
i mato przemysłowe, gdzie niezachodzi potrzeba wymiany
towarów.

Memorjał delegacji pruskiej omawiając ten odci-
nek, zaznacza, że jest żeglowny dla statków 200 ton,
a dalszy odcinek od poznania w dół dla statków1 400 ton,
lecz nie podaje żadnej statystyki ruchu między Pogorze-
licami a Lubaniem, wzgl. Poznaniem i tylko zaznacza, że
na regulację Warty wydano wiele mil jonów z podatków
ludności, a obecnie „ii n'y a pas des renseignement cer-
tains sur le point de savoir si, pendant les dix dernieres
annees de domination polonaise, la voie d'eau est restee
dans le meme bon etat". Przypuszczać należy, że dele-
gacja pruska ma na myśli odcinek Pogorzelice—Poznań.
Otóż b r a t informacji o tym odcinku pochodzi z tej pro-
stej przyczyny, że żeglarze nie wjeżdżają na ten odcinek
i to nietylko żeglarze niemieccy, ale i polscy, nie zapu-
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szczają się w górę poza Poznań, względnie Lubań, bo
niema tam żadnego ruchu, i nawet te rzekomo wielomil-
ionowe wydatki rządu pruskiego nie potrafiły stworzyć
żeglugi na tym odcinku. To jest też najlepszym dowodem,
że na tym odcinku brak warunków, które usprawiedli-
wiałyby zaliczenie go do kategorji naturalnych dróg
wodnych, na których wykonuje się żeglugę handlową.

A teraz przejdźmy do t r z e c i e g o o d c i n k a
W a r t y od P o z n a n i a do o b e c n e j g r a n i c y
n i e m i e c k i e j pod Międzychodem; na odcinku tym
uregulowanym odbywa się żegluga towarowa statkami
o ładowności 400 ton i więcej. Ruch ten jest dość oży-
wiony i z Poznania odchodzą statki w dół w kierunku do
Szczecina i Berlina i odwrotnie. Odcinek ten jest więc
naturalną drogą wodną, na której odbywa się żegluga
handlowa i daje ona w naturalny sposób dostęp do
morza.

Delegacja polska jest przekonana, że uwaga w me-
morjale, jakoby nie było pewnych danych co do stanu
drogi wodnej Warty pod polskim zarządem, nie odnosi
się do tego odcinka, bo tych informacji nie brak, a naj-
lepszymi informatorami są sami żeglarze niemieccy,
którzy na swoich berlinkach i holownikach wjeżdżają
do Polski.

W ostatnich latach (1929 i 1930) na dolny odcinek
Warty od granicy niemieckiej do Poznania wjeżdżało
względnie z tego odcinka wyjeżdżało do Niemiec prze-
ciętnie 125—140 holowników i 650—840 barek rocznie,
0 ile więc rząd pruski nie posiada "wiadomości o stanie
drogi wodnej, to widocznie nie pozostaje w kontakcie
z własnymi żeglarzami.

We wspomnianych wyżej aktach Rejencji Poznań-
skiej znaleźć można bardzo dokładne informacje, które
przedstawiają wyczerpująco słabą żeglowność odcinka
powyżej Poznania.

W „Denkschrift" z 12 czerwca 1881 wyrażono
przekonanie, że regulacja potrzebna jest tylko na od-
cinku od Śremu w dół, Wprawdzie w kilka lat później
uznano za potrzebne wstawić pewne kwoty na odcinek
powyżej Śremu, lecz sprawozdanie do ogólnego koszto-
rysu z r. 1900 zaznacza, że żegluga odbywa się dopiero
od Poznania w dół, zaś powyżej Poznania jest nieznaczna
1 sezonowa. Podług zapisków stacji kontrolnej ruchu
granicznego w Pogorzelicach (bez podania jednak miej-
sca pochodzenia statku) — ruch stale się zmniejszał,
wynosił on:

Okres

1875-1880
1881-1890
1891-1900
1901-1910

Uośd
lat

6
10
10
10

Ilość
statków

w górę

621
2081
428

BO

v dół

649
2113
480

58

Ilość towarów
w górę | w dół

w t o n a c h

15.694
56.063

9.604
3.985

40.496
105.655

36.819
1.890

U w a g a

T r . 1903 otwar-
cia kolei źel.

Warszawn-iŁódi-
Sieradż-Kalisz

Ilość roczna dni żeglownych w roku (od kwietnia
do końca listopada) wynosiła na Warcie:

dla łodzi: 400 ton 250 ton
na odcinku powyżej Poznania — 16—46 dni
„ „ poniżej „ 26—66 dni 35—84 „

Mając na uwadze głównie melioracyjne znaczenie
regulacji Warty powyżej Poznania, oraz brak ruchu
i małą przydatność dla żeglugi tego odcinka, jak to oka-
zuje porównanie ilości dni żeglugowych, delegacja polska
na sesji we Wrocławiu w styczniu 1931 r. zapropono-
wała objęcie przez Komisję Międzynarodową tylko dol-
nego odcinka Warty, od Poznania do granicy niemiec-.
kiej pod Międzychodem,

II. Noteć.
Przedewszystkiem należy określić pojęcie Noteci

i w tym celu wypada przedstawić stosunki, jakie były
przed budową Kanału bydgoskiego. Właściwa Noteć
powstaje z połączenia dwu osobnych rzek) a to górnej
Noteci i Głdy pod miasteczkiem Ujściem, od tego mia-
steczka aż do Drawska Noteć tworzy granicę między
Polską i Niemcami i wpada do Warty na obszarze nie-
mieckim pod Gorzkowem (Landsberg). Dane hydrogra-
ficzne odnoszące się do Ujścia i powtórzone w memorjale
delegacji pruskiej, pozwalają przypuszczać, że główną
rzeką jest raczej Głda, a nie górna Noteć, bo Głda jest
większą i prowadzi prawie trzy razy więcej wody niż
Noteć górna:

R z e k a dorzecze przepływ przy poziomie:
pod Ujściem średnio niskim średnim

Głda
Górna
Noteć

Noteć
4.730
6.300

11.030

km*

n

21
8

29

msjsek

n

35
19
54

to też naturalny charakter górnej Noteci w Ujściu, przed
złączeniem z Głdą, oraz powyżej Nakła, jest ten sam.
Rzecz prosta, że po wykonaniu Kanału bydgoskiego,
który połączył Nakło z Bydgoszczą, stosunki uległy o tyle
zmianie, że wąskie i kręte koryto górnej Noteci od Nakła
do Ujścia zmieniono na tor żeglowny przez sprostowanie
i oczyszczenie, a przez skanalizowanie zmniejszono spa-
dek zwierciadła wody, a zwiększono głębokość.

Rzeka Noteć, t. j . złączona Głda i górna Noteć, na
całej swej długości od miasteczka Ujście aż do Gorzkowa
(ujście do Warty), posiada zupełne warunki naturalnej
drogi wodnej i zapewne odbywała się na niej żegluga
przed zbudowaniem Kanału bydgoskiego. Na górnej No-
teci, powyżej Ujścia, przepływ przy niskiej wodzie wy-
nosi pod Dębinkiem około 5 m Iseh a między Nakłem
i Ujściem 8 nłjsekj zaś przy średniej wodzie 19 ma!sek
i przed regulacją i kanalizacją woda płynęła leniwo,
szeroko rozlanym korytem, wśród zabagnionych brze-
gów, to też na tym odcinku żeglugi nie było, co stwierdzić
można na podstawie następujących dokumentów nie-
mieckich :

1. Wydana w Bydgoszczy w r. 1868 książka p. t.
„Netzdistrict" *) podaje na str. 32,
pierwszym rozbiorem Polski,, agent
Sćhonberg von Brennkenhof, objeżdżając górną Noteć
znalazł resztki kanału między Łabiszynem i Wisłą, prze-
kopanego przez przodka ówczesnej właścicielki klucza
Łabiszyńskiego, celem ułatwienia przewozu ku Wiśle
płodów rolnych z łąk noteckich. Dostarczano je więc do
Gdańska i gdyby górna Noteć była żeglowna na tym od-
cinku, to łatwiej byłoby polskiemu magnatowi spławiać
swe produkty Notecią do Szczecina. Widocznie więc
mimo, iż mieszkał nad górną Notecią, bliżej mu było do
żeglownej Wisły, odległej o 4 mile, niż do żeglownej No-
teci, czyli, że górna Noteć pod -fjabiszynem nie była
żeglowna. -

2. Po ukończeniu Kanału bydgoskiego w r. 1774
okazała się potrzeba doprowadzenia wody Noteci górnej
do szczytowego stanowiska kanału i w tym celu po kilku
nieudanych próbach przystąpiono w r. 1812 w Dębinku
do budowy jazu stałego, co dowodzi, że górna Noteć pod
Dębinkiem nie była żeglowna, bo inaczej nie zamykanoby
koryta rzeki stałym jazem.

Po r. 1850 przystąpiono do regulacji górnej Noteci,
Jęcz celem robót była tylko meljoracja łąk noteckich;
utworzono 3 spółka wodne: 1) „Gopło— Bachorze",
2) „Pakość — Łabiszyn" i 3) „Bydgoszcz — Łabiszyn",
która również miała poprawić stosunki odpływu w ka-

że jeszcze przed
Króla Pruskiego

-1) „Der Netzedistrict", Bilder aus der Vergangenneit und
G-egenwarfc, Brornberg 1868.



158

nale zasilającym kanał bydgoski. Otóż statut Spółki
Bydgosko — Łabiszyńskiej, nadany przez króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma1 dnia 6 kwietnia 1858 r. i ogłoszony
w Nrze 17 Zbioru ustaw pruskich, pod pozycją Nr. 4867,
zawiera w § 17 ust. 6 postanowienia co do praw spółki
na wypadek, gdyby w przyszłości przyjść miało do wy-
konania połączenia żeglugowego'jeziora Gopła z kana-
łem bydgoskim3). Ustęp ten w statucie Spółki jest po-
nownym dowodem, że nie było połączenia żeglownego
między jeziorem Gopłem a kanałem bydgoskim i że o tem
połączeniu myślano; wynika z tego dalej, że łącząca te
punkty górna Noteć nie była uważana za drogę wodną.

Archiwa Inspekcji dróg wodnych w Bydgoszczy po-
siadają szereg aktów odnoszących się do projektu uże-
glownienia górnej Noteci od jeziora Gopła do Nakła.

Projekt pierwotny o tyle zmieniono, że od Dębinka
wybrano zamiast istniejącego biegu górnej Noteci do Na-
kła, nową trasę do szczytowego stanowiska kanału byd-
goskiego, korzystając częściowo z kanału zasilającego,
który w tych miejscach odpowiednio rozszerzono.

Tę drogę wodną otwarto w dniach 26 i 27 września
1882 r. i królewska Rejencja w zaproszeniu na tę uro-
czystość pisze wyraźnie, że otwarta będzie „w górnej No-
teci nowa droga wodna"... (Eroffnung der in der oberen
Netze geschaffenen neuen Wasserstrasse).

Tymczasem memorjał delegacji pruskiej błędnie
mówi, że przed 50 laty nastąpiło ulepszenie drogi wodnej
górnej Noteci (...une amelioration de la voie navigable de
la Netze superieure...), co może nasunąć przypuszczenie,
że droga wodna istniała. Wychodząc z tego błędnego
twierdzenia memorjał pruski uważa, że górna Noteć tak
powyżej Dębinka jak i poniżej Nakła posiada charakter
naturalnej drogi wodnej i dlatego użeglowniony kanał
zasilający od Dębinka do Lisiogona i kanał bydgoski od
Lisiogona do Nakła uważane być muszą za kanały
boczne, łączące z sobą dwa odcinki tej samej rzeki, z na-
tury żeglowne.

Otóż tak twierdzenie, jak i określenie powyższe nie
są słuszne i nie- odpowiadają przedstawionym wyżej do-
kumentom, bo odcinki górnej Noteci, a mianowicie:

a) odcinek od Gopła do Dębinka stał się żeglownym
dopiero w roku 1882,

W odcinek od Nakła do Ujścia stał się żeglawnym
dopiero przez zbudowanie kanału bydgoskiego.

Z tego powodu oba te odcinki nie mogą podpadać
pod pojęcie rzek z natury .żeglownych, a odcinek kanału
bydgoskiego od Nakła do Lisiogona, jakoteż i kanał zasi-
lający z Lisiogona do Dębinka nie mogą również podpa-
dać pod pojęcie kanałów bocznych, łączących z sobą dwa
z natury żeglowne odcinki drogi wodnej. Z tego też po-
wodu górna Noteć od Ujścia do Dębinka nie może nale-
żeć do kategorji rzek, które w myśl art. 331 Traktatu wer-
salskiego mają być uznane za międzynarodowe.

Chodziłoby jeszcze o rozważenie, czy żegluga na
górnej Noteci jest tego rodzaju co do rozmiarów i kie-
runków, że mogłaby odgrywać pewną rolę w ogólnym ru-
chu żeglugowym na Odrze i wogóle czy górna Noteć,
jako droga wodna ma jakieś wydatne znaczenie dla że-
glugi Odry.

' OdpoAviadając na te pytania, memorjał polski po-
wołuje się znowu na dokumenty pruskie, a mianowicie
na wspomnianą już kilkakrotnie doskonałą monografię
dorzecza Odry „der Oderstrom". W tomie III, na str. 892
opisane są stosunki żeglugowe na Noteci w następujący
sposób: „...druga droga wodna prowadzi z jeziora Gopła
przez skanalizowaną górną Noteć powyżej Dębinka
i przez kanał zasilający do stanowiska szczytowego ka-

nału bydgoskiego. Ruch na tej drugiej drodze wodnej
ma tylko miejscowe znaczenie i jest nieznaczny (hat nur
ortliche Bedeutung und ist gering)".

Jednak ruch z górnej Noteci skierowany jest głów-
nie na wschód ku Wiśle, a nie jakby się zdawało na za-
chód ku Odrze.

Projekt uregulowania górnej Noteci od Nakła do
jeziora Gopła, opracowany przez Inspektora budowli
Garbe w r. 1873 przewidywał pierwotnie wykorzystanie
całego biegu od Gopła do Nakła, został on później zmie-
niony o tyle, że wybrano kierunek na kanał zasilający
i Inspektor bud. Schulemann w Bydgoszczy opinjując
ten projekt dnia 24 maja 1874 r. zaznacza, że pierwotnie
wybrano trasę na Nakło starym korytem ze względu na
transport płodów rolniczych z żyznych okolic górnej No-
teci, które przeważnie idą na zachód, — jednak od czasu
otwarcia kolei Inowrocław —- Poznań nie ma co liczyć
na transport zboża wodą, a bogactwa naturalne odkryte
w dolinie Noteci szukają, drogi zbytu, lecz ta prowadzi
na wschód a nie na zachód. Prowincje wschodnie cier-
pią na brak soli i wapna i saliny w Inowrocławiu oparte
są głównie na zapotrzebowaniu soli dla wschodu, więc
też statki z górnej Noteci do Bydgoszczy i na Wisłę będą
miały krótszą drogę przez kanał zasilający niż przez
Nakło.

Dalej w inwentarzu skanalizowanej górnej Noteci
pisze Inspektor bud. wodnego Teubert, w p. 6 o stosun-
kach ruchu w r. 1894, że drzewo, cukier, soda, krochmal
idą przez Bydgoszcz do Gdańska i że raz na tydzień
idzie statek parowy z Bydgoszczy z towarem do Krusz-
wicy i z powrotem. O ruchu na zachód niema żadnej
wzmianki, a po wojnie ruch z górnej Noteci idzie prawie
w całości do Bydgoszczy i na Wisłę, jak to wskazuje
następująca tabela:

W latach

1881-1890
1891—1900
1901—1907"

1914
1920-1925
192B—1930

Przyszło lub odeszło:

na dolną. Noteó
lub z dolnej

Noteci

16.689 ton
196.068 „
203.237 „

9.007 „
5.0B9 „

16.682 „

do Bydgoszczy
lub z Byd-

goszczy

7B.B4B ton
37B.232 „
380.037 „

B6.BB1 „
7B.766 „

179.224 „

R a z e m

93.234 ton
B71.330 „
B83.274 „

65.628 „
80.82B „

195.906 „

2) Ustęp ten opiewa w oryginale: „Solite sp&ter eine
Scłriffahrfryerbindung vom G-opłosee bis zum Brombergerkanal,
sei es vom Staata oder anderen von ihm konzessionnierten TJnter-
nełimern ausgefilhrt werden, so bleibt die Grenossenschaft etc. eto.

Cyfry te wskazują, że ruch na górnej Noteci ma
wybitne znaczenie dla Wisły, to też górna Noteć należąc
hydrograficznie do dorzecza Odry, jest pod względem
handlowym częścią sieci systemu Wisły, co stwierdził
w swej opinji Insp. bud. Schulemann w r. 1874, a sto
lat przed nim miał zauważyć agent króla pruskiego
Brennkenhoff, mówiąc o dowożeniu płodów rolnych
z klucza łabiszyńskiego do Wisły.

Delegacja polska uważa więc, że także wzgląd na
kierunek ruchu przemawia przeciw uznaniu odcinka
drogi wodnej od Ujścia do Gopła za część międzynarodo-
wej sieci Odry, co zaś do odcinka Ujście — Nakło, to
warunki miejscowe, — mając na uwadze, że bogactwo
nadbrzeżne tworzą tylko łąki — nie przemawiają za tem,
aby na tym odcinku mogła się utrzymać i rozwijać że-
gluga handlowa.

Najbliższe posiedzenie, które odbędzie się w Dreźnie
w lipcu br. okaże, jak delegaci poszczególnych Państw
przyjęli ten polski memorjał.

Spodziewać się należy, że Delegacja polska potrafi
ze skutkiem bronić nadal swego stanowiska, dyktowanego
rzeczywistemi interesami gospodarczemi naszego kraju.
Minął już czas entuzjazmu dla wielkich haseł swobody
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i wolności ogólnego handlu, kiedy to w miłości dla tych
haseł chciało się dać wszystko, nie otrzymując za to nic,
lub też bardzo niewiele. Oddanie naszych odcinków

Warty i Noteci dla wszystkich nie przyniosłoby nam żad-
nej korzyści, a zato ułatwiłoby swobodny wjazd tym,
którzy są niepożądani.

Inż. Antoni EJger.

Polskie sita do badania kruszywa dla betonu.
Zaproponowany w swoim czasie1) przez autora

układ sit do badania kruszywa do betonu odbiega
w dość znaczny sposób od układu, wprowadzonego
przez Mechaniczną, Stację Dośw. Politechniki Lwow-
skiej. Niniejszy artykuł ma na celu uzasadnienie celo-
wości tych zmian oraz pewne ogólne wyjaśnienie roli
sit w badaniu kruszywa betonowego.

Układ sit winien czynić zadość następującym
wymogom:

1. posiadać sita kontrolne identycznych wymiarów
w międzynarodowej tabeli sit (dla otworów mniejszych);

2. pozwalać na łatwe wykorzystanie otrzymywa-
nych wyników (np. krzywe przesiewu, moduł Abramsa);

3. zawierać sita, odpowiadające bądź granicom
przyjętych sortymentów, bądź teź charakterystycznym
wymiarom ziarn w obrębie jednego gatunku kruszywa.
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Rys. 1. Rys. 2.

W pierwszej linji należy rozstrzygnąć pytanie —
otwory okrągłe czy kwadratowe. Szczegółowe badania,
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Rys. 3.

przeprowadzone w Niemieckim Państwowym Urzędzie
Badawczym w Dahlem na żwirze i mieszaninie grysu
i piasku, doprowadziły do wniosku, że sito o otworach
okrągłych daje wyniki takie, jak sito o oczkach kwa-
dratowych, których przekątnia równa jest średnicy
otworu okrągłego.

Rys. 1 wykazuje otrzymane w Dahlem różnice
przy użyciu sit okrągłych i kwadratowych, rys. 2 —
zmniejszenie się tych różnic, gdy zamiast boku kwa-
dratu oczka odłożono na osi odciętych przekątnię.
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Rys. 4.

Autor dokonał porównawczych przesiewów na
komplecie sit lwowskich oraz amerykańskich (Tyler) po
30 kg tłucznia wapiennego (z łamacza), żwiru rzecznego,
miału węglowego 0—15 mm i klinkru cementowego.
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») Cement Nr. 1 z 1932 r.

. . Rys. 5.

"Wyniki tych prób, zgrupowane na rys. 3 i 4 wyka-
zują praktycznie dobrą zbieżność dla klinkru i miału
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węglowego, (największa rozbieżność między odciętemi -wie, pochodząeem ze skał osadowych--lub zwietrzałych.
10 i 14 mm wynika prawdopodobnie z rozstawienia będzie występowało zjawisko odwrotne— drobne frakcje
otworów, odmiennego od wzajemnego stosunku ziarn będą, się składały z ziaren płaskich i nieregularnych,
danych wielkości) natomiast dla tłucznia i żwiru roz- grubsze zaś — ziarna względnie regularnego kształtu,
bieżności powyżej 7 mm są znaczne.
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Rys, 6".

Na rys. 5"i 6 powtórzone te wykresy, odkładając,
jako odcięte przekątne otworów sit amerykańskich.
Naogół rozbieżności ogromnie zmalały, jednakże ko-
lejność „zbieżności" odwróciła się. Najlepiej względnie
przedstawia się tłuczeń i żwir, gorzej zaś miał i klinkier.

Zarówno istota rozbieżności, jak i poprawy wy-
pływają, z następujących okoliczności. Jeżeli porównamy
otwór kwadratowy z otworem kołowym o średnicy
równej bokowi kwadratu (koło wpisane), to zauważymy,

Rys. 7, Fys. 8.

źe ziarna o kształcie zbliżonym do kuli jednakowo
przechodzić będą przez oba otwory, natomiast ziarno
silnie wydłużone (w jednym z przekrojów) przedostanie
się po przekątnej przez otwór kwadratowy, zostanie
natomiast zatrzymane przez otwór okrągły. Dlatego
tez dla ziaren klinkru i miału węgla kamiennego roz-
bieżności są małe, dla żwiru i tłucznia o ziarnach nie-
regularnych — duże. Potęgowanie się nierównomier-
ności przy większych wymiarach otworów tłomaczy się
głównie okolicznością, że w obu wymienionych kru-
szywach ziarna drobne są względnie regularne, nato-
miast większe bardzo różnią, się poszczególnemi wy-
miarami. Ryc. 9 wskazuje 3 frakcje klinkru cemento-
wego o kształcie jednolicie kulistym, ryc. 10 natomiast
3 frakcje żwiru rzecznego niesianego, z których naj-
drobniejsza ma ziarna względnie kuliste, w środkowej
występują już pewne ilości podłużnych i płaskich, naj-
grubsza wreszcie składa się prawie wyłącznie z ziaren
płaskich i podłużnych, które z duźem prawdopodobień-
stwem przechodzą przez sito wg. rys. 8. Przy kruszy-

Byo. 9.

Jeżeli teraz zastąpimy otwór kwadratowy otworem
kołowym o średnicy koła opisanego na tym kwadracie,
to rozbieżności ustaną dla ziaren nieregularnych,
zwiększą się dla ziaren kulistych ze względu na to, źe
nie użyliśmy sit o jednakowych wymiarach.,

Z zestawienia wyników na rys. 3 i 4 płyną dwa
wnioski:

1. nie można charakteryzować, a tem mniej spraw-
dzać sit na podstawia wyników przesiewuj ponieważ
wyniki te w znacznie większej mierze zależą od włas-
ności kruszywa, ,niż od wymiarów oczek; ',]

2. cały szereg kruszyw zmienia kształt swych
ziaren od frakcji do frakcji i dlatego też. krzywa prze-
siewu, przepisana dla jednego kruszywa, może nie dać
ściśle tego samego uziarnienia przy kruszywie od-
miennem. , . . . . \ . . : , i , - . . . .

Zdawałoby się, że, o ile pierwszy wniosek jest
jedynie wskazaniem, jak sprawdzać sita2), to drugi pod-
waża samą celowość określania kruszywa na podstawie

.krzywych przesiewu. Jednakże tak nie jest, a jedynie
sprawdza się i iw ten sposób znana zasada3), że nie
wolno przepisywać jakiejś krzywej przesiewu, a jedy-
nie wskazać obszar, w którym leży „dobre" kruszywo.
„Dobroć" tego kruszywa muszą ostatecznie określić do>
datkowe próby czysto fizyczne, jak np. zagęszczalnośó 4),
obszary dobrego kruszywa są kontrolą doraźną, ważną
specjalnie na miejscu budowy, na którym są nam wszak
wiadome ostatecznie osiągane w danym kruszywie wy-
niki. Jest więc bardzo ważnem, by sita dawały możność
łatwego obliczenia np. modułu; Abramsa, który w pew-
nych granicach jest miarą zagęszczalności kruszywa,
względnie wytrzymałości gotowego betonu. Dlatego
też zaproponowałem oparcie się na sitach kwadrato-
wych, o postępie według wzoru:

4 — 4 0,11

*) Porówn. autor Cement r. 1932.
3) Patrz Huinmel: „Krzywe przesiewu i -wskaźnik uziar-

nienia" Cement Nr. 3, 1932 r.
*) Stern : „Zielsicłiere Betonbildung" Wiedeń 1931.
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na podstawie których Abrams wyprowadził swój wskaźnik
(moduł). Otwory zostały ustalone w milimetrach, gdyż
jako sito wyjściowe przyjęto 0,250.. Dla większych
otworów kształt okrągły, umożliwiający użycie sit
z blachy perforowanej, jest bardziej celowy z jednej
strony ze względu na łatwiejsze wykonanie i większą
wytrzymałość1 sita, z drugiej zaś .— na konieczność
kontrolowania kruszyw odsiewanych zawsze przez otwory
okrągłe. Dlatego też szereg sit plecionych kończy się
na 8 mm, następne sita 1B i 30 odbiegają od postępu,
podanego wyżej. Jednakże badania Pfłetschingera 5) wy-
kazały, że powyżej 7 mm różnice w krzywych uziar-
nienia wywierają tylko nieznaczny wpływ na wytrzy-
małość betonu, najważniejszym zaś jest obszar uziar-
nienia od 0 do 7 mm. Jednak w naszym wypadku
i w tej dziedzinie, jak to widać z rysunków w skali
logarytmicznej 11 i 12, rozbieżności między sitem
lwowskiem a amerykaóskiem są nieznaczne.

A

'A

Rys.Jl,

Oczywiście, tem mniejsze będą rozbieżności krzy-
wych z sit proponowanych, które różnią się od sit
lwowskich jedynie ostatnim wymiarem.

Otwory 0,5 i' 1,0. mm sa_ dla naszych piasków nie-
zmiernie charakterystyczne. Ppwołam się tu na wyniki
siania piasków wszystkich dzielnic kraju, opubliko7
wane przezemnie w Nr. 10 r. z, czasopismo Cement.
Otwory 0,250 i 2,000 mm stanowią, w myśl projektu
normalizacji kruszywa, dolną "i górną granicę piasku.
Sito 30 mm określa najczęściej podawane granicę kru-
szywa dla żelbetu, sito 15 mm rozgranicza grys, wzglę-
dnie żwir średni od drobnego.

Cement r. 1929.

Rys. 12.

Dla uzupełnienia dodano jeszcze sita o średnicy
otworu 50, 60, 80 mm dla betonu niezbrojonego, wzgl.
dużych brył betonu.

Ostatecznie więc otrzymaliśmy wzór sifc nastę-
pujący:

Kształt K w a d r a t o w e Okrągłe
Wymiar mm 0,25 0,50 1,0 2,0 4,0.8,0 15,0 30,0 50,0 60,0 80,0
Kontrola. .. międzyaarodowe sij;a ; Tolerancja 3%

kontrolne
Widzimy z powyższego, że układ proponowany

spełnia wszystkie. warunki, które postawiliśmy na wstę-
pie i może z tego względu zastąpić dotychczas, niestety
w praktyce zbyt rzadko używany, układ lwowski.

Inż. Grzegorz DanUow.

,'••'_.!•!. •:'.'.'• ••;'..', S ł u p y ż e l b e t o w e .
••'••'«'•• . „ ( D o k o ń c z e n i e ) . •

'' ••; .':, V: Ciśnienie wyboczająće. 1 ' § 26. Przekrój.

A: Warunki ogólne (§1).

§ 26. P ó j
Średnica właściwa: 28)

(5)
§ . J N a p r ę e n i e op. gdzie u — średnica, otrzymana dla ciśnienia prostego.

ff»=/Sffi . . . . . . (2) "Wartości y „ < l , podane w tab, "VII,.XII,, wyzna-.
gdzie .ff(=/"i<Tł, zaś. ab — naprężenie dop., przy ciśnieniu czarny j . n. '•'•<
prostem. Współczynnik • : • •• • ..?. : '

A
-• z w a r u n k u (6), oraz

(3)

(gdzie v i Q -—• pewne wielkości stałe; h — wysokość
słupa, i—ju —•' promień bezwładności) podano w fcab.
VII, XII. . . :.-.-: •: ' ;• . •

,.•;_';• §i 2 5 . N o ś n o ś ć . : . ; , •• ; . ; ,..; -: . • • •,
a gdy

^ 1 0

p : ,1.8) Ścisła, — konieczna a wystarczająca, %& względ,u na
igdzie P i Fb=~ - nośność i,przekrój przy ciśnieniu wytoczenie.. • ;

•' • • : i '•) X"=-r-. Zatrzymujemy jw — i, oraz fw = / .

prostem. • ' ' ł
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więc
Skąd
gdzie

vy,
2 _^_ cXym - 1 = 0

. . . . (6)

> ) . . ; - - ( 7 , 8 )
B: Zbrojenie podłużne.
§ 27. Dla wzoru (2, 4, 5) służą tab. I, II, VIIJ,

X, oraz tab. VII '*), gdzie

1 15 Ji=

A = Ą : Fr.

=1+ 0-012 (60-A
Y,„=0-0034884

Tab. VIL

+ 47778)

h\i

fi
yw

60

1-00

1-00

65

0-94

1-02

60

0-88

1-04

75

0-82

1-07

80

0-76

1-09

85

0-70

1-11

90

0-64

1-14

95

0-58

1-16

100

0-52

1-19

y 1-00 1-03 1-07 1-10 1-15 1-19 1-25 1-31 1-39

S t ą d

Analogicznie:
1

f + 0-3375 pjk
1+0

1+O-lOp

. (8)

• (9)

(10)

. (11)

Tab. VIII.

\ p

h \

1-0

1-2

1-4

1-6

1-8

2-0

j

i

j

j

j

i

4
8

12
4
b

12
4
8

12

4
8

12

4
8

12
4
8

12

0 8

0-318
0-807
0-303

0-311
0-302
0-800

0-306
0-298
0-296

0-302
0-294
0-294

0-299
0-292
0-291
0-296
0-291
0-290

10

0-324
0-311
0-309

0-316
0-305
0-303
0-309
0-300
0-298

0-305
0-296
0 295

0-301
0-293
0-292

0-298
0-291
0-290

1-2

0-330
0-315
0-312

0-820
0-307
0-E05

0 313
0-302

o-soo
0-307
0-298
0-296

0-303
0294
0-292

0-299
0-291
0-290

1-4

0-335
0-318
0-316

0-324
0-310
0-307

0-316
0-304
0-301

0-810
0-299
0-297

0-305
0-295
0 293

0 301
0-292
0-290

1-6

0-340
0-322
0-318

0328
0-312
0-309

0-319
0-305
0-303

0812
0-300
0-298

0-307
0-296
0-293

0-302
0-292
0-290

1-8

0-345
0-325
0-321

0-322
0-314
0-311

0-322
0-807
0-304

0-314
0301
0-298

0-308
0-296
0-294

2-0

0-349
0-328
0-324

0-335
0-317
0-313

0-324
0-308
0-805

0-317
0-302
0 299

0-310
0-297
0-294

0-3041 0-305
0-293
0'290

0-293
0-291

2-2

0-353
0-331
0-326

0-388
0-319
0-815

0-327
0-810
0-306

0-319
0-303
0-300

0-312
0-297
0-295

0-306
0-293
0-291

2-4

0-357
0-333
0-228

0-341
0-320
0-316

0 829
0-811
0-307

0-320
0-304
0-301

0-313
0-298
0-295

0-307
0-298
0-291

2-6

0-361
0-335
0-381

0-344
0-322
0-318

0-332
0-312
0-308

0-822
0-305
0-301

0-815
0-299
0296

0-308
0-294
0-291

2-8

0-364
0-389
0-833

0-347
0-324
0-319

0-334
0-313
0-310

0-324
0-306
0-302

0-313
0-299
0-296

0-309
0-294
0-291

3-0

0-368
0-340
0-335

0-349
0-326
0-821
0-336
0-315
0311
0-326
0-306
0-303
0-S17
0-800
0-296

0-310
0-294
0-291

aii: ar

1-00

1-10

1-18

1-26

1-34

1-41

§ 28. Przekrój kwadratowy.
Wartość; dla i^=4, 8, 12, 16 f (gdzie /-—prze-

krój jednej wkładki) wyznaczamy ze wzorów (8—111
wzgl. tab. VIII. '

3") O ile /9=/(A) jest funkcją niewyraźną lub zawiłą, wy-
znaczamy ?.«, w sposób następujący:

Jeśli dla n=a (kwadrat), wzgl. u=d (koło) otrzymujemy
X=h/i takie, że fi<l, to — zatrzymując /„==/, oraz / „ = / — mu-
simy najwidoczniej zwiększyć u do

X
W I O = ) ' I O M = T — . U,

/.to

gdzie }-»= W —-. Wtenczas bowiem zmniejszymy naprężenie ściśle

do właściwych szukanemu przekrojowi granic: ow=pu ab= (~Y.o
Obliczywszy zatem dla każdego Xk wartość ykxk, piszemy pod
odnośną xm=Xkyk przynależną wartość ya=yk.

Obydwa sposoby przewidują Fw i Fb geometrycznie po-
dobne (beton, żelazo). Dla j'=const, /—eonst, oraz o-=const
(wzgl. j = oonst, a=const, (p = const, zaś F=(pi\ więc J=cpi^)
można obliczyć tabelkę bezpośrednich,«„,, jako funkcji od P i h.
W szczególności dla/ ; = 1 (przekroje jednolite: drzewo, żelazo'
i t. p.).

Gdy j'=J=consfc, y^const (kształtowniki żelazne), wypadnie
rachunek {z przybliżoną (p) powtórzyć (dla dokładniejszej cp).

31) Dla porównania podaje y=]

Zatem:

% 29. W praktyce zawsze fc<2, a więc32) dopóki
A/a < 18, niema obawy wyboczenia Q3 = 1). Poza tą gra-
nicą rozstrzyga tab. VIII.

§ 30. Normalnie— dla o4=26-^50 ejm, wzgl. powłoki
c=2-5-^-3-5 cjm — będzie A=i'5-T-1'B. Nadto p<l-6o/0.

Zatem: stosunek krytyczny A/a = 18; ^,. = 0-31 •
4 = ± 4 V 3 } .

W tych granicach praktycznych służy tab. IX,
wyprowadzona z tab. VII dla ^,.=0-31.

3!) Ściśle: h/a<60 j = 0,296 .60 = 17,8 (/c = 2 odpowiada
bardzo małym średnicom: db^lQc/m, więc 4 ty). Ze względu na

-Po przyjmujemy r ^ -j.
3S) Ogólnie (tab. VIII): j m a x : j m i n = 1-27, więc (tab. VII)

W przyjęciu: ji, najmin<=• 0'29 (jak dla
przekrój ewent. do J = 20% za duży.

Dl&jjr =
 1k tjmax+jmin) = 0-33 będzie ewent.

0), otrzymamy
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T a b . IX. Tab. XII.

h/a

>

18

1-00

1-00

20

0-96

1-02

22

0-87

1-04

24

0-79

1-08

26.

0-71

111

28

0-64

1-14

80

0-56

1-17

hji 40 45 50

1-00 0-96 0-92 0-88 0-84

1-00 1-02 103 1-OB

55 60

1-07

65

1-09

70 75

0-80 0-76 0-72 068 064 0'60 066

85

1-111-18 1-16 1-17 1-181-20

90 95 100

0-52

1-22

§ 31. P r z e k r ó j kołowy.
Wartości j dla FP = Q, 8, 12, 16 f wyznaczamy ze

wz. (12-e-15), wzgl. tab. X.

6

1-00 1-02 1-041-06 1-09 1-11 1-16 1-181-21 1-26 1-29 1-33 1-39

§ 35. Przekró j kwadratowy.
"Wartości j bierzemy z tab. VIII (/c=l)85).
§ 36. Dopóki hja< 12, niema obawy wyboczenia

{§—!). Poza tą granicą, rozstrzyga tab. XII.
§ 37. Normalnie: p«<2'0% S 6). Zatem stosunek

krytyczny hja = 12; /,,.=0-33; 4=±5<V') .
W tych granicach praktycznych 38) służy tab. XIII.

Tab. XIII.

Stąd

Analogicznie:

h=o-25 y 1+0-Bpjk
1+0-16 j>

hi ==

1+0-304 kjp

(12)

(13)
(14)

(15)

hja

P

12

1-00

1-00

14

098

1-01

16

0-93

1-03

18

0-88

1-05

20

0-88

1-07

22

0-78

1-09

'24

074

1-12

26

0-69

1-14

28

0-64

147

30

0 59

1-18

32

O55

1-21

l+0-15p
Zatem j i 6 <=* j 6 .

§ 32. W praktyce zawsze k<2, a więc dopóki
hjd < 15, niema obawy wyboczenia. Poza tą granicą
rozstrzyga tab. X.

Tab,

§ 38. Przekró j kołowy.
Wartości j bierzemy z tab. X (&=1).
§ 39. Dopóki hjcK-10, niema obawy wyboczenia

(0 = 1). Poza tą granicą rozstrzyga tab. XII.
§ 40. Normalnie pp<2°/0. Zatem: stosunek kry-

tyczny hjd = 10; jir = 0-27; A = ±2% 3!)).
X.

a \
1-0
1-2
1-4
1-6
1-8
2-0

j

0-8

0-263
O259
0256
0-263
0251

1-0

0-266
0-260
0-257
0-254
0-252

1-2

0 269
0-268
0-258
0255
0-252

1-4

0271
0-264
0-259
0-255
0252

1-6

O273
0-266
0-260

. O256
0-253

1-8

0-275
0-267
0-261
0-257
0-253

2-0

0-277
2-268
0-262
0-257
0-253

2-2

0-279
0-270
0-203
0-258
0-253

2-4

0-281
0271
0-264
0-258
0254

2-6

0-283
0272
0-265
0-259
0-254

2-8

0-2-83
0-274
0265
0259

. 0-254

3-0

0-286
0-275
0-266
0-260
0-254

0-25

db: dr

1-00
1-10
1-18
1-26
1-34
1-41

§ 33. Normalnie — dla db= 25 — 50 ejm, wzgl.
powłoki c=2-5 — 3-5e/m — będzie k = l'B-j-1'8. Nadto

Zatem: stosunek krytyczny hjd = 16; jir = 0-26;
d = ± 2 V 4 ) -

W tych granicach praktycznych służy tab. XI.

Tab. XI.

W tych granicach praktycznych10) służy tab. XIV.

T a b . XIV.

hjd

8

Vw

10

1-00

1-00

12

0-97

1-01

14

0-90

1-04

16

0-85

ro6

18

079

1-09

20

073

1-12

22

0-66

1-15

24

0-61

1-18

26

0-55

1-21

h/d 16

1-00

1-00

17

095

1-02

18

0-90

1-04

19

0-85

1-06

20

0-80

1-08

21

0-75

1-10

22

0-70

112

23

065

114

24 25

O60J0-55

1-16 1-18

C: Uzbrojenie zwojowe.

§ 34. Dla wz. (2, 4, 5) służą tab. V, VI, VIII, X
oraz tab. XII, gdzie:

/3=l+O-O08(40-/j/i); y,„=0-0O303O3

F, :F.
Jmtn Jmax

») Ogólnie (tab. X): W/ m i -„ = l-14, więc (tab. VII):
F. £o-l-10.

Jmax

W przyjęciu: j^-gg jmin = 0-25 (jakaiaj? = O) będzie ewent.
10%

!/.. [j + j . \ = 0-268 będzie ewent. z/=+5%.

3 5 ) W y r a ź n i e zresztą o tem przep. M. K. P . n i e m ó w i ą .
3 6 ) Od Fr, co — dla db^bOcjm (§ 41), więc /c<!l,3 —

stanowi pf „ 1"6% O l i F>> •

" ) Ogólnie (tab. VIII): j a a : jmin«= 1,21, więc (tab. XII):
J?t.:^sm

Dla ^, .^0-29 (jak dla ^==0) będzie' z/„1M = + 1 4 % ;

^ . • n = + 1 O / o -
Dla j i r = '/i U mix +Jmin) = °'88B b ? d z i e ^ = ± 6 ° / o •
3«) Zresztą (oda.. 37) i do p P = 3%.
30) Ogólnie (tab. X): jMijmtn«--l"09, więc tab. XII):

-F. . : J J -1-05.
Dla j?^ioO-26(ja
Dla ; . . = V» O™,-,, °"275 ± 2 ' B % -

M) Zresztą, (ods. 39) i do pr o =
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VI. Porównania.

I. Nośność.

A. Ciśnienie proste.
§ 41. Przekrój kwadratowy przy jednako-

wych Fb i Fi jest:
31) Nieuzwoj ony.

a) Mocniejszy od uzwojonego:
P" > ? " dla &>l'34 t).

• u
Konkretnie:

Tab. XV.

V
*\

8-0
'/

i-i

0-87

0-88

1-2

0'93

0-94

1-4

1-06

1-05

1-6

1-19

148

1-8

1-82

1-28

2'0

1-49

1-39

§ 42. Przekró j kołowy przy jednakowych Fb
i Fi jest:

3£) Nieuzwojony.
a) Eównomocuy z kwadratem nieuzwojonym (/Q =/Q) U ) :

b) Mocniejszy od kwadratu uzwojonego:

Pn
Q>Pu

u, dopóki fc>l-343).

58) U z w o j o n y .

a) Mocniejszy od nieuzwojonego:

P"

gdy
P

k—1-3 44)
O ^ 0-156 '

Inaczej mówiąc:

Tab. XVI.

dla

6ay

* <

&•

1-8

0-88

0

1-88

0-85

0-5

1-46

0-83

1-0

1-54

0-8 L

1-5

1-61

0-79

2-0

4!\ p 1+0-
Q . ' n Fr ' 1-25+045 p

0-96fc+045p
1-25+0-15 p

A gdy grubość powłoki musi być": o = \ (YTŚ—l)(T,.=007rtr>3o/Hj,
więc dopiero będzie P " > P ' ' gdy nr>48c/»i, wzgL (7d>50c/m.

jNia zawsze więc słup uzwojony jest: oj smuklejszy, &J droższy
Zresztą, ob. § 48. Odsetek odniesiono do Fr; pQ — 0*25 fc stano-
wią strzemiona. Wskaźniki: (u) — uzwojony, (») — nieuzwo-
jony, (D) — kwadrat, (O) — koło.

tó) Jednak droższy o 15—30%. Istotnie: F° = F° , więc

tf = C ° . C° = -j-. | - . t = 0-866!. Ale (§ 46) I = 12: 6=2. Przeto

ffi= YJ7=1-77. Cena zaś G; ~ 25-50% C.

") Oda. 41. A jednak (tab. § 41, ods. 42) wytrzymałościowo
droższy.

") Wzgl. /c<l-8-f 0-156^ ; tem bardziej, gdy 7c<l-8, Max.

A więc (tab.) zawsze4 5):
b) Mocniejszy od uzwojonego kwadratowego (lc=

= 1-25)«): .

c) Mocniejszy od nieuzwojonego kwadratu, dookoła
4. . ,

rdzenia opisanego (k=——1"27).

• ' ' ' ' ' 4

d) Słabszy od uzwojonego kwadratu {k~—. 1-25 =
= 1-59)"). . .

B. Ciśnienie wyboczające.
§ 43. Mamy ogólnie: dla F„ = F'w:

§44. Przekró j k w a d r a t o w y jest mocniej-
szy «).

31) Nieuzwojony.
a) Od uzwojonego kwadratu: Sn > Su ;
b) „ „ koła: -S^-S 1 ? dla/c> 1-2;

c) „ nieuzwojonego koła: -S'°>^°-
§ 45. P r z e k r ó j kołowy jest mocniejszy48).

31) Nieuzwojony.
a) Od uzwojonego koła: 8° > S° dla *>l-2. .

S3) Uzwój ony.
a) Od uzwojonego kwadratu: S° > 5° dla i^>8/.

2. Koszt bezwzględny.
§ 46. Można przyjąć koszt sprzedażny40): betonu

80 zł/łw3, żelaza 0'80 zljkg, drzewa 6 zł/m2 i 12:zł/m2:
dla przekroju kwadratowego, względnie kołowego.

a) Zatem 1 cm2 żelaza50) kosztuje tyle, ile 90cm2

betonu51) w danym przekroju słupa: Cp^i^—C^
b) G-dy zaś Ot = 15 ob

 8 2), więc pod względem wy-
trzymałościowym jest żelazo podłużne o 6 razy droż-
sze od betonu.

c) Należy więc odsetek żelaza obierać możliwie
minimalny53), zgrubiając słupy.

§ 47. Słup zazwyczaj będzie tańszy, gdy ab bę-
dzie większe (beton mocniejszy), a więc gdy i żelazo

1-25+0-

1-25+0-15
• 1 + 0-15(plk-0'25)

45) Beton kwadratu uzwojonego jest równoznaczny z nie-
uzwojonym, pomnożonym przez 1-25. i

«6) Również wobec / 0
; > / D (§§ 16, 20).

") Dla£><2%, a więc praktycznie zawsze.
ł!) Dla Fi — F"i. Zresztą ods. 42. Twierdzenia §§ 44 i 45

otrzymamy j . n. Ustaliwszy wartości k i lcit od których i: i ' < 1
»/'•/'< 1) badamy obszar i : i' < 1 oraz / : / ' > 1 zapomocą
tab. @m (= 1/y,̂ 1). Droga — dość żmudna, przeto ograniczani się
podaniem wyników.

*9) "W stanie surowym, lecz wraz' z generaljami, ryzyko,
zyskiem.

t0) 72 grjem1 (0-9 leg) w 1 m b słupa.
5 1 ) 0-8 gr',cm\ • . . . .
*'j W słupie nieowiniętym (wkładki podłużne). Naprężenia

w owinięciu, dla słupów uzwojonych kardynalne, przepisy
ignorują. ! ' . -'.

B3) Jednak nie p=O, gdy już dla tóa>2 będzie /?<J, zaś
dla hfa—10 będzie /9 = y3,
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*

80

32

40

42

50

Cly

24

26

34

36

44

Ci

7-2

8-2

„
12-8

H

14-1

n

20-2

P
Ca

7-2

»
7-7

H

9-6

,,

10-1

„
12-0

»

Co

1-6

—

1-8

—

2-9

—

8-2

—

4-5

—

08

cv
5-2
—
5-9

• —

9-2

—

10-2

—
14-4

—

C-

21

—

24

—

36

—

88

—

61

—

Fi

1-01

—
115

—
1-79

—

1-98

—

2-80

-

T
1-2

&f

7-8

8-9

-

13-8

—

15-3

-

21-6

—

C

24

—

27

—

39

—

43

. -

68

—

Fi

1-06

—

1-21

—.

1-89

—

2-08

,. —

2-95

—

a b . XVII.

1-6

cv
10-4

6-6

11-8

7-8

18-4

13-3

20-3

14'9

28-8

•17*6

C

26

20

80

24

44

36

48

.89

65

50

Ft

112
086

1-27

1-01

1-98

1-72

2-19

ł'98

3-10

2-88

cv
13-0

8-3

14-8

9-7

230

16-6

25-4

18-6

360

21-9

2-0
C

29

24

33

26

48

39

63

43

73

54

Fi

1-17

0-89

1-33

1-05

'2-08

1-79

2-29

2-01

3-25

300

2-4

cv
15-6

.9:9

17-7

11-7

27-6

19-9

30-5

22-4

48-2

26-3

G

32

27

85

28

53

42 .

58

47

80

68

.Fi

1-22

093

1-39

1-09

218

1-86

2'40

2-09

3'40

312

mx
ire
20-7

13-6

322

23-3

35-6

21-G

50-4

30'6

•2-8

0.

84

28'

88

80

58

46
63

60

87

63

Fi

r-28

0'96

1-45

1-13

2-27

1-93

2-50

246
3-55

3-23

będzie lepiej wyzyskane. (aż == 1B <r6). Dla <rb = 1200 at
najodpowiedniejsze ab — 80 atXA).

§ 48. Dla ilustracji § 46, a, c, oraz § 41 służy
poniższa tab. (przekrój kwadratowy, ciśnienie proste)53).

Rzecz znamienna: przy tej samej nośności
(Pi = l-01, 1-06, 1-12) słup

a) Nieuzwojonyo as = 30 c/m; p=0-8—1-2 —1-6°/0

kosztuje 21 — 24 — 26 zł.
. b) Uzwojony o ab = 32 c\m; p = 1-6 — 2-0 - 2'8°/0

kosztuje 24 — 26 — 30 zł., a więc o 15°/0 drożej50).

VII. Przykłady.
§ 49. Posiłkowanie się przytoczonemi tabelami

i regułami nie napotyka trudności. Podam zresztą, dwa
przykłady.

6ł) Wlff przepisów. Kzeczy wisty zaś udział (n = M )
żelaza w pracy ogólnej będzie tera. większy, im beton słabszy,
a słup więcej obciążony. Zresztą ods. 10.

65) (7—cena;" wskaźniki: p, pp, o, bt ć? = żelaza całkowi-
tego, podłużnego, owinięcia, betonu, drzewa. Wiersze nieparzy-
ste zawierają ceny składowe dla słupa bez owinięcia, parzyste
dla owiniętego. Cena CV = Cp̂  w wierszu nieparzystym, wzgl.
C'«= CP w parzystym.

i6) Zresztą, odgrywa rolę i większe Fi (§ 46),
57) Normalizacja parzysta* Zresztą możemy -zatrzymać

28-e/m. • . .

<at) h *»'5'0 w.

P r z y k ł a d 1.

Dane: P=20 ł; O4

Szukane; aj, pp, pD.

Rozwiązanie: Mamy F, = P/a4 = 0-50. Z tab. I.
a=22c/ffz; p=0-8°/0. Jednak -?=A/a=500 : 22=23>l8,
więc (tab. IX) aw=yw a=l,06"22=23 c\m. Zaokrąglamy
do 24c/w57)i dajemy (tab. I) : Ft*=*±§¥2m\m\ F„t-s.\d.^
= 12 c\m I 5 m/m.

P r z y k ł a d 2.
Dane: a,.==60c/m; p?<-i'O°f0; p„*-0-8°/0; a4=B0af;

A==9'6 m.

Szukane: P.
• Rozwiązanie: Ponieważ h[ar= 960 ;60=16 > 12,

więc (tab. XIII) /?=O93, zaś (tab. V) P=/3ff6 F(=>'
= 0,93.50.5,36 = 249 t

U w a g a . Traktuję tylko słupy żelbetowe w ści-
słem słowa brzmieniu (uzbrojenie cienkie żelazne). Słupy
o uzbrojeniu sztywnem i słupy żeliwo-żelbetowe, jako-
teź porównanie ich z żelbetowemi i żelaznemi shanowi
przedmiot analizy osobnej.

Wiadomości z literatury technicznej.
: ; Mosty.

Wytrzymałość materjalów.
— Określenie naprężeń dopuszczalnych na podstawie

ilości cementu w betonie omawia Prof. Bryła w Cemencie
(1932, Nr. 2). Autor zestawił wyniki badań wytrzymałości
171 kostek w doświadczalni Politechniki Lwowskiej i 'do-
chodzi do wniosku", ie wytrzymałości kostek próbnych z be-
tonu, określonego wyłącznie ilością cementu różnią się nie-
raz o kilkaset procent; Wobec tego, jeśli przy wytwarzaniu
betonu nie zastosuje się należytej kontroli, zwłaszcza co do
składu żwiru i piasku, musi się, zastoso wy wad bardzo niskie
naprężenia dopuszczalne. Dr. M, Thullie.

— Most żelbetowy łukowy pod Eckelsbach na Ammerze
opisuje inź. Grerhart w Bet. u. Eisen (1930, str. 89). Jest
to most żelbetowy o największej w Niemczech rozpiętości
130 m. Łuk jest ustroju Melana przy zastosowaniu obciąże-
nia tymczasowego żwirem .podczas betonowania systemem
Spangenberga. Łuki żelazne są dwujprzegubowe krato.we tak,
jak łuki. żelbetowe, W przekroju poprzecznym widzimy dwa
przekroje żelbetowe skrzynkowe w odstępie 6 m od osi do
osi. Strzałką sklepienia wynosi 31-8.»», Wysokość przekrojów
ąkrzynkowych zmienia się od 2 m do 3ą2 m, szerokość jest

1*6 yi. Grubość ścian skrzynki wynosi 35 cm. Na łu-
spoczywają w odstępach. 10-5 m słupki pomostowe.

stała
kach
Największy słup 24 m wysoki ma przekrój 110x80 cm.
Pomost ma szerokość 8'3 m. Zestawienie łuka żelaznego.na-
stąpiło od obu brzegów bez rusztowań. •

— Drugi most spawany pod Łowiczem we wsi !Retki
omawia prof. Bryła w miesięczniku Spawanie i cięcie metali
(1931). Rozpiętość teoretyczna mostu 16-8, szerokość w świe-
tle 5'6 łH, pomost dołem, most w ukosie. Skrajne poprzecz-
nice są ukośne. ,. Dr. M. Thullie. ' •

Żelazo -beton.
— Mur wzmocniony żelbetem omawia inż. Trojanowski

w Cemencie (1932, str. 34). Autor projektuje połączenie po-
szczególnych części budowli żelbetem, przez co wszystkie
mury i stropy stanowią zespół przestrzenny, który potrafi
się oprzeć znacznym siłom zewnętrznym. Stropy-poleca on
wykonywać jako poziome ramy sztywne, • : '

• .-,' Dr. M. Thullie. -;•'*

Budownictwo wodne. ^
— Budowę grobli ziemnej i zbiornika na Ntsie Kładzkiej

pod Ottmachowem, rozpoczętą w r. 1928, ukończyć się ma
w roku obecnym. Zbiornik ten ma ważne znaczenie, gdyż
ma poprawić warunki żeglowności Odry poniżej Wrocławia
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przy niskich stanach; znaczenie to jest zupełnie podobne
jak zbiornik Roźnowskiego dla Wisły poniżej Dunajca,
zwłaszcza, że i warunki żeglowności Odry poniżej Wrocła-
wia i Wisły poniżej Dunajca są bardzo zbliżone (dorzecze
każdej z rzek okr. 20.000 7ma).

Wykonuje się tu groblą ziemną, według przekroju po-
danego na rysunku, o szerokości w koronie 4 m, a u spodu
w najgłębszem miejscu około 110 tn, Długość przegrody,
założonej w podkowę, wynosi około 7 hm. Studjum podkła-'
dów terenu, oraz opracowanie ostatecznego przekroju po-
przecznego, trwało wiele lat i oparło się również o berlińską
Akademję Budownictwa.

padkowo z zapotrzebowaniem dla r. 1928) ma szczególne
znaczenie z uwagi na obniżenie wysokich stanów i ochrony
przed powodzią, a prócz tego ma zaopatrywać szczytowy
zakład o sile wodnej, o ruchu 8—6-godzinnym, przy obję-
tości wody roboczej 100 'm3jsek i skutku 9300 hW (roczna
praca 13,5 milj. hWg).

— Wodociągi Nowego Yorku. Z okazji opracowania pro-
jektu czwartego wodociągu dla Nowego Yorku opisuje Im-
beau w Annales des ponts et chaussees 1931/V rozwój tego
wodociągu od początku.

Miasto założone przez Holendrów na wyspie Manhatan

Grobla pod Ottmachowem.

Jak widać z rysunku, przekrój składa się z 3 części:
a) ciała oporowego, b) uszczelnienia i c) z warstwy ochron-
nej, Ciało oporowe stanowi właściwą groblą, wykonane jest
z materjału, którego nieprzepuszezalność jest • największa
przy uszczelnieniu, a ku skarpie od strony powietrza- ma
maleć. Warstwy mają być walcowane wałkiem o ciężarze
przynajmniej 44onowym, nie wolno układać szyn na war-
stwacb, lecz materjał ma być sypany zapomocą przyrządów
0 zasięgu ramienia do 47 m. Uszczelnienie z gliny ma być
walcowane równolegle do pochylenia, w warstwach dwu-
dziestocentymetrowych. Warstwa ochronna ma być piaskowa
lub żwirowa. Kubatura grobli wynosi 4,2 miljona m8. {Die
Bautechnik Nr. 1/1932).

Gospodarcze znaczenie zbiornika przedstawia artykuł
w Nr, 5 czasopisma Deutsche W'asseruńrtschaft z r. 1930.

Wymagane jest, aby uzupełniające roboty regulacyjne
1 dodatek wody zasiłkowej ae zbiorników, umożliwiły poniżej
Wrocławia przez cały - rok głębokość dla żeglugi najmniej
1,40 m, tak, aby statki 400-tonowe mogły przy najniższych
stanach kursować z a | 3 ładunku. Wyłączono jednak także
katastrofalne posuchy jak z r. 1904 i 1911. Później jednak
nastąpiły jeszcze dalsze lata posuszne, a obliczenie wyka-
zało, ze w latach tych pomimo przeprowadzenia uzupełnia-
jących robót regulacyjnych liczba dni o niewystarczającej
głębokości byłaby następująca:

Rok 1911 1917 1918 1921 1922 1923 1928
Ilość dni o mniej-

szej głębokości
jak 1,40 m . . 107 68 31 138 64 57 79

Aby wodą zasiłkową uzupełnić głębokość do 1,40 OT,
trzebaby mieć zapas wody:

w r. 1911 63 miljonów m3

1921 236 „ • „
1925 95

Zbiorniki dotychczas wykonane na Śląsku pruskim
o łącznej pojemności 112 miljondw ms są przeważnie bez
znaczenia dla żeglugi, gdyż 9/1() ich sumarycznej pojemności
wykonano w dorzeczu Bobra i Katzbach, z ujściem do Odry
znacznie poniżej Wrocławia, a więc poniżej najgorszej części
rzeki. Z tego powodu zbiornik pod Ottmachowem o pojem-
ności użytecznej 95 miljonów m8*), (zgadzającej się> przy-

*} Dorzecze 2850 km\ odpływ roozny 700 miljonów ws..

w r. 1613, miało jeszcze w r. 1774 zaledwie 30.000 miesz-
kańców. Z tych to czasów pochodzi pierwszy wodociąg, da-
jący 2.500 w8 na dobę do 1400 mieszkań, posiadający
maszynę 18-konną.

1. Pierwszy duży wodociąg wykonano w latach 1837
do 1842; ujął on wody dorzecza, Croton zapomocą grobli
murowanej 15 m wysokości, zbiornika o pojemności 4,7 milj. ms

i przewodu (galerji) 61 hm długiego o przekroju 4,95 m%,
z 16-u krótkimi tunelami. Wydatnośó dzienna wynosiła
359.600 m, którą powiększono w r., 1880—1884 przez uję-
cie wód dorzeczy Bronx i Byram na 416.000 ms dziennie.
Całkowite koszta wyniosły 40 miljonów dolarów.

2. Drugi wodociąg Nowego Yorku, wykonany w ca-
łości w latach 1885—1907, kosztem 41. miljonów dolarów,
rozszerza znacznie ujęcia w dorzeczu Croton, a nowy prze-
wód (galerja o przekroju 14,45 m2, wysoka 4,15 m, szeroka
4,12 m) o 49,5 hm długości, doprowadza dziennie do miasta
1,135.500 m3. Nowa przegroda doliny Croton ma 90,5 m
wysokości i zamyka zbiornik o pojemności 113,550.000 w3

Magazynowanie odbywa się i w innych zbiornikach i jezio-
rach, tak, że łączna pojemność zbiorników wynosi 150 milj. ms.

3. Trzeci wodociąg wykonano w całości w okresie
1906 —1930, ujmując wody z dorzeczy Esopus, Shoharie
i Catskill; wykonano przegrody dolin 01ive i GKlboa ze zbior-
nikami Ashokan (492 milj> m&) i Shoharie (83 milj. m8).
Przewód Catskill doprowadzający te wody do miasta daje
dziennie 1,892.000 w2, ma wymiary 5,33 X 5,18 m2 i prze-
krój 22,4 m2. Celem złączenia wód dążących do N. Yorku
wybudowano pod Kensico wielką przegrodę zamykającą
zbiornik o pojemności 109,8 milj. ms, zaś celem regulowa-
nia rozdziału wody w mieśoie mniejszy zbiornik (3,3 km*
powyżej Jorome-Park) o pojemności 3,4 milj. w3. Prócz tego
wykonano pod miastem dwa tunele dla przeprowadzenia
wody o przekrojach kołowych (średnice1 3,35 m do 4,57 m
i &,18 m), założonych w głębokości 54—90 «i pod terenem,
każdy o długości około 32 fcm. .Mogą one przeprowadzić
dziennie 3 miljony 870 tysięcy ms.

Koszt tych wszystkich urządzeń trzeciego wodociągu
wyniósł 251,6 miljonów dolarów. :

4. Czwarty wodociąg, którego projekt wstępny prze-
dłożono w r. 1928 ujmie wody dorzecza Rondout Creek
(prawy dopływ Hudsonu) i zbywające jeszcze wody szeregu
innych dorzeczy. Wody te zamagazynuje się w 6 'zbiorni-
kach zamkniętych przegrodami dolin. Całość ujęcia da 2,6



milj. m3 dziennie, które doprowadzi się wielkim przewodem
(190 km długości, przekrój o średnicy 5,19 m) do miasta.

Ten program wykona się w 3 etapach, 1930—1935,
1935—1938 i 1938—1941, przyczein ujęte ilości wody w dwu
pierwszych etapach wystarczą do r. 1950. Koszt robót w samych
tylko dwu pierwszych etapach wyniesie 272,6 milj. dolarów.
Liczba mieszkańców miasta, przewidywana na rok 1950 wy-
niesie 8.5 miljona, a koszt wszystkich caterech wodociągów
(z dwoma tylko etapami czwartego) 605,2 milj. dolarów.

Co do jakości to wody zasilające N. Tork są miękkie,
temperatura w zbiornikach dochodzi u góry do 23° u spodu
6°. Woda zawiera bact. coli — była propozycja filtrowania,
ale ją odrzucono; stosuje się tylko chlorowanie, chlorem ga-
zowym, lub hypochlorytem. Prócz tego roztoczono opiekę
nad czystością, stoków dorzeczy, oraz przeprowadza się asa-
nizację miejscowości położonych w dorzeczach, w których
ujmuje się wodę. Ilość wypadków śmierci z powodu chorób
tyfusowych zmniejszyła się od r. 1880 do 1920 ze średnio
27,6 na 2,6 na 100.000 mieszkańców, a w latach 1926
i 1927 była 1,9 i 1,2. Śmiertelność" ogólna w N. Yorku
zmalała również; w r. 1927 była 11,8 na 1000 (Bronx
i Queens, Manhattan 14,7). Dla porównania dodaje się, że
śmiertelność ogólna Stanów Zj. Am. pn. wynosiła 11,4 na
1000 (12,48 w miastach, a 10,4 we wsiach).

— Konkurs im. Schinkla. Na rok 1933 ogłoszono kon-
kurs z fundacji im. Schinkla. Temat z budownictwa wodnego
jest następujący: „Projekt kanału bocznego (Stichkanal)
z portem fabrycznym i mostem kanałowym". Dr. M. M.

Miernictwo.
— Wykształcenie geometrów cywilnych w Szwajcarji.

Obecnie w Szwajcarji, chcąc uzyskać uprawnienie cywilnego
geometry, należy po dwuletniej praktyce złożyć egzamin
przed specjalną komisją państwową. Do egzaminu wyma-
ganą jest matura. Samo zaś wykształcenie fachowe pozo-
stawione jest swobodnemu wyborowi kandydata; moie on
studjować, gdzie chce i jak chce. Dla ułatwienia są zorga-
nizowane przy Politechnice w Zurychu i wyższej Szkole
technicznej w Lozannie wydziały miernicze, jednakowoż ab-
solwenci tych wydziałów nie składają żadnych egzaminów
i nie uzyskują dyplomów.

Taka organizacja studjów wpływa niekorzystnie na
dopływ nowych sił do zawodu mierniczego zarówno pod
względem jakości, jak i ilości. Zrozumiałem jest, że młody
człowiek woli wybrać dział studjów, zapewniający mu po
ukończeniu akademicki dyplom. A i rodzice chętniej skiero-
wują swoich synów na te wydziały, które posiadają pewne
r yg o r y egzaminacyjne, pozwalające im kontrolować pracę
synów w czasie studjów. Tylko ci, co nie zdali wstępnych lub
późniejszych egzaminów, przenoszą się na dział mierniczy.
Że nie będą z nich dobrzy fachowcy, nie potrzeba tego do-
dawać. Pozatem pięciosemestrowy program studjów ograni-
cza się jedynie tylko do samego miernictwa. A to nie wy-
starcza obecnie dla inżyniera mierniczego, który coraz ważniej-
sze zadanie spełnia w ogólnem gospodarstwie społecznem.
Konieczną jest dla niego znajomość meljoracji, sporządzania
planów zabudowania i t. -p. Również i szybki rozwój mier-
nictwa (fotogrametrja, optyczny pomiar odległości, topografja
stolikowa itp.) wymaga odpowiedniego rozszerzenia programu
studjów mierniczych.

Słusznie też ostatnie zebranie geometrów szwajcar-
skich uchwaliło zmiany w programie studjów mierniczych,
żądając rozszerzenia wydziału mierniczego na 4-letnie aka-
demickie studjum z dyplomem inżyniera. Dr. K. W.

RECENZJE I KRYTYKI.
Ini. Emil Bratro, Prof. Politechniki Lwowskiej: „Bu-

dowa i utrzymanie dróg". Podręcznik dla średniego perso-
nelu drogowego z 195 rycinami i dwiema kolorowemi ta-
blicami. Wydanie drugie. Lwów - Warszawa, 1932. Nakła-
dem Księgarni Polskiej Bernarda Połonieokiego.
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Niedawno ukazała się na półkach księgarskich pod
powyższym tytułem piękna i bardzo pożyteczna książka, jako
drugie wydanie dzieła, wydrukowanego w roku 1921.

Autor nadmienia w przedmowie, że przeróbka książki
jest zupełna i poza tytułem oba wydania niewiele mają
wspólnego. Uwaga ta jest słuszna, zwłaszcza odnośnie do
niektórych rozdziałów.

Przedmiot doznał wydatnego rozszerzenia, bo pierwsze
wydanie obejmuje 167 stronic druku z 92 rysunkami,
a w drugiem mamy 424 stron druku z 195 rysunkami.

Wobec tego uzasadniona jest ocena dzieła, jako rzeczy
nowej, bez nawiązywania do wydania pierwszego.

Po przeczytaniu przedmowy i spisu rzeczy nasunęły
mi się następujące uwagi ogólne.

Działy IV i VI zajmują się wyłącznie, a działy I I I
i V w przeważnej mierze nauką o robotach ziemnych.

Eoboty ziemne nie są działem nauk inżynierskich, zwią-
zanym wyłącznie z budową dróg, więc — zdaniem mojem —
byłoby lepiej, gdyby ten temat znalazł opracowanie jako
odrębna całość, uwzględniona w tytule książki. Zyskałaby
na tem przejrzystość w układzie dzieła i nie byłoby po-
trzeby ograniczania tematu do zakresu, dotyczącego wy-
łącznie budowy dróg. Ostatni wzgląd, w połączeniu z prze-
znaczeniem książki dla średniego personelu drogowego,
skłonił prawdopodobnie Szan. Autora do pominięcia w dziale
nauki o robotach ziemnych sprawy pochylenia skarp, oraz
sprawy projektowania ruchu ziemi, wreszcie do zbyt ogólni-
kowego przedstawienia kwestji dodatku do kosztów prze-
wozu ziemi na wzniesieniu.

Dział V zajmuje się właściwie ubezpieczeniem korony
i skarp robót ziemnych, więc po przeniesieniu ustępu 34 do
działu X, mógłby otrzymać właściwszy tytuł „Ubezpiecze-
nie robót ziemnych".

Przeznaczenie książki dla średniego personelu spra-
wiało Szan. Autorowi pewną trudność w doborze obszaru
omawianego przedmiotu i to jest powodem pewnej nierówno-
mierności w opracowaniu poszczególnych działów, doty-
czących budowy dróg.

Na pierwszy plan wysuwa się dział VII, traktujący
o budowie nawierzchni drogowej, a także i działy następne.
Opracowanie tychże jest bardzo staranne, obszerne i wy-
czerpujące, z wielką ilością danych praktycznych, przy
uwzględnieniu najnowszych zdobyczy na tem polu. Ze
szczególnem uznaniem podkreślić tu należy ciągłe zwracanie
uwagi czytelnika na te nowoczesne ustroje nawierzchni dro-
gowej, dla których zapotrzebowanie materjału może być po-
kryte zasobami krajowemi.

Działy te uważam za postawione tak wysoko, iż od-
powiadają w zupełności potrzebom nauki w Politechnice,
a zarazem stanowią cenne źródło informacyjne dla inżyniera
drogowego. • -

Nasuwa mi się tutaj jedna drobna uwaga. Szan. Autor
ujął w osobne działy sprawę kamienia i wyrobu tłucznia
(dział VIII), oraz maszyny drogowe (dział XI). Wydaje mi
się, że obydwa te działy niogły znaleźć pomieszczenie
w dziale VII; uniknęłoby się rozrywania tematu i w kon-
sekwencji zbytecznego powtarzania się, tera więcej, że
w dziale XI omawia Szan. Autor tylko wały drogowe i pługi
żwirowe, a o całym szeregu innych maszyn wspomina w od-
powiednich miejscach innych działów. • •'

Mimochodem wspomnę, iż nie znalazłem w książce
wzmianki o robotach przygotowawczych na koronie roboty
ziemnej nowej drogi przed przystąpieniem do układania na-
wierzchni.

Eozdziały I I i I I I ' opracowane są starannie, jednak
niektóre tematy potraktowane są zbyt zwięźle. Chętnie wi-
działbym np. obszerniejsze -omówienie sprawy spadków na
drogach. Po przestudjowaniu .7 i 8 ustępu nie otrzymuje
się jasnego poglądu "na zasadę spadku jednostajnego (a nie
jednolitego), oraz na granice, w jakich można od tego spadku
odstąpić, bez zbytniej straty na pracy zaprzęgu w terenie
podgórskim i górskim. ' ' . • . • • ,..'.:
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Podobnie wydaje mi się, zbyt ogólnikowo potraktowaną
w ustępie 9 sprawa stosunku między promieniem łuku,
a rozstawem osi pojazdu z zaprzęgiem i kątem skrętu osi
przedniej i tylnej, wskutek1 czego -nie- wyjaśnione są dane
odnoszące się do najmniejszych'promieni przy przewozie dłu-
giego-drzewa, • • ••>'.. ;-: -;' •••,•'

Wreszcie odnoszę wrażenie, że ustępy 14 i 15 są. ujęte
zbyt krótko, a zwłaszcza sprawa opracowania projektu i prac
technicznych z tem związanych . nie -daje uczącemu się do-
kładanych wskazówek co do toku tychże prac i ostatecznego
składu i formy projektu, •

Uwagi powyższe, będące wyrazem poglądu mojego na
ogólny układ książki, nie umniejszają- wcale wysokiej jej
wartości naukowej i dydaktycznej. >• . . •'-..••• '•'•

Na podkreślenie zasługuje rzetelna troska Szan. Autora
o wpojenie w czytelnika przeświadczenia, że wzmagający
się ruch automobilowy wywiera decydujący wpływ na bu-
dowę i utrzymanie nowoczesnej drogi, ujawniającej. się nie-
tylko' w konieczności poszukiwania: nowych ustrojów na-
wierzchni, leczi pewnych zmian w dotychczasowych zasa-
dach .co do kierunków drogi, szerokości jej korony i ukształ-
towania przekroju poprzecznego jezdni. Skrupulatne uwzglę-
dnianie wpływu ruchu automobilowego- na drogę, przepro-
wadzane konsekwentnie • w omawianej książce, nadaje jej
cechę nowoczesności i podnosi wysoko jej wartość. .Cechuje
książkę jasność w ujmowaniu problemów, idąca w parze ze
ścisłością, więc czyta się ją przyjemnie, •.'.••' /•
•, ; i Język tekstu jest naogół czysty'; wyrażenia techniczne
dobrane z rozwagą i starannie. Druk dobry ; rysunki w tekś-
cie czyste i wyraźne. • • . " • ' ."..,•'••.

Szczególną uwagę zwracają na siebie starannością wy~
konania dwie tablice kolorowane, dołączone do książki; jedna

z nich przedstawia wzór'planu sytuacyjnego, a druga wzór
profilu podłużnego drogi. Stanowią one bardzo,, pożyteczne'
i cenne uzupełnienia książki, jako wzory, jaką szatę^ówinny
otrzymać1'-te. dwa główne załączniki projektu szczegółowego i
Na rysunku profilu podłużnego podana jest niweleta roboty
ziemnej,' brak natomiast niwelety drogi. Zdaje mi się*. ' że
pominięcie 'tej ostatniej, nie jest wskazane, gdyż właśnie ta
linją.jest stałą i określoną,, natomiast linja korony roboty
ziemnej może- się; zmieniać ze zmianą typu nawierzchni.'

••' -Omawiane dzieło wykracza, • według mego zdania, bar-
dzo daleko poza miarę' podręcznika dla średniego' personelu
drogowego i stanowi cenną i poważną pomoc naukową dla
Studentów Politechniki,- oraz źródło informacyjne pierwszo^
rzędnej jakości dla inżynierów,1 zajmujących się- budową
i'utrzymaniem dróg. • < '

• Za ogrom pracy przy pisaniu i wydaniu książki, oraz
żą przysporzenie' naszej literaturze technicznej' wysoko po-
stawionego i bardzo poźyteczngo dzieła, należy się'Szan,
Autorowi rzetelne uznanie.. K,- Wątorek.

NEKROLOOJA.
W dniu IŁ maja b. r. zmarł .długoletni członek na-

szego Towarzystwa śp. Inż. K a r o l P e s z k ó w s k i , emer,
starszy referent Min. Robót Publ. Cześć Jego pamięci!

SPROSTOWANIE.
W artykule p. t. „W stulecie, urodzin James' a Clerka

Maxwella" na str. 138 wiersz 39, lewa szpalta zamiast
„O ruchu - stałości Saturna" ma, b y ć : -;,0 stałości ruchu
pierścieni Saturna".

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P>

z dnia 29. II. 1932 r. Obecni: Prezes St. Rybicki, Wice-
prezes: Inź. F. Blum. Członkowie: Dr. W. Aulićh, Prof. E.
Bratro, Inż, E. Bronarski, Ini. A. JBroniewski, Inź. T, Ja>-
rosz, Inź. Z. Kalityński, Inź. K. Knaus, Inź. St. Kozłowski,
Prof. D. Krzyczkowski, Inź. T< Laskiewicż, Prof. M.Mata-
kiewicz, Inź. A, Tomaszewski, Prof. K, Zipser, oraz Prze-
wodniczący Sekcji Inżynierów-Architektów Inź. W. Grzy»
malski 5 Przewodniczący Sekcji Ogólnej Inż. P. Praohtel-
M o r a - w i a ń s k i , . ,"..•'•.•, . ' ..- . .'• .'

1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu.
przyjęto bez zmia'n, • •.[:-. , • ;

2. Przyjęto: jednogłośnie następujących : nowych człon-
ków: Inź.. Ottona Bortela, Inź. Ludomira Czecha, Inż. Ed~
munda Grabowieckiego, Inż. Stanisława Panczyja, Inż. Mi-
chała Siedmiograja, Inź. Stanisława .Weina.' i

3. Skarbnik składa sprawozdanie kasowe za rok 1931
(ogłoszone,w Czasopiśmie Techniczmm Nr, 6),- oraz przedsta-
wia preliminarz budżetowy na rok 1932. Rok 1981.' udało.
się zamknąć nadwyżką w kwocie 16-47 zł. Prezes wyraża
w" imieniu Wydziału Głównego specjalne podziękowanie dla.
Skarbnika za nad wyraz gorliwe zajmowanie się sprawami
finansowemi Towarzystwa i skrupulatne wykonanie preli-
minarza. , . -•;.'•..-

4. Prezes Rybicki zawiadamia Wydział ó rezygnacji
Inż. J. Wokroja z Wydziału ze względu na przeniesienie
do Warszawy, i wyraża żal z utraty bardzo czynnego współ-
pracownika Wydziału. ,' ' . .,.

6. Prezes zawiadamia Wydział o' odwołaniu Między-
narodowego Kongresu Prasy Technicznej w Warszawie, oraz
podaje do wiadomości porządek obrad.Zjazdu Delegatów
Technicznych w Warszawie. • ..' .

6.. Wnioski Przemyskiego Oddziału P. T. P. na Walne
Zgromadzenie Członków w sprawie: 1. wydawania specjal-

nych zeszytów Czasopisma Technicznego z dziedziny archi-
tektury i budownictwa, oraz 2. w sprawie obniżenia; Wkła-
dek członków Oddziału P. T. P. w Przettiyślu, .postano-
wiono przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu, .prayezera,uchwa-
lono , wniosek pierwszy poprzeć, zaś wniosek :.drugi, j.^ko
niezgodny ze Statutem Towarzystwa, przedstawić do od-
rzucenia. , '•. r : • ;
•'•'• 7. Prezes'Sekcji Elektryków Inź. Knaus przedstawia
trudności związane z przyjęciem Regulaminu 'ramowego
Sekcyj P. T. P. przez' Lwowski Oddział Stowarzyszenia
Elektryków Polskich i proponuje pewne • zmiany statutów
P, T. P. oraz Łw. 0. St. j E . P4j celem umożliwienia dalszej
ścisłej współpracy obu Towarzystw.' -Po dłuższej dyskusji
postanowiono sprawę tę odłożyć do następnego posiedzenia,
oraz uprosić p. Prof. Zipsera o zreferowanie tej sprawy.

8. Prezes Rybicki zawiadamia Wydział o utworzeniu
Sekcji Geodezyjnej oraz o składzie jej Zarządu z p. Prof.
Dr. "Weiglem na czele. Regulamin Sekcji Geodezyjnej
przyjęto.

9. Ze względu na częste nieporozumienia w Sprawie
terminów zebrań poszczególnych Sekcyj postanowiono ułożyć
terminarz zebrań i rozesłać go wszystkim Sekcjom Towa-
rzystwa. Prócz tego uchwalono, że lokal Towarzystwa od-
daje się na posiedzenia Zarządów Sekcyj zasadniczo tylko
do godz. 20-tej. . .

1G. Wiceprezes Blum stawia wniosek, ażeby po W.al-
nem Zgromadzeniu Członków urządzić zebranie koleżeńskie.

1,1. Prof. Bratro stawią wniosek, by Polskie Towa-
rzystwo Politechniczne ogłosiło enuncjację w sprawie ko-
nieczności zasiadania inżyniera w Prezydjum m. Lwowa,
ze względu na rozliczne agendy techniczne miasta. Sprawę
tę przekazano Prezydjum Towarzystwa, któremu wniosko-
dawca przedłożyć ma projekt enuncjacji. ,. '-.,

v Na tem posiedzenie zamknięto, i : • •'•', .

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro: Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwawie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Uczczenie działalności Prof. Dr. Maksymiljana Thulliego.
tynuował je w Politechnice Wiedeńskiej, którą ukończył
w r. 1876, poczem wstępuje do służby w Dyrekcji kolei
lwowsko -czerniowieckiej.

"W" grudniu 1878 r. habilituje się jako docent teorji
mostów w Szkole Politechnicznej we Lwowie i odtąd
datuje się Jego tak wybitna i wszechstronna działal-
ność naukowa, pedagogiczna i społeczna.

W roku 1889 mianowany bezpłatnym profesorem,
w rok później — po wystąpieniu ze służby kolejowej —
profesorem nadzwyczajnym, a w pięć lat potem t. j .
w r. 1894 zostaje profesorem zwyczajnym i w tymże
roku wybrano Go po raz pierwszy rektorem Szkoły
Politechnicznej we Lwowie. Po raz drugi objął tę god-

ność w r. 1910/11, a po raz
trzeci w r, 1914.

Podczas Jego długolet-
niej pracy profesorskiej po-
wierzano Ma również kilka-
krotnie dziekanaty Wydzia-
łów Inżynierji i Inżynierji
Wodnej, przyczem ogółem
przypada na Jego pracę dzie-
kańską lat jedenaście.

W roku 1902 uzyakuje
na podstawie rozprawy nau-
kowej, w Politechnice w Pra-
dze — tak wówczas rzadki —
stopień doktora nauk tech-
nicznych.

W twórczej pracy nau-
kowej nie ustaje ani na
chwilę. Ogłasza 220 prac
naukowych — pisząc w trzech
językach, mianowicie pol-
skim, niemieckim i francu-
skim — w czem 183 rozpraw
naukowych, 22 podręczni-
ków w 32 wydani aoh, oraz
pięć działów „Podręcznika

„ Inżynierskiego", wychodzą-
cego obecnie pod redakcją
Jego byłego ucznia profesora

Politechniki Dra Stefana
Bryły. Cyfra powyższa nie
obejmuje jednak znacznej
ilości sprawozdań z świato-
wej literatury technicznej,
recenzyj, krytyk, wreszcie
polemik naukowych rozsia-

nych po rozmaitych czasopismach fachowych, prze-
ważnie w Czasopiśmie Technicznem we Lwowie, Prze-
glądzie Technicznym w Warszawie, w Zeitschrift des
osterreichischen Ingenieur u. Architekten- Vereines we Wie-
dniu, wreszcie w Beton u. Eisen.

Dokładnej liczby Jego wszystkich publikacyj na
razie ustalić się nie da — zrobi to kiedyś bibljograf—
w przybliżeniu jednak, dochodzi ona do zawrotnej w tym
przypadku cyfry jednego tysiąca.

Obszary zagadnień naukowych interesujących żywo
Jego ruchliwą i lotną myśl, rozszerzają i mnożą się z po-
jawianiem się nowych ustrojów i materjałów budowla-
nych, które znajdują w Nim znakomitego badacza

W dniu 12 maja b. r. w południe polski świat
techniczny, obchodził w auli Politechniki Lwowskiej
święto uroczystego wręczenia — Księgi Pamiątkowej
ku uczczeniu zasług Nestora technicznej nauki polskiej
Prof. Dra Thulliego — sędziwemu Jubilatowi.

Święto to cudownym zbiegiem okoliczności przy-
padło w miesiącu kwitnących sadów, w miesiącu po-
wracającej pełnej wiosny, a słoneczny dzień majowy
harmonizował z niespożytą młodością umysłu i gorą-
cym młodzieńczym zapałem w pracy naukowej dostoj-
nego Jubilata, który pomimo rozpoczęcia w b. r. osiem-
dziesiątego roku — swego znojnego, oddanego w ofierze
nauce i społeczeństwu — życia, nie ustaje nadal w twór-
czej pracy naukowej, czego
dowodem ogłoszenie przez
Niego w b. r. dwu prac nau-
kowych — jedna w języku
polskim a druga w obcym.

Na uroczystą Akademję
ku Jego Czci przybyli re-
prezentanci Władz państwo-
wych, świata naukowego,
koledzy i uczniowie dostoj-
nego Jubilata, wreszcie mło-
dzież technicka.

Uroczystość otworzył
pieśnią powitalną Chór Tech-
ników, poczem Jego Magni-
ficencja Rektor Politechniki
Lwowskiej Prof. Gtabryel
Sokolnicki zagaił dostojne

Zebranie przemówieniem,
w którem zaznaczył donio-
słość odbywającej się uro-

czystości jako wielkiego
święta i triumfu polskiej
nauki technicznej.

Zkolei Przewodniczący
Komitetu ku uczczeniu Prof.
Dr. Maksymiljana Thulliego,
wyłonionego z Wydziału
Inżynierji Lądowej i Wodnej
Politechniki Lwowskiej oraz
Polskiego Towarzystwa Poli-
technicznego, w których to
ośrodkach, jednoczących na-
ukowy i zawodowy świat

techniczny, zakiełkowała
w r. 1929, prawie równo-
cześnie, myśl uczczenia zasług dostojnego Jubilata —
Dziekan tego Wydziału Prof. Emil Bratro przedstawił
ogrom zasług Jego znojnego — oddanego nauce pol-
skiej — życia. Zasługi te musiały znaleśó oddźwięk
u Jego wielkiego — w ciągu 42 lat jako profesora
Politechniki Lwowskiej, wychowanego przez Niego —
zastępu uczniów, którzy na pierwszą pobudkę ochotnie
pospieszyli uczcić swego profesora, przewodnika i Nestora
inżynierów polskich.

Oto krótki rys Jego ofiarnego życia:
Profesor Dr. Maksymiljan Thullie urodzony we Lwo-

wie w r. 1853, rozpoczął w r. 1871 studja techniczne
w ówczesnej Akademji Technicznej we Lwowie, a kon-
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i teoretyka. W początkach swej działalności naukowej
wprowadza do teorji mostów swe epokowe myśli o linjach
wpływowych, następnie obejmuje swoją twórczą, myślą
w całym szeregu prac naukowych — całokształt teorji
wytrzymałości materjałów i ustrojów budowlanych oraz
teorji parcia ziemi, obdarowując techniczną naukę pol-
ską, swoją, niezrównaną „Statyką budowli", zkolei po-
daje teoretyczne zasady obliczeń świeżo powstałych
ustrojów źelbetowj^ch — opartych na doświadczeniach
własnych wykonanych w Stacji Doświadczalnej Poli-
techniki Lwowskiej oraz na doświadczeniach wykona-
nych za granicami Państwa — a w ostatniem dziesięcio-
leciu ogłasza bardzo cenne prace z dziedziny naprężeń
drugorzędnych, stwarzając podczas swych prac polskie
piśmiennictwo techniczne, którego dotychczas zupełnie
nie było.

Ograniczenie miej sca, nie pozwala nawet szkicowo
przedstawić Jego bogate wyniki działalności naukowej,
pedagogicznej i fachowej, w której bierze udział równo-
legle z pracą naukową czy to jako konstruktor czy też
jako rzeczoznawca.

Pracą, tą zyskuje Imię rozbrzmiewające daleko
poza granicami kraju okrywając chlubą polską naukę
techniczną, oraz zaskarbia sobie serca nietylko najbliż-
szych t. j . uczniów, z którymi się bezpośrednio stykał
w salach konstrukcyjnych Politechniki Lwowskiej, lecz
także uczniów niejako pośrednich, którzy uzupełniali
swą teoretyczną, i fachową wiedzę za pośrednictwem
Jego prac naukowych i podręczników, wreszcie ogółu
inżynierów i społeczności technicznej, to też Instytucje
Naukowe i Społeczne obdarzały i obdarzają Go głę-
boką czcią i miłością, czego dowodem nadawanie Mu
najwyższych godności, jakiemi te Instytucje rozpo-
rządzają.

Jest więc honorowym profesorem Politechniki
Lwowskiej, Doktorem honoris causa Politechniki War-
szawskiej , honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa
Politechnicznego. Młodzież technicka, dla której był
opiekunem, okazującym wiele serca — ofiarowała Mu
godność członka honorowego Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy Studentów Politechniki i Związku Studentów
Inźynierji, a miasto Lwów w roku 1931 obdarzyło Gro
nagrodą naukową,. Pozatem jest członkiem honorowym
wielu Towarzystw społecznych jak Czytelni Katolickiej,
Skały, Przyjaźni i t. d.

Wręczając Jubilatowi Księgę ku Jego chwale, wy-
raził prof. E. Bratro życzenie, by Nestor polskiej nauki
technicznej widział w niej choć częściową spłatę tego
długu, jaki w stosunku do Jego Osoby zaciągnęło kilka
pokoleń inżynierów polskich.

Następny mówca prezes Polskiego Towarzystwa
Politechnicznego Inż. Stanisław Rybicki przedstawił
ścisły związek teoretycznych nauk technicznych z bie-
żącemi potrzebami praktyki i podniósł zasługi Jubilata
na fcem polu, wyszczególniając Jego pracę około roz-
woju Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we
Lwowie.

Następnie wygłoszono szereg przemówień gratu-
lacyjnych przeważnie przez delegatów różnych Insty-
tucyj i Towarzystw Naukowych podnosząc zasługi Ju-
bilata we wszystkich dziedzinach Jego pracy. I tak:
imieniem Polskiej Akademji Umiejętności oraz Politech-
niki Warszawskiej przemawiał profesor Politechniki
Warszawskiej Dr. Maksymiljan T. Huber, imieniem
Akademji Nauk Technicznych, której był jednym z za-
łożycieli i prezesem, obecny prezes tej Akademji prof.
Dr. Maksymiljan Matakiewicz, imieniem Akademji Grór-
niczej prof. tej Akademji Izydor Stella - Sawicki, imie-
niem byłych uczniów prof. Polit. Lw. Dr. Stefan Bryła,
a imieniem Młodzieży Technickiej asystent Politechniki
Jan Grubecki.

Po tych przemówieniach wszedł na mównicę —
witany gorącymi oklaskami — sędziwy Jubilat, dzię-
kując w pięknych słowach wszystkim tym, którzy od-
czuli intencję Jego pracy życiowej, wyrażając przytem
radość, że ziarno prawdy przez Niego siane nie padło
na grunt skalisty, lecz urodzajną glebę, czego dowo-
dem wręczona Mu dziś Księga Pamiątkowa, zawiera-
jąca prace naukowe Jego uczniów, dodając w swej
niezwykłej skromności, że będzie żył po zejściu z tego
świata jednak nie w dziełach swoich, lecz w dziełach
swoich uczniów, którzy G-o już w twórczości swej
prześcignęli.

Przy końcu uroczystości redaktor Księgi Pamiąt-
kowej ku czci Prof. Dra M. Thulliego profesor Poli-
techniki Lwowskiej Dr. Stanisław Brzozowski odczytał
listy i telegramy gratulacyjne, nadesłane z całego ob-
szaru Polski, przez osoby i reprezentantów Instytucyj
naukowych i zawodowych, którzy na uroczystość oso-
biście przybyć nie mogli, poczem Ohór Technicki za-
kończył pieśnią tę wzniosłą uroczystość.

Po akademji odbyło się śniadanie w salonach Ho-
telu Greorge'a, na którem zaproszeni goście toastując
na cześć dostojnego Jubilata, spędzili kilka godzin
w miłym i przyjacielskim nastroju.

Dr. Aleksander Pareński

Dnia 5 mają b. r. wręczyli Profesorowi Doktorowi
Maksymiljanowi Thulliemu Prezes Towarzystwa Inż.
Stanisław Rybieki i Wiceprezesi Prof. Dr. Otto Na-
dolski Inź. Paweł Prachtel-Morawiański d y p l o m ho-
n o r o w y Polskiego Towarzystwa Politechnicznego.

Prezes Rybicki wręczając dyplom oświadczył, że
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa nadało
godność Członka Honorowego Panu Profesorowi Dokto-
rowi Thulliemu jako dowód uznania za Jego wielkie
zasługi położone na polu naukowem i jako znak wdzięcz-
ności za długoletnią współpracę z Polskiem Towa-
rzystwem Politechnicznem. Pan Prof. Thullie dziękując
za zaszczytne odznaczenie wyraził się pochlebnie o dzia-
łalności Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, któ-
rego stały rozwój śledzi z wielkiem zadowoleniem od
pierwszych chwil istnienia Towarzystwa.

Prof. Maksymiljan Matakiewicz.

XV Międzynarodowy Kongres Żeglugi
odbyty w Wenecji w dniach 12—22 września 1931 r.

(Z jedną tablicą rysunkową).

Jak wszystkie poprzednie kongresy odbył się on
z wielką okazałością, z udziałem króla włoskiego, mi-
nistrów i reprezentacji władz stronnictwa faszystow-
skiego. Po raz pierwszy od czasów przedwojennych
(od kongresu w Filadelfji z r. 1912) reprezentowane
były Niemcy, z których napłynęło sporo referatów fa-

chowych; dwa ostatnie kongresy (Londyn 1923 i Kair o
1926) odbyły się bez współpracy Niemców. Wreszcie
zanotować należy, że do języków oficjalnych kongre-
sów żeglugi, których było dotychczas trzy, t. j . fran-
cuski, angielski i niemiecki, zaliczono również czwarty,
t. j . włoski.



Jak zwykle, prace kongresowe dzielą się na dwie
sekcje : żeglugi śródziemnej i żeglugi morskiej, w każdej
zaś sekcji omawiają referaty dwa do trzech zagadnień
(questions), zgóry ustalonych, oraz przedstawiane są
komunikaty (communications) odnoszące się również do
określonych zgóry tematów.

W dziale żeglugi śródziemnej, z którego prac po-
dane tu będzie krótkie sprawozdanie, podane były trzy
zagadnienia i trzy tematy dla komunikatów. Na ogólną
liczbę referatów w tym dziale 60, był tylko jeden re-
ferat polski. Nie należy się temu dziwić; dla kongre-
sów najciekawsze są wyniki badań naukowo wykształ-
conych inżynierów na tematy aktualne, wykonanych
bądź to w laboratorjach hydraulicznych, bądź też
w przyrodzie z okazji studjów do projektów, lub wresz-
cie na najnowszych budowlach.

U nas, gdzie dróg wodnych się nie buduje, a bu-
downictwo wodne wogóle jest w zastoju, w braku
wreszcie laboratorjów hydraulicznych, o tego rodzaju
spostrzeżenia, któreby zainteresowały obcych, nie jest
łatwo.

Przystępując do omówienia naj celniej szych refe-
ratów podamy także kolejno tematy zagadnień i komu-
nikatów. Zaznacza się, że wiele referatów posiada treść
pierwszorzędnej wartości, uwzględnia najnowsze zdo-
bycze nauki i to nietylko z działu żeglugi, ale i z pod-
stawowych działów budownictwa wodnego.

A. Zagadnienia.
1. P r z e c i e k a n i e wody pod fundamen-

t a m i i n a o k ó ł budowl i s p i ę t r z a j ą c y c h , oraz
wpoprzek grobli podłużnych dróg wodnych1).
"Wypór wody. Ś r o d k i o c h r o n n e zmniejsza-
j ą c e p r z e c i e k a n i e i z a p o b i e g a j ą c e jego
n i s z c z ą c e m u d z i a ł a n i u .

Prof. D a n t s c h e r z Monachjum przedstawia
ciekawe typy głębokiego fundowania jazów zapomocą
murów progowych (murs de seuil) w wypadkach, gdzie
chodziło o oparcie się na warstwie nieprzepuszczalnej
(rys. 1—4 tablicy). Zamiast takiego głębokiego muru
można dać po stronie górnej żelazną ścianę szczelną,
które to ściany przy jazach dużych rozmiarów wyru-
gowały ściany drewniane. Ściana szczelna od dolnej
strony jazu nie musi schodzić aż do podłoża nieprze-
puszczalnego. Jednak jazy o mniejszych spiętrzeniach
funduje się również i na pokładach przepuszczalnych,
przyczem i ściany szczelne nie schodzą do warstwy
nieprzepuszczalnej. Wtedy woda przecieka pod funda-
mentem, aby jednak nie porywała cząstek materjału
i nie burzyła wytrzymałości pokładu, zmniejsza się
spadek ciśnienia zapomocą przedłużenia podłoża w dół
i w górę, ścian szczelnych, eto.J). Autor przypomina
wzór empiryczny Bligh'a, pracę Terzaghi'ego8), oraz
metodę Forchheimera oznaczenia przepływu pod fun-
damentem.

Oo do praktycznych metod wykonania fundacji,
to metodę zapomocą obniżenia poziomu wody grunto-
wej, z zastosowaniem studzienek, uważa za odpowiednią,
choć drogą, natomiast drenowania pokładu, z dopro-
wadzeniem wody do wspólnego dołu pompowego, nie
uważa jako metodę pewną, z uwagi na trudność
uszczelnienia drenów. Również stwierdza, że uszczelnie-
nie podłoża zapomocą wstrzykiwania cementu nie za-
pewnia zupełnej szczelności.

1) Omawiano również i wały rzeczne.
2 ) Patrz „Budowa Jazów" autora, Lwów 1920, str. 50.
s) „Der Grundbruch bei Stauwerken", Zeitschrift fur

WasserJcraft 1922.
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Drugą część tego referatu stanowi omówienie prze-

ciekania przez groble ziemne kanałów. Groble te wy-
konywa się często z materjałów przepuszczalnych, cho-
dzi jednak o to, aby linja spadku zwierciadła wewnątrz
grobli nie przecinała skarpy, a więc aby nie tworzyły
się na skarpie wypływy. Autor omawia środki służące
do nagłego obniżenia linji zwierciadła wody w grobli,
a więc uszczelnienia iłowe, betonowe (przy kanałach
z przepływem, które jednak z uwagi na szczelność
uważa jako gorsze), zabicie w grobli w miejscach nie-
szczelnych ścianki szczelnej, lub założenie płyt żelbe-
towych. Dalej uważa za możliwe uszczelnienie pewnych
miejsc przez rozmącanie iłu, co wymaga jednak dużo
czasu, rozszerzenie przekroju grobli (trudności z expro-
priacją gruntu i dowozem materjału), a wreszcie dre-
nowania stopy grobli po stronie kanału zapomocą rur
0 dużej średnicy (0,80—1 m), założonych podłużnie
1 mających wyloty do rowu odpływowego co 25—30 m.
Ten środek zastosowano w Bawarji na Dunaju przy
groblach stopnia „Kachlet".

Inź. Byls z Antwerpji zajmuje się przecieka-
niem wody przez groble kanałów żeglugi, stwierdzając
na wstępie, że wszystkie środki stosowane w celu za-
pobieżenia drążeniu wody w nasypach mają przede-
wszystkiem zmniejszyć prędkość przeciekania wody.
Ubezpieczenie brzegów i uszczelnienie kanałów należą
do robót nader kosztownych; dla kanałów 600—2O00-to-
nowych kosztowały one 800—1200 fr. belg. na 1 m. Gro-
ble należy wykonywać tak, aby od strony kanału składały
się z materjału nieprzepuszczalnego, a od strony lądu
z materjału przepuszczalnego (gruboziarnistego). Cie-
kawe jest twierdzenie tego inżyniera, że czysty ił nie
jest odpowiednim środkiem uszczelniającym, gdyż roz-
maka i że wykonanie grobli od strony kanału z dość
miałkiego piasku jest lepsze.

Jako bardzo dobre uznaje praktykowane we Francji
i Belgji uszczelnienia grobli według systemów Galliota4)
i Daubin - Boutet. Pierwszy polega na wykonaniu w gro-
bli pionowej zasłony (ecran) betonowej, w odległości
I m od krawędzi korony po stronie kanału, sięgającej
u góry 25 cm pod koroną, a u dołu znacznie poniżej
poziomu zwierciadła kanału, Taki ukryty w grobli par-
kan betonowy wykonuje się przez zabicie najpierw
ścianki szczelnej drewnianej, u spodu 12, a u góry
17 cm grubej, którą, się następnie wyciąga, a powstałe
wcięcie w grobli wypełnia ubijanym betonem. Jeżeli
materjał się usuwa i zasypuje szparę, to najpierw
wcięcie to wypełnia się zwięzłą ziemią lub betonem
i powtórnie wbija ściankę, przyczem postępuje się dalej
jak. poprzednio.

Drugi system polega na wytworzeniu w miejscu
przecięcia się stopy grobli ze zwierciadłem wody również
zasłony betonowej, lub żelbetowej, a to przez zabicie
blaszanej skrzyni, 15 cm szerokiej (płaszcza), ti góry
i dołu otwartego, w którego wnętrzu w czasie bicia
znajduje się jądro. Po zabiciu wyciąga się najpierw
jądro, a następnie stopniowo wyciąga skrzynię, beto-
nując wnętrze wcięcia.

Odnośnie do tej konstrukcji zapytaćby się nale-
żało, czy nie tańsze i równie może skuteczne jest za-
bijanie ścianek żelbetowych z gotowych, dowiezionych
brusów?

Tego rodzaju zasłony mają ten skutek, że linja
zwierciadła wody infiltrującej (w przekroju poprzecz-
nym) doznaje przy ścianie natychmiastowego załama-
nia ku dołowi i zachowuje już nadal niskie położenie.

Ciekawe bardzo są spostrzeżenia uzyskane-na gro-
blach istniejących i wysnute wnioski, a mianowicie:

4) Ann d. trcmaux publios de Belgigue, fasc. 2., atr. 368.
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1. Linja zwierciadła wody w przekroju poprzecznym
grobli jest prostą tylko w wypadku zupełnie jednoli-
tego materjału, w przeciwnym razie jest wielokrotnie
załamaną, czyli o zmiennych spadkach poprzecznych.
2. "W miejscu wejścia wody w groblę następuje gwał-
towny załom zwierciadła ku do2owi, a po tym załomie
spadek zwierciadła ku lądowi jest już słaby. 3. Z tego
powodu, chcąc uniknąć wypływu wody na skarpie po
stronie lądu, musi się dać tej skarpie łagodne pochy-
lenie. 4. Potrzebne jest wykonanie analizy granulo-
metrycznej materjału i oznaczanie wymiaru miarodaj-
nego („dimension effective", „effective size"). 5. Autor
przypomina również- zasady Bligh'a, dotyczące prze-
dłużenia drogi wody i zmniejszenia prędkości zapomocą
ścianek (zasłon, ecran), ustawionych od strony górnej,
t. j , od strony kanału.

Inź. Br ig . Gren. J a c k s o n , p r e z y d e n t Mis-
s i s s i p p i R i x e r Commiss ion, mówi o przecieka-
niu wody przez wały rzeki Mississippi, o katastrofach
(m. i. z r. 1927), badaniach i środkach ochronnych.
Rzeka ta ma długości 4000 km, a dorzecze 3,100.000 km?;
największą W. "W. przy ujściu (Oairo) oznaczono na
51.300msjse/c, największe wahanie stanów wody (Ar-
cansas) od małej do największej wielkiej wody (1927)
okr. 18 m, czas trwania największych wezbrań w róż-
nych miejscach od 40 (Memphis) aż do 70 (Vicksburg)
dni. Przekrój poprzeczny wałów, obecnie unormowany,
ma być trapezowy, przyczem nachylenia skarp wahają
według rodzaju materjału, jak to podaje następujące
zestawienie:

Przekrój
poprze-

czny

A

B

G

Materiał

75% iłu (bucksłiot)

glina (glaise)

75% piasku

Szero-
kość

w koro-
nie

3,05 m

JT

11

Nachy-
lenie

skarpy
od stro-.
ny rzeki

1:8

1:8,5

1:5

Nachylenie skarpy
od strony l^ilu,
przyczem linją

zwierciadła wody
infiltrującej nie
trafi w skarpę,
lecz w podłożt)

1:6

1:6,5

1:8

Uwaga: Linja zwierciadła wody infiltracyjnej zaczyna się
w wysokości najwyższego stanu wody.

Koronę grobli przyjmuje się wzniesioną ponad
najwyższy stan wody o 0,915 m (3 stopy), najmniej
jednak o 1 stopę (0,305 w!). Jest fcu pewna niejasność,
którą prawdopodobnie tłóma,czyć należy tak, że wznie
sienie o jedną stopę rozumie się ponad najwyższy stan
wody teoretyczny, który w okresie znanej historji rzeki
(200 lat) nie był nigdy przekroczony. Wzniesienie jednej
stopy ponad taki stan równa się wzniesieniu przynaj-
mniej o 3 stopy ponad stan „zbliżający się do normal-
nego" (prawdopodobnie ponad stan najwyższy rzeczy-
wiście obserwowany).

Nacisk kładzie się, tak jak zresztą wszędzie, na
należyte przygotowanie podstawy wału z dodatkiem po
obu stronach po 5 stóp (1,525 m). Po należytem oczy-
szczeniu całej podstawy, kopie się w niej, w osi wału,
rów na 6 stóp (1,83 m) u góry szeroki i tyleż głęboki,
o szerokości w dnie na 4 stopy (1,22 m) (muok), który
następnie wypełnia się dobrym materjałem. Skrzynie
materjałowe zakłada się wyłącznie po stronie rzeki;
powinny mieć odstęp 20—40 stóp (6,1—12,2 m) od
stopy wału, być możliwie płytkie i o dnie spadającem
łagodnie (najwyżej 1:25) ku rzece.

Najzwyklejszym objawem skoncentrowanego prze-
oiekania są lejki (kratery) piaskowe, którymi woda wy-

chodzi na powierzchnię; lejki te mają zazwyczaj otwory
od bardzo małych aż do 45 cm średnicy. Powstają
jednak i bardzo wielkie lejki, np. o otworze 15 stóp
(4,5 TO) średnicy. Miejsca takie zabezpiecza się, otacza-
jąc groblę workami z piaskiem, do wysokości gdzie już
niema wpływu erodującego. Jeżeli kraterów piaskowych
jest dużo, to otacza się tę przestrzeń wału groblą po-
mocniczą od strony lądu do takiej wysokości, aby zrów-
noważyć ciśnienie. Można stosować w wypadkach in-
filtracji w gruncie również ścianki bite, które jednak
wypadają drogo.

Stawia się często pytanie, czy wielkie wody swym
namułem uszczelniają (kolmatują) groblę piaszczystą?
Otóż obserwacje wykazują, że po dwóch lub trzech
okresach wielkich wód, ilości wody infiltrującej przez
przekrój grobli zmniejszają się. Czy to samo zjawisko
następuje odnośnie do podłoża, nie dało się stwierdzić.

Badania wykonane na istniejących groblach, za-
pomocą wierceń w poszczególnych profilach poprzecz-
nych, wykazały również, że linja zwierciadła wody
w grobli załamuje się ku dołowi zaraz przy skarpie
od strony rzeki, poczem ma już pochylenie łagodne.
Również rozpoczęto badania laboratoryjne, które jednak
nie wyszły jeszcze ze stadjum początkowego. Autor
stwierdza, że linja zwierciadła wody infiltracyjnej w grobli
powinna znajdować się wewnątrz profilu i nie wycho
dzić na skarpę od strony lądu, lecz trafiać w podłoże
przy zwykłych wielkich wodach ; warunek ten nie może
być wymagany dla nadzwyczajnych wielkich wód.
Również zaznacza autor, że przygotowanie podstawy
(fundacji) grobli powinno być jak najstaranniejsze,
a wykonanie opisanego powyżej rowu podłużnego
(„muck") jest najważniejszą częścią tego przygotowania.

R e f e r a t f r a n c u s k i i n ż y n i e r ó w D e v a l ' a
i H a e g e l e n ' a przedstawia cały szereg jazów niena-
leżycie fundowanych, które zostały podmyto wskutek
unoszenia drobnych cząstek materjału z pod funda-
mentu i naruszenia przez to równowagi pokładu. Zwraca
uwagę, że fundacja na pokładach przepuszczalnych
przy mniejszych spiętrzeniach jest dopuszczalna, należy
jednak na górnym i dolnym końcu fundamentu wyko-
nać żebra (parafouille), sięgające głęboko w pokłady,
lub też użyć ścian szczelnych żelaznych (rys. 5, 5 a i 6
tablicy). W razie istnienia wyporu wody, można ławy
fundamentowe uzbroić wkładkami żelaznemi. Na rys.
5, 5 a i 6 widzimy również dolne i górne podłoże wy-
konane z sztucznych bloków, 1,50 m wysokości. Jako
bardzo ważny szczegół uważają autorzy również szczelne
połączenie ścian szczelnych z ławą fundamentową.

Przy jazie pod Oreil na Oise, o spiętrzeniu 1,45 m,
opartym na podłożu żwiru (2—3 m), a dalej piasku
do 20 m, o ławie fundamentowej 3,20 m grubości, za-
ciętej w piasek na 0,15 m, bez żeber na początku i końcu,
po obniżeniu stanowiska dolnego nastąpiło podniesie-
nie podłoża tylnego i wypływ mętnej wody, wyciekają-
cej z pod fundamentu. Po usunięciu spiętrzenia oka-
zało się, że podłoże przednie opadło na długości 21 w.
Celem zabezpieczenia jazu obciążono silnie górne pod-
łoże oskałowaniem, rozmącano w górze materjał piasz-
czysto - iłowy, a wytwarzając częściowe spiętrzenie
i słaby prąd, starano się zamulić pokład pod funda-
mentem. Te środki nie wystarczyły i ruchy fundamentu
objawiły się na nowo. Definitywne zabezpieczenie jazu
uzyskano jednak dopiero przez zabicie z góry i z dołu
ścian szczelnych żelaznych, uszczelnienie szpar między
ławą fundamentową a ścianami szczelnemi zapomocą
wstrzykiwania cementu i wypełnienie próżni pod fun-
damentem również przez wstrzykiwanie cementu.

Co do uszczelnienia grobli ziemnych, referat pod-
nosi również skuteczność zasłon (ecran), wykonywa-
nych przez bicie w ziemię ścian szczelnych drewnia-
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nyoh lub żelaznych, wyciąganie dyli i wypełnianie
szpar betonem. Ściany są klinowe, u dołu 12 cm grube,
a to w tym celu, aby przy biciu dobrze ziemię za-
gęszczały. Uszczelnienie takie jest drogie i może być
stosowane tylko przy lokalnych nieszczelnościach.

Oo się tyczy wysokich jazów i przegród dolin, to
jak wiadomo, przepuszczają one zawsze pewne ilości
wody. Woda mętna, przepływająca z małą. prędkością,
może szczeliny zamulać, woda czysta, przepływająca
przez nieszczelności pod duźem ciśnieniem, może te
nieszczelności powiększać. Jeżeli zbiornik posiada wodę
czystą z małą ilością wapna (np. woda z łupków
krystalicznych), może ta woda przy dużem ciśnieniu
wyługowywaó cement, wytwarzać szczeliny, przez co
powiększają się straty wody. Nie trzeba zapominać
również o tem, że wnikanie wody w głąb korpusu jazu,
czy przegrody doliny, zmienia warunki statyczne tej
budowli.

Uszczelnienie podłoża skalistego przegrody doliny
zapomocą wstrzykiwania cementu stosowane jest obecnie
w coraz szerszej mierze. Odstęp i głębokość otworów
i ciśnienie zależą od warunków lokalnych. Tendencją obe-
cną we Francji jest stosowanie silnych ciśnień (nieraz po-
nad 4 atmosfery 5) przy skale wytrzymałej), gęstej sieci
otworów (odstępy 2—4 m), oraz znacznych ich głębo-
kości (10—15 m). Aby wykonać należyte uszczelnienie
(połączenie) między skałą a murem przegrody, wycze-
kuje się nieraz aż mur osiągnie wysokość kilku metrów,
a przez to obciąży skałę, a następnie wierci otwory
injekcyjne tak w murze jak i w skale, lub też otwory
wywiercone w skale przedłuża się zapomocą rur do
wykonywanej dolnej części przegrody, a następnie prze-
prowadza wstrzykiwanie.

Przy groblach z narzutu kamiennego lub z ziemi,
opartych na pokładach przepuszczalnych, należy szczelne
jądro, lub szczelne pokrycie, przedłużyć do podkładu
nieprzepuszczalnego. I tu jednak można uszczelnić po-
kład przez wstrzykiwanie rozmąconego iłu lub cementu.

Stosowany oddawna we Francji trójkątny prze-
krój dla przegród ciężkich, uwzględniający warunek
Levy'ego, według którego najmniejsze ciśnienie miałoby
być równe całości ciśnienia hydrostatycznego, okazuje
się obecnie jako mało ekonomiczny, gdyż objętość muru
wypada według tego warunku zbyt duża. Wystarczy,
jeżeli minimum ciśnienia wynosi 0,76—0,80 ciśnienia
hydrostatycznego.

Referat podnosi wreszcie ważność dokładnych ba-
dań laboratoryjnych nad szczelnością betonu przy
każdej budowie.

R e f e r a t w ł o s k i inź. R a m p a z z i podnosi, że
w ostatnich czasach na punkcie wykonania przegród
dolin i zbiorników stanęły Włochy na pierwszem miejscu.
Przy końcu roku 1930 było w wykonaniu 137 zbiorni-
ków, o łącznej pojemności 1,160 miljonów ma, a w przy-
gotowaniu 49 zbiorników o pojemności 360 miljonów m3.
Niezmiernie ciekawe jest przedstawienie dla szeregu
przegród wielkości przeciekania pod przegrodą, lub
przez stoki i środków zaradczych. Otóż ilość wody
przeciekającej wynosiła przy przegrodach nieszczelnie
założonych, od kilkudziesięciu do 3800 It/sek (potok
górski San Piedro a Muro Lucano). Nieszczelne warstwy
pod przegrodą uszczelniano przez wstrzykiwanie ce-
mentu do głębokości 15—25 m, pod ciśnieniem 10—30
atmosfer, wykonanie od strony górnej pod przegrodą
muru zamykającego, 4 m grubego i wzmocnienie wy-
konanej przegrody (u spodu o 4 m, u góry, tj. w koro-
nie, 0,5 m), zabicie od strony górnej lub górnej i dolnej,
ścian Larssena aż do warstwy nieprzepuszczalnej, itp.

6) Referat podaje jednak przykłady gdzie stosowano ciśnie-
nie 15 a nawet 40 atmosfer.

Sanacja przepuszczalnych stoków odbywała się przez
odsłonięcie popękanej skały, wymurowanie dużych
przerw i szczelin, wyłożenie i wyrównanie wyprawą
całej powierzchni skały, celem zasłonięcia rys, ewen-
tualnie wbudowanie skrzydła betonowego aż do zdrowej
skały.

Referat zajmuje się obszernie sprawą przyjmowa-
nia wyporu wody przy obliczeniu, stwierdzając, że tak
w różnych państwach, jak i w obrębie tych samych
państw, niema pod tym względem jednolitych poglą-
dów. Regulamin włoski dla wykonywania przegród
przyjmuje dla wyporu współczynnik m zmniejszający
wypór od 0 do 1, przyczem wartości tego współczynnika
przyjmuje się tem większe, im wyższa przegroda, im
większe jej znaczenie i im gorsze warunki pokładu, na
którym się funduje. Referat podaje szczegółowe normy,
oraz 45 przykładów z wyszczególnieniem warunków
założenia i podaniem wartości m. Autor cytuje również
badania Bligh'a z r. 1910.

Końcowa część referatu zajmuje się przepuszczal-
nością grobli kanałów i opisuje różne sposoby zapewnie-
nia szczelności, jak szczelne pokrycie dna i skarp ka-
nału, różne rodzaje zasłon szczelnych (diafragmy) itp.

R e f e r a t h o l e n d e r s k i inż. T a n d e r D o e s
podaje pomiary ciśnienia hydrostatycznego pod jazem
Ruhremonde, oraz formułę na ilość wody przeciekają-
cej pod kanałem Twenthe, a wreszcie przedstawia cie-
kawy przypadek usunięcia się nasypu kolejowego wraz
z pociągiem, dotykającego do kanału Merwede i wy-
jaśnia przyczyny.

R e f e r a t p o l s k i i n ż . S. T y c h o n i e w i c z a
omawia przeciekanie wody naokół budowli ze stano-
wiska hydrauliki, roboty ochronne przy śluzie komoro-
wej, względnie jazie, w razie przeciekania wody naokół
tych budowli, oraz podaje interesujące szczegóły robót
tego rodzaju zastosowanych przy śluzie w Bydgoszczy.
W części końcowej rozważa szczegółowo wartość utrwa-
lenia podłoża zapomocą wstrzykiwania cementu, oraz
utrwalenia zapomocą wstrzykiwania pewnych chemi-
kaljów. Tę ostatnią metodę uważa za zbyt nową i nie-
dojrzałą jeszcze do definitywnej oceny.

R e f e r a t r o s y j s k i i n ż y n i e r ó w F i d m a n n a
i O s s o k i n a traktuje problem przeciekania wody pod
fundamentem ze stanowiska teoretycznego, pozatem zaś
poddaje wyniki Bligh'a rewizji na podstawie rozległych,
pomiarów ciśnienia wody wykonanych pod kilkudzie-
sięciu jazami. W wielu wypadkach, otrzymuje przebieg
linji spadku ciśnienia pod jazem niezgodny z zasadą
linji prostej Bleigh'a, stwierdza jednak, że przy ma-
łych spiętrzeniach (do 3 lub 4m) można przyjąć spadek
ciśnienia według prostej.

R e f e r a t c z e s k i i n ź . K o b z y omawia na
wstępie przemiany, jakich doznała kanalizacja Wełtawy
od Pragi do Melnika i Łaby od Melnika do Uścia,
w ciągu około trzydziestoletniego okresu jej wykona-
nia. Jak wiadomo, obecnie kończy się wykonanie ostat-
niego jazu i śluz pod Strzekowem w pobliżu Uścia.
Pierwotne jazy iglicowe i z odrzwiami ruchomemi
(mostem górnym), przerobiono już na walcowe i Sto-
ney'a, gdyż nowoczesne kanalizacje, wyzyskujące
w każdym stopniu siłę wodną, muszą otrzymać jazy
silne, szczelne, żelazne, spiętrzające wodę również w zi-
mie. Wszystkie jazy kanalizacyjne w wymienionej
przestrzeni miały spady poniżej 3,90 m, dopiero ostatni
jaz Masaryka pod Strzekowem otrzymał spad ponad
7 m, a przytem musiał być budowany w profilu, gdzie
zwięzła skała znajdowała się pod złożem żwiru 8—10m
grubości, zawierającem duże bloki bazaltu, oraz



pewną ilość ziarn bardzo drobnych. Otóż zastanowiano
się, czy z uwagi na tak duży słup ciśnienia będzie
można fundować jaz w obrębie zwykłych grodź, na
materjale przepuszczalnym, tak jak fundowano,wszyst-
kie jazy poprzednie. Sprawozdanie podaje wyniki ba-
dań inż. Drahorada i prof. Kopecky'ego nad unosze-
niem materjału. Ten ostatni stwierdził, źe przecieka-
jąca pod wpływem ciśnienia woda w gruncie, mająca
w porach prędkość:

0,2 mlm/sek, nie porywa już ziarn 0,01—0,05 m/m,
2,0 „•„ „ ' „ „ „ 0,05-0,1 „
' yJ y> j) » » » n * r 1 n

gdy zaś materjał w profilu jazu w Strzekowie miał
ziarn do : 0,01 m/m . . 1,17%

0,01-0,05 „ . . 0,03%
0,05-0,1 „ . . 0,37%,

przeto przy prędkości przeciekanie wody 2 mjm ilość
materjału, który mógłby być uniesiony byłaby tak mała,
że nie zmieniłoby to wytrzymałości pokładu. Mimo
wszystko jednak, z uwagi, że przy tak wielkiej głę-
bokości fundowania grodzę musiałyby być bardzo wy-
sokie, a przytem bicie pali, ani ścian szczelnych że-
laznych, w gruncie z wielkimi blokami bazaltowymi nie
było możliwe, zapuszczono od strony górnej jazu
szczelny mur aż do zbitej skały metodą pneumatyczną,
zapomocą kesonów 15—20 m długich, a 3,5—4 m sze-
rokich, jak to wskazuje rys. 7 (a i b) na dołączonej
tablicy.

W dalszym ciągu omawia autor przeciekanie wody
z kanału lateralnego Yraniany - Horzin, oraz ostrożności
jakie zachować musiano przy kanalizacji Łaby na prze-
strzeni Jaromierz - Melnik z uwagi na rolnictwo, sto-
jące w dolinie tej na wysokim poziomie.

R e f e r a t j u g o s ł o w i a ń s k i inż . W e r b e r a ,
najobszerniejszy ze wszystkich, zajmuje się tylko
kwestją d r e n o w a n i a wałów p o w o d z i o w y c h ,
w celu bezpiecznego odprowadzenia wody infiltrującej.
System drenowaeia inż. Werbera (patentowany) przed-
stawia się następująco (rys. 9 tablicy): W obrębie kor-
pusu wału, w wysokości naturalnego terenu, układa
się dren podłużny 4—10 cm średnicy, złożony z rurek
33 cm długości. Takie ciągi drenowe mają 100—200 m
długości, a między sąsiednimi ciągami daje się odstęp
5—10 m. Ze środka każdego ciągu odgałęzia się rura
szczelna, 50-—100 mjm średnicy, (żelazna, drewniana,
z drenów spajanych, eternitowa), założona w spadku
1%, odprowadzająca wodę poza skarpę od strony lądu;
rurę tę zamyka przy wylocie klapa, otwarta w czasie
wezbrania, a zamknięta w czasie niskich stanów w rzece.
Idea systemu polega na odciągnięciu z grobli zapomocą
drenu wody infiltracyjnej,'w dostatecznej odległości od
skarpy wewnętrznej (od strony lądu), skutkiem czego
duża część korpusu grobłi będzie sucha i wytrzymała.
W ten sposób można zaoszczędzić na wymiarach (ku-
baturze) grobli.

"W" celu sprawdzenia skuteczności tego systemu,
przeprowadzono kosztem państwa doświadczenia w du-
żych rozmiarach, obserwując dwie groble, jedne dreno-
waną , a drugą niedrenowaną, przyczem pierwsza miała
w porównaniu z drugą profil zredukowany o 33%.

Zapomocą rurek obserwacyjnych stwierdzono, że
dren podłużny powoduje natychmiastowe obniżenie się
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zwierciadła wody wnikającej w groblę, podczas gdy
w grobli niedrenowanej linja zwierciadła utrzymywała
się wysoko. Podczas całego okresu doświadczeń, który
trwał 41 dni, grobla drenowana, względnie jej skarpy,
utrzymywały się bardzo dobrze, podczas gdy stopa
grobli niedrenowanej od strony lądu przechodziła w stan
płynny.

2. R o b o t y r e g u l a c y j n e i k a n a l i z a c y j n e
na r z e k a c h . Ich r e z u l t a t y , s z c z e g ó l n i e co
się t y c z y nowych spadków i zmian w ukształ-
t o w a n i u pionowem i poziomem dna łożyska,
j a k r ó w n i e ż r u c h u m a t e r j a ł u .

R e f e r a t n iemieck i dzieli się na dwie części;
pierwsza traktuje o kanalizacjach, druga o regulacjach
rzek.

W części pierwszej inż. F a b i a n omawiając ka-
nalizacje rzek wykonane w Niemczech, zajmuje się
bliżej kanalizacją Odry między Koźlem a ujściem Nisy,
która wykonana już dawno (1892—1895) dozwala na
ocenę skutków. Badania wykazały, że wpływ zmienio-
nych poziomów wody w stanowiskach skanalizowanych
sięga znacznie dalej w odniesieniu do gruntów nad-
rzecznych jak poprzednio sądzono. Wynika stąd po-
trzeba wykonania kosztownych drenowań. Powtóre
straty wody w stanowiskach skanalizowanych, wynikłe
skutkiem przepuszczalności brzegów, odbijają się nie-
korzystnie na niskich stanach i przepływach partji
rzeki poniżej skanalizowanej przestrzeni położonych,
ze szkodą dla żeglugi, przemysłu, etc. Tak naprzykład
średni przepływ niskich wód zmniejszył się pod Wro-
cławiem o 16 mi\sek) a najmniejszy przepływ w tem
miejscu wynosił w r. 1930 tylko 18 m^jsek. Straty wody
zmniejszają się, o ile włącza się dłuższe kanały boczne.
Z uwagi na uniknięcie złych skutków dla rolnictwa,
zachodzi nieraz potrzeba składania jazów w pewnych
okresach tak zimy, jak i lata.

Zlodzenie trwa na rzekach skanalizowanych dłu-
żej jak na wolnych; na Odrze skanalizowanej przez
77 dni nie odbywa się żegluga skutkiem zlodzenia, na
partji zaś nieskanalizowanej (poniżej Wrocławia) tylko
przez 46 dni. W stanowisku Kachlet na Dunaju, gdzie
spiętrzenie wynosi 9 m, zastosowano 3 łamacze lodu;
dwa z nich rozbijają lód, a trzeci go wypycha.

W części drugiej inż. Spiess omawia regulację
Renu, opisując szczegółowo wyniki regulacji na małą
wodę przestrzeni Strasburg-Sondernheim. Mówi również
pokrótce o rozpoczętej obecnie, a bardzo ciekawej re-
gulacji przestrzeni Bazylea - Strassburg, jednak zbyt
mało tam dotąd zrobiono, aby można było mieć pogląd
na skutki.

Natomiast referat zaczepia również o regulację
rzek górskich, omawiając pokrótce nową regulację Le-
chu na przestrzeni 47 km od Augsburga do ujścia,
z której wykonano w latach 1914—1929 14,5 km.

Zasady są tu całkiem nowe; obudowuje się tylko
brzegi wklęsłe i to tamami równoległemi. Łuki o pro-
mieniu 500 m przechodzą w kontrłuki bez pośrednictwa
prostej, tylko wstawia się jako krzywą przejściową
lemniskatę. Szerokość normalną reguluje sobie rzeka
sama. Na brzegach wypukłych daje się dla utrzymania
regularnego kształtu łożyska tylko budowle lekkie,
np. Wolfa. (Dok. nast.).

Prof. Witold Mlnkiewicz.

Zagadnienie taniego budownictwa mieszkaniowego w Polsce.
(Odczyt wygłoszony w Polskiem Tow. Politeclmicznem we Lwowie dn. 9 marca 1982 r.

Trudności w dostarczaniu ludności mieszkań ma- Pociąga to za sobą zainteresowanie się rządów i gmin
łych zarysowują się w Europie wyraźnie już przed wojną, budową tanich mieszkań, I tak Belgja na mocy ustawy
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z r. 1899 buduje domy robotnicze, Holandja zwraca na
budownictwo pilną uwagę od początku bieżącego stulecia,
udzielając długoterminowych kredytów hipotecznie za-
bezpieczonych do 1000/o pod gwarancją władz lokalnych.

Francja od r. 1899 (ustawa Siegfrieda) oraz szere-
giem ustaw w latach późniejszych, stara się zapobiec
brakowi małych mieszkań. Upoważnia samorządy do u-
dzielania pożyczek, stwarza komitety opiekuńcze oraz wy-
stępuje, z ingerencją państwa (Offices publics d'habita-
tions a bon marche).

Anglja w r. 1890 reguluje ustawowo kwestje budow-
nictwa i stwarza pewne fundusze na ten cel. Austrjacka
ustawa z 21 grudnia 1910 r. z inicjatywy Dr a Adolfa
Grossa uchodzi za jedną z bardziej postępowych, stwarza
pierwszy fundusz mieszkaniowy i udziela gwarancji pań-
stwowej, celem obniżenia stopy procentowej kapitałów
inwestowanych w budownictwie. Kasa państwowa (Staat-
licher Wohnungfursorgefonds fur Kleinwohnungen)
udziela gwarancji, do 90°/o wartości oraz opłaca procenty
o ile czynsze zapewniają gwarancję. Podobnie postępują
Węgry, Norwegja i t. cl. Niektóre gminy budują własne
domy n. p. Londyn, gdzie już w r. 1911 — l°/o ludności
mieszka w domach miejskich.

Z powyższego wynika, iż już przed wojną zagad-
nienie taniego budownictwa wymagało w znacznym za-
kresie pomocy i opieki państwa.

Stosunki mieszkaniowe uboższej ludności niepoko-
jące już przed wojną, zaostrzyły się znacznie po wojnie.
Kwestja dostarczenia ludności tanich mieszkań staje się
wybitnym problemem społecznym, jednym z ważniejszych
problemów polityki socjalnej państw europejskich.

Ustawodawstwo ochronne mające na celu opiekę nad
słabszą częścią społeczeństwa i zapewnienie jej dachu nad
głową, jako najbardziej elementarnej potrzeby społecznej,
powstaje we wszystkich krajach, nawet tych, które udziału
w wojnie nie brały. Ustawodawstwo to rozszerzając z bie-
giem czasu znacznie zakres swej działalności, przyczynia
się (szczególniej skutkiem kryzysów walutowych) do zde-
precjozowania domów przedwojennych.

Stosunki te wywołują zrozumiałą niechęć kapitału
prywatnego do lokaty w budownictwie, tembardziej że
lokowanie kapitałów w interesach spekulatywnych oka-
zuje się bez porównania korzystniejsze. To też kredyt
długoterminowy będący podstawą budownictwa zanika
zupełnie, i obowiązek zaopatrywania ludności w miesz-
kania przechodzi całkowicie lub w znacznej części na
państwo.

Kwestja potanienia budownictwa mieszkaniowego,
wobec olbrzymich jego rozmiarów staje się problemem
nader ważnym i budzi zainteresowanie międzynarodowe.

Wyraz fachowego zainteresowania się problemem
stanowi długi szereg publikacyj oraz pokaźna ilość kon-
gresów międzynarodowych poświęconych zagadnieniu
budowy tanich meszkań odbytych w Rzymie, Paryżu,
Londynie. By nie przeciążać odczytu, ograniczę się je-
dynie do treściwego zobrazowania wyników osiągniętych
zagranicą, posiłkując się zestawieniem zawarłem w pracy
Tnż Klarnera1):

W Stanach Zjednoczonych wybudowano' w ciągu
trzech lat 1921—1923 — 259.587 domów dla 1,052.824
rodzin.

W Wielkiej Brytanji od 1919 r. do 1928 r. wybu-
miljon domów z górą, na które rząd wydatkował

227,500.000 £, domy te zamieszkuje obecnie 7io część
ludności kraju..

We Francji wybudowano w okręgach zniszczonych
w czasie wojny 640.000 domów, prócz tego w ciągu lat
1922—1926 wydatkowano z funduszów państwowych na
budowę tanich mieszkań 365 milj. fr., nowy program bu-

*) Tnż. Czesław Klamer O popieraniu budowy tanich miesz-
kań. Warszawa 20, str. 98.

dowy ministra Loucheura przewiduje budowę w okresie
5-letnim od 1928 r. do 1933 r. — 200.000 domów dla jed-
nej rodziny i 60.000 mieszkań o średniem komornem na
sumę 11. i pół miljarda franków.

W Italji suma kredytów, otrzymanych przez koope-
ratywy mieszkaniowe od 1920 r. do 1933 r. Avynosiła
2,130.013.932 lirów.

W Niemczech wydano na budowę ze środków pań-
stwowych i społecznych od czasu ustabilizowania waluty
do 31 marca 1928 r. — 8,8 miljarda marek (Reichsmark).

W Austrji gmina m. Wiednia wybudowała w ciągu
trzech lat od 1923 do 1926 r. 28.497 mieszkań, a na na-
stępne trzechlecie został uchwalony program budowy
30.000 mieszkań.

W Belgji Towarzystwo Narodowe tanich domów
i mieszkań udzieliło w 1922 r. pożyczek: na sumę 175 milj.
franków, dzięki którym wybudowano 27.165 domów
z 35.440 mieszkaniami.

W Holandji w okresie czasu od 1921 r. do 1924 r.
wybudowano 131.533 domy dla robotników, W 1924 r.
i 1925 r. rząd wypłacił na ten cel 118 milj. florenów.
Wreszcie w Czechosłowacji wybudowano od 1919 r. do
1923 r. 15.021 domów z 35.524 mieszkaniami na sumę
2.903,587.803 koron, przyczem subsydjum rządowe wy-
nosiło 2.050,643.732 koron.

Jak stąd ocenić można ruch budownictwa tanich
mieszkań osiągnął zagranicą olbrzymie wprost rozmiary
i jeżeli jeszcze nie wszędzie przyczynił się do zaspokojenia
zupełnego głodu mieszkaniowego — to jednak osiągnięte
rezultaty są wręcz imponujące.

Powojenne stosunki mieszkaniowe w Polsce w po-
równaniu z Zachodem przedstawiają się oczywiście zna-
cznie gorzej. Braki mieszkaniowe w miastach i potrzeba
rozbudowy wielkich miast zarysowująca się u nas tak
wybitnie wynikają zresztą w Polsce z podobnych przyczyn
jak i na zachodzie Europy.

Przedewszystkiem odgrywa tu rolę naturalny przy-
rost ludności, następnie stały napływ ludności do miast
w poszukiwaniu zarobków, oraz znaczny napływ w nie-
których okresach, czy to wskutek zniszczenia prowincji,
repatrjacji, lub też zmiany stosunków. Jak stwierdzają
wyniki świeżo ukończonego spisu ludności w Polsce, od
ostatniego spisu w r. 1921 ludność miast Ayzrosła o 29,4°/o,
a więc w tempie półtorakratnie szybszem niż ludność ca-
łego kraju, dla którego przyrost wyraża się cyfrą 19°/0.

Świadczy to dobitnie o szybkim procesie urbanizacji
w Polsce.

Na wstępie wspomniałem o olbrzymim ruchu
w kierunku budowy tanich mieszkań jaki rozwinął
się po wojnie na zachodzie Europy, który osiągnął rezul-
taty w wielu wypadkach wręcz imponujące. Niestety
u nas o jakiejś wystarczającej, a chociażby tylko plano-
wej, na szeroką skalę zakreślonej akcji na tem polu tru-
dno mówić dotychczas.

Budownictwo mieszkaniowe u nas zależne jest od
kredytów państwowych. Finansowanie ruchu budowla-
nego w Polsce polega głównie na wciąganiu do akcji bu-
dowlanej kapitału państwowego w formie Państwowego
Funduszu Budowlanego oraz Państw. Funduszu Rozbu-
dowy Miast, który jest specjalnie obliczony na obniżenie
odsetek pożyczek budowlanych. Pozatem przewiduje się
również wciągnięcie kapitału prywatnego korzystającego
z gwarancji rządowej z wynikiem, jak dotąd, dość słabym.

Główną rolę w akcji budowlanej na terenie Polski
odgrywają kredyty otwierane przez Bank Gosp. Krajo-
wego.

Wysiłek Banku Gosp. Krajowego jak na nasze sto-
sunki jest znaczny, ale bynajmniej niewystarczający.
Bank Gosp. Kraj. udzielił do końca r. 1929 pożyczek na
około 315 miljonów. Szczególniej wysokie pozycje dotacji
wykazują lata 1927 i 1928, to też przeważna część dotych-
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czasowych rezultatów powstała waśnie w tyc-h latach.
Niestety w r. 1929 następuje znaczne zmniejszenie kredy-
tów i wstrzymanie rozwijającej się akcji budowlanej.

W r. 1930 kredyty B. G. K. osiągają znów znaczną
sumę (ponad 10O miljonów). W roku 1931 akcja zała-
muje się zupełnie.

Efekt realny osiągnięty od roku 1918 przy pomocy
rządowej, wyraża się cyfrą około 170.000 izb mieszkal-
nych i* jest najzupełniej niedostateczny.

Dla porównania przytoczę, iż najskromniejsze ze
• znanych obliczeń zapotrzebowania (b. ministra Inż. Gz.
Klarnera) ustala potrzebę budowy przez 10 lat po 90.000
izb rocznie, by powetować zaniedbania lat poprzednich
i nie dopuścić do pogarszania się stanu zamieszkania.

W świetle cyfr powyższych zagadnienie budowni-
ctwa mieszkaniowego w Polsce staje przed nami jako za-
gadnienie pierwszorzędnej państwowej i społecznej do-
niosłości. .,'i

Niepodległa Polska jako państwo wybitnie demo-
kratyczne od pierwszych swoich poczynań roztoczyła
opiekę nad szerokiemi warstwami pracującej ludności.
Rozbudowaliśmy na wielką skalę, szerszą może niż gdzie-
kolwiek indziej, ustawodawstwo socjalne, jak również
opiekę zdrowotną. Państwo nasze otacza opieką i łoży
wielkie sumy na rozbudowę szkolnictwa powszechnego.

Jednak te na szeroką skalę zakreślone zamierzenia
i znaczne rezultaty osiągnięte na polu opieki społecznej,
stoją nieraz w rażącej dysproporcji z zupełnym brakiem
a w każdym bądź razie wysoce niedostatecznem zaintere-
sowaniem sprawami głodu mieszkaniowego, którego za-
spokojenie jest może najistotniejszą potrzebą kulturalnego
człowieka.

Najlepiej rozbudowane szpitalnictwo i pomoc zdro-
wotna nie powetują szkód wynikających z mieszkania
po 5, a nawet po 9 osób w jednej izbie. (Według spisu
z r. 1921, tych pierwszych było w miastach polskich mi-
Ijon, drugich około 38.000!).

Również wpływ schludnego mieszkania umożliwia-
jącego właściwe stosunki w rodzinie, wywiera bardziej
dobroczynny Avpływ na dziecko, niż najbardziej wzorowa
szkoła, w której dziecko spędza przecież tylko kilka go-
dzin. Mimo poważnych zdobyczy zachodnio-europejskich
w dziedzinie społecznej, — stan mieszkalnictwa spycha
nas do granic najbardziej Avschodnich.

Nie ulega wątpliwości, że wyniki spisu ludności
z r. 1932 wykażą znaczne pogorszenie się stanu mieszkań
wobec szybkiego wzrostu ludności miejskiej a równo-
czesnego zaniedbania budownictwa. Ekonomiczne skutki
takiego zaniedbania są również dla gospodarstwa naro-
dowego bardzo dotkliwe, jeżeli się weźmie pod uwagę", iż
przemysł budowlany jest przemysłem wysoce produktyw-
nym, gdyż zaspakaja nieomal wszystkie swoje potrzeby
w kraju; nadto dla wielu miejscowości Polski jest to prze-
mysł najważniejszy.

Inż. Czesław Klamer w pracy swojej „0 popieraniu
budowy tanich mieszkań" podaje, iż polskie budownictwo
przy normalnym ruchu zatrudnia przeszło 60.000 robot-
ników. Cyfra ta wydaje się zbyt niska, jeżeli zważymy,
że sam Lwów w okresie wielkiego natężenia ruchu budow-
lanego w roku 1913 zatrudniał 7.200 murarzy i 12.000
pomocników 2). Cyfrę 60.000 odnieść zatem należy do sa-
mych chyba tylko murarzy.

Architekt p. M. Ułam w broszurze swojej: „Uwagi
w sprawie problemu mieszkaniowego'' przytacza zwycza-
jową normę opartą na wyczuciu, że na jednego murarza
zajętego na budowie, pracuje na niej i poza. nią ok. 20 in-
nych robotników ukwalifikowanych i nieukAralifikowa-
nych.

Cyfra ta wydaje mi się jednak przesadzoną. Gdy-
byśmy ją zatem zredukowali do połowy, to i tak biorąc za
podstawę cyfrę 60.000 murarzy, otrzymamy olbrzymią cy-
frę, ok. 600.000 osób żyjących z budownictwa i podnoszą-
cych tem samem konsunicje. w innych gałęziach pracy.

Cyfry powyższe są zgoła realne. Potwierdza je w zu-
pełności opinja Inżyniera Lufta, który w styczniu rb. wy-
głosił referat w Stowarzyszeniu Techników w Warszawie,
oparty na dokładnej statystyce opracowanej przez Insty-
tut badania konjunktur. Z referatu tego przytaczam parę
ciekawych cyfr.

Wartość produkcji budowlanej w roku 1029 wyno-
siła u nas 1.300 miljonów zł.

Budownictwo zużyło przeszło 2 miliony ton węgla,
27% całej naszej produkcji hutniczej, 51 "/u produkcji od-
lewni, 37% całej produkcji drzewa (co oznacza ogółem
76%) konsumcji krajowej). Wreszcie budownictwo zużywa
prawie w całości produkcję przemysłów mineralnych, •—
a więc cegielni, cementowni, wapniarek, kaflami, hut
szklanych i kamieniołomów.

Budownictwo w roku 1929 korzystało z importu
tylko w stosunku 5,5% do sumy przebudowanej; korzysta
zatem czterokrotnie mniej z importu niż całe nasze go-
spodarstwo.

Wreszcie ciekawy związek zastoju budowlanego
i bezrobocia:

W r. 1928 ilość pracowników budowlanych wynosi
235 tys., pracowników związanych z budową 167 tys.,
razem 402 tys.

Wr. 1929 razem 361 tys., w r. 1930 — 289 tys., w r.
1931 razem tylko 216 tys.

Zestawienie spadku zatrudnienia w budownictwie
ze wzrostem bezrobocia wykazuje bardzo ścisłą zależność
cyfrową. Inż. Luft oblicza, że przez uruchomienie bu-
downictwa możnaby dać u nas zatrudnienie 60 do 70°/u
obecnych bezrobotnych. Nie bierze przytem pod uwagę
wywołanego tem wzrostu konsumcji, przez co mogłoby
znaleść zatrudnienie w przybliżeniu dalszych 60.000 osób.

Tak przedstawiają się cyfry oparte na praktyce roku
1929, który w okresie powojennym był rokiem najlepszej
konjunktury dla budownictwa. Rok ten jednak zdaniem
mojem nie wyczerpuje budowlanych możliwości Polski.

Aczkolwiek porównanie stosunków we Lwowie nie
może być miarodajne dla całego państwa, wobec znacz-
nego upośledzenia Lwowa pod wzglĘclom inwestycyjnym,
to jednak przytoczone w zacytowanej broszurze p. Ulama
zestawienie oświetla nie-co tę sprawę: mianowicie, gdy
w r. 1913 sam Lwów zatrudniał 7.200 murarzy i 12,000
pomocników, — to w r. 1929 tylko 1.800 murarzy i 2.400
pomocników.

Z powyższych orjentacyjnych zestawień widać jak
wielkie szkody wynikają dla naszego gospodarstwa spo-
łecznego z niedostatecznego popierania i wywołanego tem
słabego rozwoju .budownictwa.

Budownictwo mieszkaniowe, nie mówiąc już o jego
cywilizacyjnem znaczeniu, — jest najbardziej skutecznym
środkiem w zwalczaniu kryzysu i bezrobocia.

Budownictwo operując materjałami i robocizną wy-
łącznie prawie krajowego pochodzenia, — stanowi naj-
poważniejszego odbiorcę najważniejszych gałęzi produk-
cji krajowej i eksportu, co w okresie kurczenia się ryn-
ków zagranicznych nabiera szczególnego znaczenia.

2) Architekt Michał Ułam: „Uwagi w sprawie problemu
mieszkaniowego".

Jeżeli porównamy nieskoordynowane wysiłki nasze
na polu budownictwa i nikłe rezultaty z akcją budowlaną
Europy zachodniej i osiągniętymi tam wynikami, —
stwierdzić musimy w wysokim stopniu ich niedostatecz-
ność a co ważniejsza zupełne dotychczasowe niedocenia-
nie u nas roli budownictwa mieszkaniowego i to zarówno
ze strony czynników rządowych jak i przedstawicieli spo-
łeczeństwa. Nadewszystko zaś uderza brak wytycznych
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i jasno iistalonego programu budowlanego obliczonego na
daleką przyszłość.

Z szeregu uchwalonych ustaw i rozporządzeń
w sprawie mieszkaniowej, jakie pojawiały .się u nas stop-
niowo w okresie od roku 1919 po rok 1928, większość nie
odniosła żadnego skutku, bądź też wydała rezultaty zu-
pełnie niewystarczające.

Przyczyna tego leży bądź w szybkiej dewalulacji
pieniądza, wyprzedzającej podjętą akcję budowlaną (n. p.
ustawa z 26 września 1922 r.), bądź wskutek załamania
się złotego w r. 1925 (przez co ustawa z 11 kwietnia 1924
0 wyrównaniu komornego do 100°/0 straciła faktycznie
znaczenie), bądź też Avogóle wskutek niedostatecznych źró-
deł finansowych dla zasilenia budownictwa.

Miarodajnem obecnie jest rozporządzenie Prezy-
denta R. P. z mocą ustawy z, 22 kwietnia 1927. Ustawa ta
1 rozporządzenie wykonawcze do niej z 3 listopada 1927 r.
ustalają obowiązek podjęcia akcji budowlanej przez
Gminy miejskie, regulują kolejność otrzymywania kre-
dytów, sprawy terenowe i t. p. To też na mocy tej ustawy
w dobie dobrej konjunktury osiągniętą została największa
część zdobyczy naszych na polu budownictwa mieszka-
niowego, niestety jednak wysoce niedostatecznych.

Taki jest stan dzisiejszy akcji budowy mieszkań
u nas. We wszystkiem panuje połowiczność zamierzeń
i niedostatecziiość środków.

W Polsce pokutuje pogląd, że nas na szeroki pro-
gram budownictwa nie stać i że dla braku pieniędzy nie
możemy zadośćuczynić narastającym potrzebom miesz-
kaniowym. Pogląd zdaniem mojem najzupełniej fałszywy.

Trudnem wydaje się oczywiście w chwili obecnego
kryzysu mówić o środkach budżetowych, lecz rzut oka
Avrstecz, szczególniej przez pryzmat przeprowadzonych nie-,
dawno z pomyślnym dla Skarbu wynikiem redukcji bu-
dżetowych, okazuje dowodnie, iż w okresie dobrej kon-
junktury środki mogły być do dyspozycji.

Środki mogły się znaleść niewątpliwie, g d y b y
ś w i a d o m o ś ć wag i p r o b l e m u b u d o w l a n e -
go b y ł a d o s t a t e c z n a , oraz gdyby niewłaściwa po-
lityka budowlana nie hamowała lub też nie wypaczała
zamierzeń. Oczywiście państwo nasze napotyka na każ-
dym kroku tyle pierwszorzędnych przerastających możli-
wości zagadnień, że nie łatwo zdecydować któremu z nich
oddać pierwszeństwo. Chodzi jednak o to, by problem bu-
downictwa tanich mieszkań, dotychczas niedoceniany, stał
się tym ważnym problemem i zajął należne mu pierwszo-
rzędne stanowisko w świadomości czynników państwo-
wych i społecznych.

Anormalne warunki budownictwa i drożyzna kre-
dytu po Avojnie wymagają wszędzie ingerencji państwa
w formie przejściowego impulsu. Wszędzie zagranicą na-
potykamy potężne wysiłki i ofiary ze strony państwa, ce-
lem przywrócenia zachwianej równowagi stosunków
w budownictwie.

Trudno łudzić się, by środki na budownictwo miesz-
kaniowe znalazły się poza granicami kraju, tembardziej
obecnie i dlatego trzeba odważnie zajrzeć prawdzie w oczy
i ustalić, że środki na budownictwo znaleść się muszą
wewnątrz kraju, jeżeli nie mamy stoczyć się do najniż-
szych granic pauperyzacji kulturalnej.

Jeżeli zejść z nieco demagogicznego stanowiska, że
koszta tej wielkiej akcji społecznej ma ponosić wyłącznie
część ludności zamieszkująca stare domy i to mieszkania
większe, — to stanie się jasnem, że koszta rozbudowy
miast winny w pewnej znacznej swej części być pono-
szone przez całą ludność, która w całości zainteresowana
jest w rozbudowie miast, nie wyłączając nawet wsi pol-
skiej, nadmiernie przeludnionej, której przyszłość i stan
ekonomiczny zależny jest w znacznym stopniu od rozro-
stu miast. Wszędzie zagranicą widzimy wydatny udział
kapitałów społecznych w rozbudowie,

Rola kapitału prywatnego jest u nas również niedo^
cenianą. Mimo przysłowionego braku kapitałów w Pol-
sce, można stwierdzić w latach ubiegłych wcale pokaźne
wyniki osiągnięte na polu rozbudowy przemysłu.

Wykaz kredytów, Avypłaconych przez Bank Gosp.
Kraj. na zasilenie budownictwa, w okresie od r. 1924 do
r. 1929 włącznie, wykazuje, iż osoby prywatne ustawoA¥o
najbardziej upośledzone skonsumowały 118.654.041 zł.,
gdy tymczasem tak niezwykle, a zarazem niesłusznie
uprzywilejowane spółdzielnie mało co więcej, bo tylko
125,913.600 zł.

Forma budownictwa prywatnego jest z punktu wi-
dzenia interesów państwa, jeżeli chodzi o zaradzenie nę-
dzy mieszkaniowej, formą najbardziej produktywną,
gdyż osoby prywatne, które w myśl ustawy mogą otrzy-
mywać teoretycznie 75°/o wartości budowy bez gruntu
w praktyce otrzymują rzadko ponad 50°/o. Zatem ta wła-
śnie kategorja budujących uruchamia przynajmniej dru-
gie tyle kapitałów prywatnych.

Dobitniej jeszcze ilustrują udział kapitału prywat-
nego w akcji budowlanej stosunki panujące we Lwowie.

Od roku 1925 do r. 1929 z kredytów państwowego
Funduszu Budowlanego korzystały:

1. Gmina w wysokości . .
2. Instytucje Społ. Humanit.
3. Spółdzielnie . . . . .
4. Osoby prywatne . . .

zł. 4,827.200,00
„ 3,080.000.00
„ 3,970.000,00
„ 7,368.600,00

Jeżeli uwzględnimy, że pierwsze trzy kategorje bu-
dujących korzystały w myśl ustawy i faktycznie w 90°/0
z taniej pomocy kredytowej Państwa, — osoby zaś pry-
watne najwyżej w 35—5O°/o, — potrafimy ocenić wielki
wysiłek kapitału prywatnego i jego dodatni wpływ na
akcję rozbudowy.

Wysoce dodatnia działalność Komunalnej Kasy
Oszczędności we Lwowie, która mimo znacznej drożyzny
kredytu przez nią udzielanego, stała się u nas w znacz-
nym stopniu regulatorem ruchu budowlanego, potwierdza
pogląd powyższy w sposób jeszcze bardziej przekony-
wujący.

Komunalna Kasa Oszczędności we Lwowie udzieliła
od roku 1926 do r. 1931 ogółem 825 pożyczek na łączną
sumę zł. 22,139.246,56 t. j . prawie tyle ile wynosiły dota-
cje Państw. Funduszu Budowlanego.

Z kredytów tych wybudowano 599 domów o 6.423
izbach, oraz przeprowadzono remont 226 domów starych.
Wysokość udzielanych pożyczek wynosiła średnio do 35°/o
kosztów budowy bez gruntu.

- Znaczna drożyzna tych kredytów (pierwotnie po-
nad 11%, obecnie ponad 10% i duże mimo to ich zapo-
trzebowanie stwierdzają chyba w sposób oczywisty za-
interesowanie kapitału prywatnego budownictwem miesz-
kanioAvem.

Z przykładów po\A'yższych widać, że kapitał pry-
watny mimo przeszkód garnie się do budownictwa. —
Istnieją zatem inne przyczyny, które powodują niedosta-
teczny dopłyAY tych kapitałÓAA1- ze szkodą oczyAvistą dla
akcji.

Przyczyny tkAyią w błędach naszej polityki budow-
lanej, a raczej w braku jakiejś określonej polityki na dal-
szą metę. Na przykładach państw zachodnich AÂ idzimy,
iż pomoc dla budoAAaiictwa mieszkaniowego mvażaną jest
AA'szędzie za konieczność przejściową. Ingerencja państAÂ a
poczytywan a jest za zabieg konieczny dla przywrócenia
stosunkÓAA- normalnych, nie jest boAviem możliwe, by pań-
stwo stale wypełniało rolę zaspakajania potrzeb budoA\r-
lanych społeczeństAA'a.

U nas mimo całej oczywistej niedostateczności środ-
ków jakiemi państwo nasze na cele budoAvnictwa dyspo-
nuje, dają się Avycziuvać tendencje, jak gdyby państwo
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miało rolę tą wykonać w całości i wziąść ją na stałe na
siebie.

Z jednej strony widzimy niedostateczność środków,
z drugiej zaś notoryczne utrudniania wobec inicjatywy
prywatnej.

Parę przykładów: jeżeli ktoś prywatny uzyskał po-
tyczkę państwową, dajmy na to około 50%, wybudował
dom i po nabraniu doświadczenia chce budować powtór-
nie, zwracając się w tym celu ponownie o pożyczkę pań-
stwową, spotka się napewno z odmową popartą argu-
mentem: „Pan jest spekulantem budowlanym". Należa-
łoby zapytać kto jest większym spekulantom czy doświad-
czony prywatny człowiek wkładający conajmniej 5O"/o
własnego kapitału, przysparzający mieszkań społeczeń-
w najbardziej w Polsce upłynniony kapitał stosunków
stwu, czy też dajmy na to ktoś zasobny jedynie
osobistych, i protekcji, co przez spółdzielnię dochodzi
do posiadania jednego lub nieraz dwóch objektów budow-
lanych, korzysta z terenów państwowych i nie wkłada
w budowę często ani grosza, (bo wymagane teoretycznie
przez ustawę 10°/o drogą manipulacji kosztorysowej re-
dukuje się często do zera).

Przykład drugi: Komunalna Kasa Oszczędności
we Lwowie spełnia nader dodatnią rolę, wyręczając Pań-
stwo w finansowaniu akcji budowlanej.

Mimo nadmiernej drożyzny tych pożyczek (obecnie
lO°/o, przedtem ll°/o) nie korzystają one z tych samych
ulg, z jakich korzysta tani, bo 4% kredyt państwowy.

Czyżby ułatwianie dopływu kapitałów pozapańst-
wowych do budownictwa nie leżało w interesie państwa?

Daleki jestem oczywiście od twierdzenia, że są to
tendencje oficjalne, — trzeba jednak uznać, że na re-
alizacji problemu taniego budownictwa w Polsce ciąży
jakaś mglista ideologja, coś jakby w połowie drogi mię-
dzy kapitalizmem a komunizmem z jednej, etatyzmem
a liberalizmem z drugiej strony.

I ten właśnie brak ustalonych zasad i poglądów
jest jedną, z/daniem mojem, z ważniejszych przyczyn, ni-
kłych rezultatów dotychczasowej akcji.

Nie mam zamiaru ani nie czuję się powołanym do
występowania tutaj w obronie zasad kapitalizmu, nie
ulega jednak dla mnie wątpliwości, że jeżeli program
budownictwa ma być zrealizowany w ramach ustroju
kapitalistycznego, to należy zapewnić mu warunki takie,
jakie odpowiadają, wymaganiom gospodarki kapitalisty-
cznej. Nie wątpię zresztą, że dla nas jest to jedyna droga.

Wszystkie państwa europejskie w ten właśnie spo-
sób starały się i w większości wypadków potrafiły zado-
walniająco rozwiązać problem budowlany. Wyjątek sta-
nowi Wiedeń, gdzie rozbudowa odbyła się przez wywła-
szczenie właścicieli domów. Mimo wyjątkowo sprzyjają-
cych warunków, jakie na terenie Wiednia akcję budowla-
ną ułatwiły i tam można w czasach ostatnich skonstato-
wać odwrót.

Na innych podstawach szuka oczywiście rozwią-
zania tego problemu Rosja .Sowiecka. Lecz właśnie tam
przekonujemy się, iż ustrój socjalistyczny niezdołał roz-
wiązać tego najważniejszego z punktu Avidzenia państwa
proletariackiego problemu. Średnio w Rosji na jednego
obywatela wypada podobno cło 3 m powierzchni mieszka-
nia, czyli „półtorej trumny" jak to popularnie nazywają.

Pod kątem zatem widzenia, jedynie w naszych sto-
sunkach możliwej gospodarki kapitalistycznej, postaram
się bodaj powierzchownie zanalizować problem budow-
nictwa mieszkaniowego i jego możliwości u nas.

Kryzys mieszkaniowy ma źródło swoje w tem, iż
ilość mieszkań objętych ustawą o ochronie lokatorów jest
przyrostu naturalnego ludności, oraz niszczenia domów
w stopniu coraz to bardziej niedostatecznym skutkiem
przyrostu naturalnego ludności oraz niszczenia domów
starych.Gdy zaś buduje się dla zaspokojenia potrzeb domy
nowe, okazuje się, że komorne w tych domach przy naj-

bardziej oszczędnej kalkulacji, A\rynikającej z kosztów bu-
dowy, przewyższa kilkakrotnie utrwalone ustawami
ochronnemi komorne w domach starych.

PoAYstaje zatem anomalja, iż pewnemu produktowi
wytworzonem na podstawie racjonalnej kalkulacji prze-
mysłowej, stwarza się konkurencję przez, podaż tego
samego produktu po cenach znacznie niższych, od realnej
kalkulacji. W tych warunkach oczywiście żaden przemysł
prosperować nie może, ani też żaden produktywny ka-
pitał w takim przemyśle nie będzie szukał lokaty. A mie-
szkanie w gruncie rzeczy nie jest niczem inneni jak pro-
duktem przemysłu budowlanego.

Rozpiętość oen najmu różnego rodzaju mieszkań
jaka się w Polsce wytworzyła jest bardzo znaczna. We-
dług obliczenia znajdującego się w „Przeglądzie Budowla-
nym'1 z r. 1929 koszt budowy 'był wówczas przeciętnie
o 5O"/o droższy niż przed wojną. (Jeat to zjawisko wystę-
pujące we wszystkich państwach europejskich nawet tych.
które udziału w wojnie nie brały a także i w Ameryce).
Równocześnie jednak i kapitał stał się po wojnie dwa
razy droższy. Wywołuje to conajmniej parokrotną róż-
nicę wysokości czynszem w domach nowych i starych.

Dla utrzymania zatem podstaw racjonalnej produk-
cji należałoby dążyć: z jednej strony do podwyższania
czynszów w domach starych do norm odpowiadających
oprocentowaniu kapitału inwestowanego, zaś z drugiej
strony do możliwego potanienia budowy, a przez to obni-
żenia czynszów w domach nowych.

Doprowadzenie stopniowe cen mieszkań w obu ka-
tegorjach domów do mniej więcej zbliżonego poziomu by-
łoby jedynie racjonalną podstawą zdrowej polityki miesz-
kaniowej. Zasadę tą, przeprowadzają konsekwentnie
Niemcy, które już w r. 1927 podniosły komorne do 12O°/o
przedwojennego, obciążając je równocześnie wysokim, do-
chodzącym do 40°/o podatkiem. Daje to znaczne środki
na budownictwo. Dzięki temu ilość budujących- się miesz-
kań przekroczyła tam normę przedwojenną i zagadnienie
głodu mieszkaniowego zostało zażegnane.

Wszystkie państwa zachodnie bądź zniosły zupełnie,
bądź złagodziły i zapowiedziały zlikwidowanie w pewnym
terminie ustawy O' ochronie lokatorÓAY.

U nas sprawa ta niedoczekała -się zdecydowanego
rozwiązania; ustawa z 11 kwietnia 1924. z powodu zała-
mania się złotego w r. 1925 pozbawiona została istotnych
intencji. Lokatorowie płacąc formalnie 10()0/o przedwo-
jennego komornego, opłacali w x. 1929 w rzeczywistości
58% za większe a do 50°/o za mieszkania małe. To też, gdy
w budżecie rodziny u nas miaszkanie wynosi w r. 1914,
24,1 ogólnych wydatkiny, to w r. 1927 wynosi tylko 10,57o.
Podobna dysproporcja występuje również w porównaniu
z innemi państwami: gdy bowiem w r. 1914 odsetek ten
w Polsce wynosi 24,l°/o, to w innych państwach od 13
do 22,9% (Szwecja, Rumun ja), natomiast w r. 1928
w Polsce 11,2%, gdy tymczasem w państwach, innych od
13,3 do 28% (Danja, Niemcy) (wyjątek stanowi Austrja,
Czechosłowacja i Węgry, gdzie odsetek jest mniejszy)3).

Anormalny ten stosunek wytwarza szereg skutków
ujemnych: pozbawiona programu i bezterminowa ustawa
o ochronie lokatorów stalą się prawem wyjątkowem skie-
rowanem przeciw właścicielom domów. Dzięki temu za-
nikł zupełnie typ przedsiębiorców budowy domów zwa-
nych przed wojną niesłusznie może dość pogardliwie
„spekulantami budowlanymi" ze szkodą dla akcji, rozbu-
dowy. Stan ten odstrasza również kapitał unikający
wszelkiej niepewności. Wreszcie sztuczne obniżanie czyn-
szu uszczupla naturalne źródła, z jakich mogłoby czer-
pać budownictwo domów nowych.

Drogą wyjścia z beznadziejnej sytuacji byłoby
przywrócenie ustawie z r. 1924 jej faktycznyeli intencji

s) Czesław Klamer: Polityka mieszkaniowa w Polsce i za-
granicą, str. 167.



180

t. zn. stopniowego podnoszenia, czynszów do normy conaj-
inniej 100% przedwojennych.

Oczywiście nie odrazu; trzeba bowiem liczyć się ze
stanem ekonomicznym kraju, jednak samo ustalenie za-
sady przywrócenia własności miejskiej jej rzeczywistej
wartości, choćby bardzo odległe, odniesie dodatni skutek.
Chodzi o przywrócenie zasady, wyrównującej drogę dla
napływu kapitałów bądź krajowych, bądź zagranicznych.

Słyszałem o wszczętej niedawno akcji Związków
lokatorów, zmierzającej do obniżenia komornego. Nie
wiem czy to jest zamiar poważny, trzeba, jednak przy-
znać, że akcja taka jest akcją bardzo krótkowzroczną
i o ile by miała widoki powodzenia, może stać się szko-
dliwą.

Oczywiście każdy woli płacić mniej, niż więcej, —
ale dlaczego właśnie atakuje się rzecz, która w stosunku
do innych jest u nas właśnie i tak anormalnie tanią.

Obliczenie zarobków robotniczych, przeprowadzone
przez ]). Wengierowa w czasopiśmie „Praca i Opieka Spo-
łeasna" Zesz. 1 r. 1929, wykazuje, iż zarobki robotnika
w Kongresówce, po uwzględnieniu zmian kosztów utrzy-
mania w stosunku do roku 1914, wahają, się w grani-
cach od 82,3% do 100,3%, na Górnym Śląsku wynoszą
nawet od 188,8% do 141,4%. Zatem z zarobkami nie jest
znów tak źle. Przyczyny naszych złych stosunków i trud-
ności życiowych wynikają nietyle z wysokich kosztów
utrzymania, ile z niedostatecznego zatrudnienia.

Akcja zmierzająca do obniżenia czynszów, o ile by
miała widoki powodzenia, zmniejszy możliwości budow-
lane, a tem samem zredukuje stan zatrudnienia, jest za-
tem dla interesów samych lokatorów szkodliwa.

Drugą stroną problemu jest, jak zaznaczyłem,
osiągnięcie możliwego potanienia budowy, a przez to ob-
niżenie komornego w domach, nowych.

Jest to część zagadnienia bardziej skomplikowana,
bo zależna od całego splotu czynników finansowych, or-
ganizacyjnych i technicznych.

W dwóch wykładach, jakie wygłosiłem w Polakiem
Towarzystwie Politechnicznem we Lwowie w marcu roku
1980 omówiłem dość szczegółowo tą właśnie sprawę, zaj •
mując się głównie Hechniiczną. i organizacyjną stroną
zagadnienia. Nie będę wywodów tych z uwagi na ich ob-
szerny zakres powtarzał.

Streszczając się, podkreślam jedynie, iż obniżenie
kosztów budowy sprowadza się u nas jednak jeżeli nie
wyłącznie, to głównie do czynników finansowych i orga-
nizacyjnych.

1. Podstawą racjonalnej budowy jest bowiem tani
długoterminowy kredyt, wymagający wskutek tego ab-
solutnej pewności. (Na zachodzie za tani kredyt umożli-
wiający kalkulację budowlaną, uważa się stopę. 2%, Fran-
cja, Belgja. II nas przyjąć należy 4 do 5%).

Zależność cen mieszkań od stopy procentowej kre-
dytów unaocznia następująca tabelka, zestawiona przez
Prezydenta Warszawy inż. Słomińskiego 4 ) :

części oprocentowania pożyczek wewnętrznych lub zew-
nętrznych. Jest to podstawowy warunek dla uruchomie-
nia budownictwa, gdyż drożyzna kredytu jest w Polsce
głównym powodem drożyzny budowy.

2. Dalszym niezmiernie ważnym czynnikiem pota-
nienia budowy jest należyta organizacja zarówno finan-
sowania jak i przeprowadzenia hudowy, dziś w Polsce
niesłychanie wadliwa. W^nna ona umożliwić oddanie bu-
dowy w czasie jak najkrótszym, technicznie możliwym,
do użytku. Tak typowe u nas przewlekanie budowy na
lata, wynikające z niewłaściwych terminów finansowa-
nia, niepewności uzyskania pożyczek, ich rozdrabiania,
niepotrzebnej formalistyki, w»szysto to razem przy wyso-
kiem oprocentowaniu podnosi nieproduktywnie koszta
budowy i stanowi jedną' z ważniejszych przyczyn dro-
żyzny.

8. Dalszym czynnikiem wpływającym dodatnio na
potanienie budowy jest przewidująca i racjonalna poli-
tyka terenowa gmin miejskich, niestety tak u nas pow-
szechnie niedoceniana. Planowa akcja przygotowania te-
renów pod budowę, usunięcie przez to spekulacji grunto-
wej, planowa i technicznie racjonalna rozbudowa sieci
instalacyjnej i dróg jest jednym z ważniejszych środków
pomocniczych obniżenia kosztów i zracjonalizowania bu-
downictwa.

4. Podwyższenie wydajności i ekonomji pracy, od-
ciążenie budownictwa od nadmiernych świadczeń spo-
łecznych i ciężarów podatkowych, .stanowią, środki wy-
wierające również dodatni wpływ na potanienie budowy.
Temat to jednak za obszerny, by móc go w ramach od-
czytu omówić.

5. Wreszcie obszerny bardzo dział technicznych wa-
runków potanienia budowy: racjonalizacja zamierzeń,
ustalenie typów zabudowy, normalizacja, postęp techni-
czny i t. p. Są to kwestje, co do omawiania których z ty-
tułu mego zawodu czuję się najbardziej kompetentnym.

Ograniczę się jednak do stwierdzenia, iż mimo wiel-
kiej doniosłości tych spraw dla postępu budownictwa, —
bezpośredni wpływ tych czynników na efekt końcowy,
jakim jest komorne, płacone przez lokatora, nie jest zbyt
wielki, i nie może być porównany z wymienionymi na po-
czątku czynnikami finansowymi i organizacyjnymi.

Dostarczenie wystarczających środków pieniężnych
jest dla. rozwoju akcji budownictwa mieszkaniowego u nas
sprawą oczywiście, najważniejszą. Sumy jakie wypadają
z najbardziej skromnych obliczeń są bardzo znaczne
i wydają się niejednokrotnie niemożliwe do uzyska-
nia, tembardziej iż akcja budowlana obliczona być musi
na długi szereg lat naprzód.

Istnieje szereg projektów wynalezienia środków na
budownictwo. Z tych bardziej znane:

1. Niepopularny projekt rządowy b. ministra Piob.
Publ. inż. Moraczewskiego opiera dochody na podwyższo-
nem do 200% komornem przedwojennem i na podatkach
od placów.
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Widać stąd jak decydujący wpływ na czynsze wy-
wiera przedewszy,stkiem tani kredyt. Ponieważ przy obec-
nych stosunkach pieniężnych pozyskanie, taniego kredytu
dla budownictwa jest utrudnione, państwo jest powołane
do przyjścia z pomocą budownictwu w przejściowym
okresie, bądź przez udzielanie nisko procentowych poży-
czek hipotecznych, bądź przez przejęcie przez państwo

'•) „Kurjer Polski" Nr. 148 r. 1929.

2. Również nierealny projekt Komitetu rozbudowy
m. Warszawy pragnie rozwiązać problem drogą pożyczek
przymusowych i dobrowolnych. Dla obniżenia procentów
przewiduje podatki od spirytusu, lokali i placów.

3. Życzliwie przyjęty na konferencji Izb Handlowo-
Przemysłowych 7 i 8 września 1928 r. projekt b. ministra,
inż. Gz. Klarnera, oparty na źródłowych podstawach sta-
tystycznych, przewiduje przez 10 lat budowę po 90.000
izb rocznie, kosztem około 500,000.000 zł. rocznie. Po-
trzebny kapitał zabezpiecza projekt ten przez:
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a) znaczne podatkowe obciążenie komornego, które
stopniowo ma być podwyższane do normy przedwo-
jennej;

b) roczną dotację państwową w wysokości 100 miljo-
nów;

c) przymusową lokatę kapitałów' i rezerw Instytucji
społecznych i ubezpieczeniowych;

d) udział kapitałów prywatnych.
Również życiowo ujęty był projekt:
4.-Centrali gospodarczej Przemysłu Budowlanego.

Projekt .ten przewiduje budowę 60 tysięcy mieszkań
dwóch typów rocznie kosztem 754 mil. złotych i zapewnia
kapitał a) prywatny budującego, b) pożyczki wewnętrzne
i zagraniczne na pierwszem miejscu hipoteki, c) pożyczki
ulgowe z podatku mieszkaniowego.

5. Wreszcie źródłowy projekt ustawy o popieraniu
budowy tanich mieszkań b. Ministra R. P. prof. Dr. Ma-
takiewicza przewiduje budowę 100.000 izb rocznie kosz-
tem ok. 500 miljonów, na które składają się głównie:

a) wpływy z podwyższonych o 42°/o czynszów;
b) dotacje z budżetu państwa;
c.) dotacje z budżetów miast;
d) kapitał prywatny w wys. 30—40%;
e) fundusze przekazane na budownictwo przez po-

szczególne Ministerstwa;
f) wpływy z podatków od placów;
g) fundusze Zakł. Ubezpieczeń, Kas Oszczędności

i t. p.
Projekt ten wciąga do akcji rozbudowy miasta,

które przeprowadzają we własnym zarządzie budowę
mieszkań najmniejszych, korzystając z części wpływów
na rozbudowę.

Pozatem istnieje długi szereg pomysłów osób pry-
watnych mniej lido więcej trafnych.

Nie mam zamiaru omawiać szczegółowo te projekty,
ani tembardziej zwiększać ich ilości o własny.

Wśród licznego szeregu projektów znajdujemy bar-
dziej lub mniej realne. Również w szeregu proponowa-
nych środków, jest wiele trafnych, mogących z mniejszem
lub większem powodzeniem znaleść zastosoAvanie.

Jednak żaden z nich zagadnienia nie rozwiązuje
w całości, i rozwiązać nie może.

Stanie się to możliwe dopiero wówczas, gdy ś w i a -
d o m o ś ć k o n i e c z n o ś c i p r z e p r o w a d z e n i a
s z e r o k i e g o p r o g r a m u b u d o w n i c t w a mie-
s z k a n i o w e g o s t a n i e s i ę u d z i a ł e m za-
r ó w n o s f e r r z ą d o w y c h , j a k i s p o ł e c z e ń-
s >t w a.

Dotychczas tego nie było.
Zdaniem mojem, niepowodzenie naszej dotychczaso-

wej akcji budowlanej należy przypisać niedocenianiu
i zapoznaniu dwóch podstawowych zasad:

Po pierwsze, państwo nasze, które w tylu innych
dziedzinach życia gospodarczego i przemysłowego wkro-
czyło ze zdecydowaną interwencją (nieraz godzącą nawet
w inicjatywę prywatną), w stosunku do budownictwa
okazało dziwną wstrzemięźliwość i niedocenianie, •— po-
moc dla budownictwa 'była tylko dorywcza, w miarę, na-
dążających się możliwości, i niewystarczająca, a nade-
wszystko pozbawiona programu.

Powtóre, przy całej oczywistej niewystarczalności
akcji państwa, skutkiem wadliwej polityki, a raczej
braku zdrowej polityki ekonomicznej, wytworzyła się
fikcja zasady, jakoby obowiązek regulowania spraw bu-
dowlanych państwo nasze miało na stałe wziąć na siebie.

W okresie ubiegłym nie uczyniono nic, by kapitał
prywatny do budownictwa zachęcić, — odAvrotnie, denia-.
gogicznemi nieraz pociągnięciami zrażano kapitalistów
prywatnych do lokowania w budownictwie.

A tymczasem nie ulega wątpliwości, że budownic-
two mieszkaniowe, które może się rozwijać tylko przy
bardzo niskiem oprocentowaniu kapitału, — jest właśnie

tym rodzajem przemysłu, który wymaga najbardziej
w obecnym przejściowym okresie silnej i zdecydowanej
interwencji kapitałów społecznych, a wi^c w naszych wa-
runkach, przedewszystkiem państwowego.

Z powodu przejściowej drożyzny kredytu prywat-
nego, przewyższającej możliwości budownictwa, — pań-
stwo, jako emanacja interesu publicznego, powołane jest
w pierwszej linji do pomocy kredytowej. Pomoc ta w for-
mie przejściowego zabiegu zmierzać powinna przede-
wszystkiem do o b n i ż e n i a w y s o k o ś c i o d s e t e k
i pobudzenia przez to inicjatywy prywatnej.

Zasada interwencji państwa w formie bezprocento-
wej dotacji na cele budownictwa, znajduje usprawiedli-
wienie nietylko w tem, że państwo z ożywienia ruchu bu-
dowlanego czerpie znaczne dochody; budownictwo' mie-
szkaniowe jest sprawą ogólno - państwową, jedną z wa-
żniejszych z cywilizacyjnego punktu widzenia i wszystkie
warstwy społeczne są w niein zainteresowane: miasta
i. przemysł, a także wieś polska, czerpiąca z budownictwa
zyski, dla której urbanizacja Polski jest jedyną możli-
wością uniknięcia klęski przeludnienia. Dlatego koszta
budownictwa rozdzielone być powinny w tej czy innej
formie sprawiedliwie między wszystkie warstwy spo-
łeczne.

Akcja kredytowa państwa winna mieć jednak cha-
rakter przejściowego, doraźnego impulsu i dążyć po-
winna do jaknajszybszego przywrócenia normalnych wa-
runków, umożliwiających egzystencję budownictwa pry-
watnego.

Da się to osiągnąć jednak tylko na drodze stopnio-
wego kasowania praw wyjątkowych, ograniczających
sztucznie komorne w domach starych. Oczywiście pod-
wyższanie komornego musi być bardzo ostrożne i długo-
trwałe, przytem pozbawione demagogii, a więc rozłożone
sprawiedliAvie na wszystkich lokatorów bez różnicy. Stwa-
rzanie uprzywilejowanej „biednoty" jak w Rosji Sowiec-
kiej, nie odpowiada naszym stosunkom gospodarczym,
ani nie leży w linji postępowania. Państwa, —• gdzie
wszyscy obywatele są równi.

Również w przyszłości dążyć należałoby w wyż-
szym niż dotychczas stopniu do zainteresowania kapita-
łów prywatnych, bądź co bądź istniejących i chętnych,
w budownictwie mieszkaniowem. Kapitał prywatny mo-
żnaby, zdaniem mojem, w znacznie wyższym stopniu za-
interesować budownictwem, należy jednak stworzyć wa-
runki do zachęcenia go, a nie utrudniać mu — jak do-
tychczas — udziału.

Sądzę, iż dałoby się to osiągnąć przez zarezerwowa-
nie dla pożyczek prywatnych pierwszego miejsca hipotek
przed kapitałem państwowym, który ma i tak możność
ścisłej i dokładnej kontroli bezpieczeństwa lokaty, jak
również przez różniczkowanie rygorów i ograniczeń w za-
leżności stopnia udziału kapitału prywatnego, a nie
jak dziś się dzieje — wręcz odwrotnie.

Zdaję sobie sprawę, że trzeba pewnej odwagi, by
w okresie obecnej depresji gospodarczej, poruszać taJc,
zdawałoby się, nierealny temat, jak szeroki x>rograin bu-
downictwa, wymagający wielkiego wysiłku finansowego.

Nie miałem jednak zamiaru omawiania doraźnych
możliwości budowlanych. W powodzi aktualności zatraca
się nieraz zdrowy pogląd na istotę najprostszych rzeczy,
dlatego sądzę, że właśnie obecny okres sprzyja krytycznej
ocenie błędów dokonanych i ustaleniu zasad na przy-
szłość.

Trzeba zdać sobie sprawę, że wielkie zagadnienie
budownictwa mieszkaniowego jest dla nas zagadnieniem
pierwszorzędnej doniosłości państwowej i społecznej i nie
da się rozwiązać dorywczo, połowicznymi środkami. Wy-
maga ono równoczesnego skoordynowania wszystkich wy-
siłków. Tembardziej nie da się wygrać na gruncie antago-
nizmów klasowych.
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Podstawowym warunkiem jest zmiana dotychcza-
sowej niezdecydowanej polityki Państwa w stosunku do
budownictwa i oparcie jej na zgodnych z ekonomią za-
sadach.

Tak często kwestionowana cyfra wysokości zapo-
trzebowania, jak również zupełna czy czc-ściowa wystar-
czalność środków w okresie przejściowym, nie stanowią
istoty zagadnienia.

Gzy uda nam się początkowo budować rocznie

Wiadomości z literatury technicznej.
Żelazo-beton.

— Opinjc o konstrukcji żelbetowej stropów w domu
miejskim przy ul. Kętrzyńskiego we Lwowie, złożoną, przez
prof. Kuryłłę sądowi podaje Cement (1932, str. 28). Autor
wykazuje, źe obliczenie było zupełnie błędne, rzeczywiste
naprężenia były "nawet dwa razy większe od dopuszczalnycch.
"Wykonanie betonu było poniżej wszelkiej krytyki, wskutek
czego wszystkie stropy musiały być zburzone i nowe zbu-
dowane. Jest to odstraszający przykład nieudolnego projek-
towania i wykonania przez niewykwalifikowanych przedsię-
biorców.

— Racjonalizacja obliczeń zeskładów żelbetowych wedle
anstrj. towarzystwa betonowego opisuje Dr. Abeles w Bet.
u. Eis. (1930, str. 78). Omawia on najprzód znakowanie.
Dla wyznaczenia wymiarów podaje on tablice dla danych
a* i <Tj. Przy użyciu tych tablic odpada potrzeba sprawdza-
nia naprężeń. Wprawdzie jest to znacznem uproszczeniem
projektowania, jednak obliczenie naprężeń jest zarazem kon-
trola obliczenia, co uważani za wskazane. Dla ujednostaj-
nienia tokn obliczeń i ich przejrzystości towarzystwo beto-
nowe wydało druki, w które wpisuje się założenia wyniki
obliczeń w danym wypadku. Dr. M. Tlmllie.

Drogi.
— Droga transkubańska. W ubiegłym roku ukończono

główną, drogę przejazdową na Kubie, której warto parę
słów poświęcić.

Jak wiadomo Kuba, należąca do archipelagu wysp
Antylskich posiada powierzchnię 112.000 km?, przy długości
1.300 km, a największej szerokości około 150 km. Ilość
mieszkańców 3"6 miljona. Otóż, ten stosunkowo niewielki
kraj, rozpoczął w r. 1927 budowę głównej drogi wzdłuż
całej wyspy, o łącznej długości 1109 km kosztem około
930 mil. zł., która ukończoną został w lutym 1931 r.

Jak znaczne roboty były tam do wykonania uwidacz-
niają poniższe daty: 3,710.000 m3 przekopu ziemnego,
696.000 »»8 przekopu skalnego, 5,450.000 ms nasypów, nie
wspominając już o danych, odnoszących się do mostów.

Roboty objęła w głównej części (70°/0) bostońska firma
Warren Brothers ; dalsze 30°/0 oddane zostało firmom miej-
scowym. Ażeby roboty ukończyć w stosunkowo krótkim
okresie czasu musiano zastosować szeroko maszyny oraz za-
trudnić odpowiednią ilość robotników. Przeciętną ilość tych
ostatnich była następująca: 40 maszynistów przy czerpa-
kach, 20 maszynistów do mieszarek betonowych, 150 ludzi
do obsługi wałów, 200 obsługi mniejszych maszyn, 400 lu-
dzi obsługujących samochody i ciągniki, 8000 robotników
zwyczajnych. Z jakim rozmachem wzięto się do pracy do-
wodzi również fakt, iź firma Warren przystępując do roboty
zakupiła maszyn za cenę około 13 milj, zł.

Nawierzchnię tworzy tu beton asfaltowy 5 cm gr. na
fundamencie z 15 cm gr. płyty betonowej. Szerokość jezdni
normalnie 6 m rozszerzona do 8 m w osiedlach. Poręka za
dobrod wykonania 6-letnia.

Sfinansowanie powyższego przedsiębiorstwa umożli-
wione zostało na podstawie specjalnej ustawy z lipca 1925 r.,
na mocy której nałożono wydatne daniny na przedsiębior-

1.00.000 izb, lub 50.000, nie stanowi kwestji zasadniczej,
ale winno to być wynikiem akcji obliczonej na lata i dłu-
gotrwałej.

Stałość form akcji, wynikająca ze zdrowej polityki,
umożliwiająca dostosowanie się i skoordynowanie wszyst-
kich tak licznych czynników, często rozbieżnych, stanowi
podstawę pomyślnego rozwiązana zagadnienia w przy-
szłości.

stwa transportowe, materjały pędne, na wielki handel itp.,
co umożliwiło zaciągnięcie odpowiedniej pożyczki.

Jest to zadziwiającem, iż stosunkowo mały kraj mógł
się porwać na podobną robotę. Tłumaczy to się jednak
częściowo odpowiednim aktywnym bilansem handlowym
(w r. 1929 przywóz oo 1'958 milj. zł., wywóz oo2'574 milj. zł.)
no i prawdopodobnie ówczesną wybitnie korzystną konjunk-
turą. Realnym efektem powyższej budowy jest to, iż koszta
transportów kawy i tytoniu do głównych portów z wnętrza
kraju zmalały do 1l1(l tych, jakie obowiązywały poprzednio.
(Westmager, Yerkehrstechnik Nr. 1/32). E. B.

Gospodarka energetyczna.
— Wyzyskanie siły wietrznej dla celów energetycznych.

Po dłuższej przerwie, w której węgiel obok siły wodnej
królował w produkcji energji elektrycznej, zwróciła technika
znów baczną uwagę na motory poruszane siłą wiatru1).
Znany badacz i konstruktor motorów wietrznych Inź. K.
Bilau ogłosił w tej sprawie w Elektrotechnische Zeiłschrift
z 21 stycznia 1932, swoje uwagi, które w skróceniu po-
dano poniżej.

Celem wyzyskania energji wietrznej, powstają olbrzy-
mie projekty wieżowe o wysokości przekraczającej 300 m
(t. j . wysokość wieży Eiffla) i o skrzydłach, któ"rych dzielność
leży w granicach między 1000 a 5000 k W. Dokładne eko-
nomiczne przeliczenie takich projektów wykazuje jednak ich
nierentowność a to wskutek zbyt wysokich kosztów budowy.

Tanią t. j . tańszą od produkcji termicznej, wodnej lub
wreszcie złożonej t. j . termiczno-wodnej, jest energja wietrzna
zdobyta motorami o mocy od 10 do 100 k W. Także motory
wietrzne o mocy mniejszej jak 10 kW mogą względnie tanią
energję wytwarzać.

Górna granica mocy — przy motorach wietrznych
zależną jest niestety od szybkości (a więc od długości czasu)
obrotu elementu obracanego wiatrem t. j . skrzydła, turbiny
lub rotoru (Bilau wspomina tylko o skrzydłach), która jest
odwrotnie proporcjonalną do wielkości wymiarów tego ele-
mentu i maleje ze wzrostem wymiarów Unijnych.

Wprawdzie dzielność skrzydła rośnie w stosunku kwa-
dratowym do długości jego średnicy, istnieje jednakowoż
pewna granica od której koszty budowy motoru wietrznego,
rosną niepomiernie szybciej aniżeli jego moc. Również wzra-
stają niemal równolegle do kosztów budowy, koszty ruchu
spowodowane wzrastającemi, z mocą motoru, wymiarami
przenośni, pasów i t. d. powodujące przez tarcia większe
straty mocy. Te straty, nie decydują jednak o wielkości
i mocy motoru wietrznego, ponieważ są one zawsze mniej-
sze aniżeli takie straty szybkobieżnych motorów termicznych,
wodnych lub wybuchowych. Decydującym jest tu czas. Nie
należy bowiem zapominać, że im większa jest moc motoru
wytwarzającego energję elektryczną, tem większa sieć prze-
wodów rozdzielczych oraz ilość odbiorców a zarazem tem jest
sztywniejszy czas odbioru.

Już przy motorach termicznych i wodnych pokrycie
szczytów obciążenie natrafja na pewne trudności ekonomiczne

*) We Lwowie wygłosił — z tej dziedziny — Inż. Michał
Bahatyrew dwa odczyty, w Poi. Towarz. Politechnicznem, mia-
nowicie_ w dniu 20. V. 1931 p. t. „O wyzyskaniu energji wietrznej"
oraz dnia 28. X. 1931 p. t. „Nowe zdobycze z dziedziny motorów
wiatrowych".



i dlatego najbardziej celowo — pod względem ekonomicznym
pracują, elektrownie kombinowane wodno-termiczne.

Wiatr, jednakowoż użyty jako siła do produkcji energji
elektr., jest elementem bardzo kapryśnym i może się zda-
rzyć, że w czasie odbioru szczytów pracy, nastąpi cisza
wietrzna, wskutek czego całe pokrycie pracy musi być
wykonane motorami zapasowemi, termiczuemi wodnemi lub
ropnemi, których koszt założenia — w takim przypadku —
przekraczałby koszt budowy całego motoru wietrznego. Mogą
to być wypadki rzadkie (często zależne od położenia geo-
graficznego motoru wietrznego), lecz należy się z niemi
liczyć, szczególnie przy większych motorach wietrznych,
wytwarzających ponad 100 kW.

Dodatnią stroną siły wietrznej jest jej powszechne
występowanie i taniość jej ujęcia o ile się unika — jak
wyżej opisano — rozczłonkowanej sieci rozdzielczej. Nie-
wielu odbiorców a często tylko jeden t. j . właściciel motoru
wietrznego o mocy od 10 do 100 kW) łatwiej się dostosuje
do odbioru i użycia wytworzonej kaprysami wiatru energji
elektrycznej. W czasie absolutnej ciszy wietrznej, która
w miejscu obranem na motor, nie powinna przekraczać
czasokresu 36 godzin, można siłę wiatru zastąpić motorem
ropnym lub akumulatorami, ładowanemi podczas nadmiaru
produkcji energji. Taki zapas — który zwykle zastępuje
tylko część całej produkcji motoru wietrznego, wystarcza
zwykle tam, gdzie używa się prądu elektr. tylko do oświe-
tlania lub produkcji magazynowej (młyny, pompowanie wody
do zbiorników i t. p.), niezależnej od czasokresów ciszy
wietrznej. Koszt takich małych motorów zapasowych, w sto-
sunku do kapitału zakładowego motoru wietrznego, jest
minimalny i nie wpływa zupełnie na koszty produkcji
1 hWg, która przy motorach wietrznych nie powinrja prze-
kraczać (w Niemczech) 8 fenigów wraz z kosztami założenia
i amortyzacją kapitału zakładowego. Gdyby kalkulacja wy-
kazała przekroczenie tej granicy, to nie opłaca się zupełnie
(nawet dla pojedynczych właścicieli i odbiorców) i nie po-
winno się motoru wietrznego budować. — Największym kło-
potem, połączonym czasem z kosztami (zależnie od położenia
motoru w stosunku do najbliższej stacji kolejowej) jest
kłopot uzupełniania paliwa dla zapasowych motorów ropnych.
Ten ujemny czynnik nie jest jednak decydującym dla bu-
dowy motorów wietrznych.

Przy tej sposobności zaznacza Bilau, że dzisiejszy
ustrój młynów wiatrowych jest tak przestarzałym i mało
wydajnym, że ich właściciele chętnie instalują przy nich,
małe motory pomocnicze z napędem ropnym a to nie jako
siłę zapasową, tylko wzmacniającą.

Równocześnie wspomina autor, że udało mu się zbu-
dować skrzydła motorów wietrznych — których koszt bu-
dowy nie przekracza 1000 R. M. — o dzielności dochodzącej
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do 287 °/0 dzielności skrzydeł dotychczas używanych, co
wykazały badania dokonane w laboratorjum aerodynamicznem
Politechniki w Charlottenburgu.

Kończąc swoje wywody, iiarzeka Inź. Bilau, na brak
zrozumienia i poparcia badań aerodynamicznych do wytwa-
rzania energji elektrycznej w społeczeństwie niemieckiem,
gdy tymczasem w innych krajach, zrozumienie ważności
tego zagadnienia jest o -wiele większe czego dowodem, że
badania takie finansowane są także przez rządy. I tak:
w Danji zbudowano •— dla tych celów — w Askov, wzo-
rowy zakład naukowy, Anglja posiada przy uniwersytecie
w Oxfordzie pole doświadczalne a Bosja wydała na badanie
siły wietrznej dla produkcji energji elektr., w czasie trzy-
letnim 1927/30, kwotę 697.000 Rb., co czyni 3,21 milj. zł.

W Polsce, ta sprawa przedstawia się jeszcze gorzej,
leży bowiem — jak zresztą wiele innych pierwszorzędnej
wagi tyczących postępu techniki i wiedzy technicznej —
w zupełnym letargu. Poza nielicznemi jedaostkami zajmują-
cemi się — nie mając środków do doświadczeń — tylko
teoretycznemi badaniami energji wietrznej, wogóle nikogo
ta sprawa, nie interesuje, Nie trzeba przytem zapominać,
że wcale nie posiadamy nadmiaru ujętej energji, oraz źe
aerodynamika jakoteż meteorologja doświadczalna odgrywają
pierwszorzędną rolę także w naszem lotnictwie, które rów-
nież nie zajęło jeszcze jedno z pierwszorzędnych miejsc
w Europie. Dr. A. P.
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Prof. E. T. Geisler: „Podstawy osiągnięcia dochodo-
wości w małych przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i po-
krewnych". Warszawa 1932. Nakładem Instytutu przeinysłowo-
rzemieśln. przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.

Zebrania i odczyty w Towarzystwie.
W dniu 11 maja 1932 r. odbył się odczyt Inź. Józefa

L a n d a u a p. t. „Oieplarki Ruthsa w elektrowniach i za-
kładach przemysłowych. Zastosowanie i wyniki", w dniu
18 maja 192 odczyt Dr. Inź. Stanisława J a m r ó z a p. t . :
„Wpływ temperatury na własności wytrzymałościowe ma-
terjałów kotłowych", w dniu 26 maja 1932 odczyt Ina. Sta-
nisława M a l i s z e w s k i e g o p. t. : „Program rozbudowy
sieci dróg bitych oraz zakres działania władz I instancji
w sprawach drogowych", zaś w dniu 1 czerwca 1932 odczyt
Inź. Józefa P r u c h n i k a p. t.: Palestyna, warunki przy-
rodnicze i kolonizacja żydowska".

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.

z dnia i, IV. 1932 r. Obecni: Prezes Inż. St. Rybicki,
Wiceprezes : Inź. P. Prachtel - Morawiański. Członkowie:
Dr. W. Aulich, Prof. E. Bratro, Inź. E. Bronarski, Inż.
T. Jarosz, Inż. Z. Kalityński, Inź. K. Knaus, Inż, St. Ko-
złowski, Inź. T. Laskiewicz, Inż. Z. Marynowski, Prof. Dr.
M. Matakiewicz, IDŹ. St, Sladek, Inź, A. Tomaszewski
i Prof. K. Zipser.

Usprawiedliwili swą nieobecność: Wiceprezes Prof. Dr.
O. Nadolski, Prof. D. Krzyczkowski, Inź. F. Blum, Prof. Dr.
K. Weigel i Inż. E. Wilczkiewicz.

Przed przystąpieniem do porządku obrad Prezes Ry-
bicki wita nowoobranych członków Wydziału Głównego
i życzy Wydziałowi Głównemu owocnej pracy dla dobra
Towarzystwa.

1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu
przyjęto.

2. Wydział ukonstytuował się w następującym skła-
dzie : Prezes: Inź. Stanisław Rybicki. Wiceprezesi: Prof. Dr.
O. Nadolski i Inż. P. Prachtel-Morawiański. Sekretarz:
Inź. Stanisław Kozłowski. Zastępcy sekretarza: Inź. T. Ja-
rosz, Inż. Z, Marynowski i Inż. St. Sladek. Skarbnik:
Inż. E. Bronarski. Zastępca skarbnika: Inż. M. Bessaga.
Redaktor Czasopisma Technicznego: Prof. E. Bratro, Zastępca
redaktora i referent odczytowy: Dr. W. Aulich. Admini-
strator domu: Prof, D. Krzyczkowski. Zastępca administra-
tora domu: Inż. A. Broniewski. Bibljotekare: Inź. T. La-
skiewicz. Administrator Czasopisma Technicznego: Inź. A.
Tomaszewski.

3. Przyjęto jednogłośnie następujących nowych człon-
ków : Inż. Samuela Goligera, Inż. Kazimierza Kiełtykę,
Inź. Stanisława Pacześniaka, Inź. Stanisława Smereka, Inź.
Jana Toczyskiego, Inż. Ottona Wagnera i Inż. Franciszka
Wojnarowskiego.

4. Na delegatów w P. T, P. na, XIV. Zjazd Delega-
tów Polskich Zrzeszeń Technicznych do Warszawy postano-
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wiono uprosić Pp. : Inż. F, Bluma, Prez. IBŻ. K. Gąsiorow-
skiego i Prof. A. Zipsera.

5. Prezes Rybioki przedstawia sprawę zamierzonego
zniesienia Ministerstwa Robót Publicznych i prosi o uchwa-
lenie dyrektyw dla Delegatów P. T. P. na XIV. _ Zjazd
~D. P. Z. T. w sprawie akcji przeciw zniesieniu Minister-
stwa, zwłaszcza, że istnieje zamiar wysłania delegacji do
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Prezesa Rady Mini-
strów, oraz Pana Ministra Komunikacji i Robót Publioznych.

Po długiej dyskusji, w której zabierali głos Panowie:
Prof. Bratro, Prof. Dr. Matakiewicz, Prof. Zipser, Inż.
Prachtel-Morawiański, Inż. Kozłowski, Inź. Knaus, Inż. Ka-
lityński, Dr. Aulich i Inż. Bronarski, uchwalono na wniosek
p. Prof. Dr. Matakiewicza oświadczyć się za bezwzględnem
utrzymaniem Ministerstwa Robót Publicznych, oraz odbudową
budżetu Robót Publicznych. Postanowiono też w razie nie-
podzielenia przez Zjazd Delegatów stanowiska P. T. P.,
zastrzec sobie wolną rękę.

6. Prof. Zipser referuje sprawą Sekcji Elektryków
i wnosi, by wobec niemożności uzgodnienia statutu Lwow-
skiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich z re-
gulaminem ramowym Sekcyj P. T. P. i wobec długoletniej
współpracy obu Towarzystw, nie tworzyć osobnej Sekcji
Elektryków P. T. P. a powierzyć Lw. O. S. E. P. zastępcze
pełnienie funkcyj Sekcji Elektryków P. T. P. Dokładne
warunki współpracy oraz wzajemnych świadczeń i obowiąz-
ków ustalą pisma, wymienione przez Prezydja obu Towa-
rzystw. Wnioski te uchwalono.

7. Prezes Rybicki referuje sprawę opinji P. T. P.
o wniosku Kujawskiego Stowarzyszenia Techników w spra-
wie ochrony tytułu inżyniera i technika. Sprawą, tą. zajmo-
wała się specjalna Komisja, pod przewodnictwem Prof. Dr.
Nadolskiego, która przedstawia swe wnioski. Po dłuższej
dyskusji uchwalono wnioski Komisji wraz z pewnemi po-
prawkami w następującej formie:

a) P. T. P. uważa za wskazane utrzymać w dotychcza-
sowem brzmieniu ustawę z 21. IX. 1922 w przedmiocie
tytułu inżyniera.

b) W zakresie wykonawczym uważa P. T. P. za poży-
teczne i potrzebne wprowadzenie w szkolnictwie zawo-
dowem (technicznem) dwóch typów wykształcenia:
1). dla przemysłu budowlanego, maszynowego, elektro-

technicznego, chemicznego i t. p.,
p r z y g o t o w a n i e w s t ę p n e : siedmioklasowa
szkoła powszechna lub 4 kl. gimn.
S z k o ł a z a w o d o w a : czteroletni kurs nauki
zawodowej.
Dla absolwentów takich szkół byłby wskazany
tytuł zawodowy:
e g z a m i n o w a n y t e c h n i k , zawsze z dodatkiem
j . np. drogowy, budowlany, maszynowy, elektro-
techniczny i t. p.

2). Dla pewnych gałęzi przemysłu maszynowego, elek-
trotechnicznego i chemicznego (bez innych):
p r z y g o t o w a n i e w s t ę p n e 6 kl. gimn.,
szkoła zawodowa 3-letni kurs nauki zawodowej.
Dla absolwentów tego typu szkół zawodowych pro-
ponuje się tytuł d y p l o m o w a n y t e c h n i k ,
zawsze z dodatkiem specjalności,

W obu grupach dodatkowe określenie powinno być
ogólniejszej natury, np. technik maszynowy ale nie automo-
bilowy lub t. p.

c) Komisja uważa, że dla tak określonych tytułów zawo-
dowych, które nadawałyby po końcowym egzaminie
odnośne szkoły zawodowe, należałoby uzyskać usta-
wową ochronę.
(Zakres wykształcenia w powyższych wnioskach przy-

jęto wg. dotychczasowej ustawy szkolnej. Wedle nowej
ustawy szkolnej proponuje się przygotowanie równo-
ważne).
8. Prezes Rybicki referuje sprawę Czasopisma Tech-

nicznego w związku z zamierzoną, likwidacją Ministerstwa
Robót Publicznych i obiecuje interwenjować w tej sprawie
u Pana Ministra Kuhna oraz dyrektora departamentu Dr. Ga-
leckiego. Postanowiono wszcząć starania, by Czasopismo
Techniczne ewentualnie mogło być organem Ministerstwa
Komunikacji, oraz otrzymywać dotychczasowe subwencje.

9. Wiceprezes Inż. Prachtel-Morawiański referuje pismo
Związku Inżynierów Kolejowych w sprawie stanowisk zaj-
mowanych przez inżynierów i prawników w kolejnictwie.
Postanowiono sprawę przekazać osobnej komisji w składzie:
Wiceprezes Prachtel-Morawiański jako przewodniczący, oraz
Prof. Zipser, Inż. Kozłowski i Inź. Marynowski jako
członkowie.

10. Odczytano memorjał Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Politechnicznego w Przemyślu do Ministerstwa Skarbu
w sprawie potrącenia kosztów nowo wzniesionych budów
i ulg podatkowych.

Ze względu na niedopuszczalność statutową, wysyłania
memorjałów przez Oddziały i Sekcje P. T. P. bez uprze-
dniego przedłożenia tychże Wydziałowi Głównemu do zaopi-
njowania, postanowiono wysłać do Oddziałów P. T. P. pisma
z przypomnieniem postanowień Statutu w tej sprawie.

11. Na prośbę Zarządu Sekcji Inżynierów-Architektów
P. T. P. postanowiono przedłużyć czas używalności lokalu
Towarzystwa na posiedzenie Zarządu do godz. 21-szej,

12. Prośbę dozorcy domu Łukaszka o subwencję na
wyjazd z Polski uchwalono załatwić przychylnie, a wyso-
kość subwencji pozostawiono uznaniu Prezydjum, przyczem
nie może ona przekraczać 250 zł,

13. Prośbę Koła Elektryków Studentów Politechniki
Warszawskiej o bezpłatny numer Czasopisma Technicznego
załatwiono przychylnie.

14. Postanowiono wysłać egzemplarze okazowe Czaso-
pisma Technicznego na stoisko prasy technicznej Polski na
„Targach Paryskich".

Na tem posiedzenie zamknięto.

Odezwa Wydziału Głównego.
Ponieważ Odezwa Wydziału Głównego, skierowana

do Członków Towarzystwa z prośbą o deklarowanie składek
na „Fundusz zapomogowy dla Członków pozbawionych pracy"
znalazła oddźwięk i Towarzystwo uzyskało z tego źródła
kwotę, którą pragnie jaknajryehlej celowo zużyć, przeto
zapraszamy naszych Członków, pozbawionych pracy a po-
trzebujących doraźnej pomocy, aby się zgłosili pisemnie
z dokładnem przedstawieniem swego położenia finansowego
z prośbą o pożyczkę. Wydział Główny udzieli najbardziej
potrzebującym pożyczek bezprocentowych, nieprzekraczają-
cych w poszczególnym wypadku 150 zł. za rewersem, obo-
wiązującym do zwrotu w 6 miesięcy po otrzymaniu posady.
Pisemne zgłoszenia prosimy wystosować do Wydziału Głów-
nego załączając wypełniony kwestjonarjusz, zawierający na-
stępujące daty: 1, imię i nazwisko, 2. adres, 3. wiek,
4. dyplom (uczelnia, wydział, rok uzyskania), 5. ostatnie
stanowisko, 6. stan rodzinny: a) żona, b) dzieci zaopatrzone,
wzgl. na własnem utrzymaniu, c) dzieci na utrzymaniu ojca
(wiek), 7. zaopatrzenie obecne: a) dochód z pracy zawodo-
wej, b) inne źródła dochodu, c) zasiłki dla bezrobotnych,
d) pomoc rodziny, 8) rok przystąpienia do Poi. Towarzystwa
Politechnicznego, 9. przynależność do innych zrzeszonych
Stowarzyszeń. Wydział Główny.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Prof. Maksymiljan Matakiewicz.

XV Międzynarodowy Kongres Żeglugi
odbyty w Wenecji w dniach 12—22 września 1931 r.

(Z jedną tablicą rysunkową).

(Dokończenie).
R ef er a t b e l g i j s k i zajmuje się regulacją

Skaldy i Rupel i jest mniej ciekawy, natomiast nie-
zwykle interesujący jest r e f e r a t a m e r y k a ń s k i
m a j o r a T o u n g a z korpusu inżynierów U. S. A.
w Waszyngtonie, traktujący o regulacji dolnej Missuri
od Kansas City aż do ujścia do Mississippi, przeszło
600 km długościG). Całkowite dorzecze tej rzeki mierzy
1,485.000 km2, spadek, prawie prostolinijny, wynosi na
wymienionej przestrzeni 0,000165. Odpływy tej olbrzy-
miej rzeki przeliczone na jednostkę powierzchni zlewni
są mniej obfite jak rzek europejskich; największa
wielka woda wynosi 17.000 m3jsek, minimum odpływu
w okresie żeglugi (l/III — 30/XI) 565 msjsek '). Ruch
materjału rzecznego jest bardzo silny i wynosi rocznie
350,000.000 ton.

Regulacja ma na celu stworzenie dogodnej drogi
wodnej, zapewniającej głębokość pasa żeglownego przy
stanach najniższych w okresie żeglugi 6 stóp = 1,83 m.
Budowę przeprowadza się czysto po amerykańsku;
gros robót (70%) na tej olbrzymiej przestrzeni wyko-
nano w ciągu 3 lat (1927—1930) pod kierunkiem ma-
jora inź. Younga, wydatkując 30 miljonów dolarów.

Przechodząc do omówienia zasad regulacji, autor
referatu zastanawia się najpierw nad kwestją normal-
nej szerokości. Stwierdza, że z obliczeń otrzymano
J3 = 366 m, ale obawiając się złych skutków nadmier-
nego zwężenia, zastosowano szerokość 457 m, przyczem
najmniejsze głębokości na progach miały wynosić
1,83 m. Ciekawem będzie tu sprawdzenie, jakie war-
tości dadzą formuły podpisanego ustawione na hydro-
logiczną miarę żeglowności:

Q (Q objętość przepływu, O po-
_ wierzchnia dorzecza w hm\

240,5 G0-8 i°.«>a + iO7 < B p a d 6 k ) ł

oraz na normalną szerokość :
5=6,821 G">s t0'1 T.

Otóż po podstawieniu wartości powyżej podanych
otrzymuje się:

!T= 1,928 TO
B = 399,1 m,

a więc wartości bardzo zbliżone do zastosowanych
w praktyce.

Zauważyć trzeba, że wzory podpisanego nie są
oparte na spostrzeżeniach dokonanych na tak wielkich
(co do powierzchni zlewni) rzekach jak Missuri, lecz na
rzekach, europejskich, znacznie mniejszych, zaczynając
od Wisły pod Krakowem (80007CTW2), a kończąc na dol-
nej Wiśle i dolnym Renie (dorzecza okr. 200.000lcm%).
Wobec tego pomyślny wynik extrapolacji do tak od-
ległej granicy, stwierdza racjonalność budowy formuły,

6) Po ukończeniu regulacji tej przestrzeni przyjdzie kolej
na regulację Missuri średniej, również przeszło .600 km długiej.

" ') Dla Renu i Wisły (o dorzeczach okr. 200.000 hm1, a zatem
około 7 razy mniejszych), wynoszą absolutne minima około 790,
wzgl. 270 m3jse7e, zas najw. W. W. Wisły 10.400 mljsek (przy
montawskim narożniku).

a przede wszy stkiem słuszność uwzględnienia w niej
wpływu O, t. j . powierzchni zlewni.-

Co do systemu regulacji to stwierdzić należy, że
polega on na tych samych zasadach, jakie stosujemy
w Europie. Jest to koncentracja bardzo rozległego ło-
żyska, podzielonego na ramiona, z zalegającemi je od-
sypiskami i wyspami. Zasadą jest, tak jaki u nas, ścisłe
oparcie wklęsłych linij trasy o wysokie brzegi i ure-
gulowanie należyte przegięć, dla których z reguły sto-
suje się t. zw. „krótkie", lub jak inni nazywają „wy-
sokie przejścia", aby jak najprędzej zbliżyć się do wy-
sokiego brzegu, przyczem najpierw forsuje się budowle
koncentracyjne przy brzegu wklęsłym, a nie z obu
stron równocześnie. Brzegi wklęsłe ubezpiecza się
u dołu materacami ciągłymi (nieraz bez przerwy kilka
km), a u góry brukiem z dużych bloków kamienia ła-
manego; właściwemi budowlami koncentraeyjnemi są
ostrogi zaprądowe, budowane w odległościach większych
jak ich długości. Prócz tego stosowane są także ostrogi
z rzędów pilotów, bez żadnych dalszych osłon. Zatrzy-
mują one przedmioty płynące, które ułatwiają zamu-
lenie przestrzeni odciętych.

Co do zasad prowadzenia trasy, to zgadzają się
one z zasadami Pargue'a i GKrardona. Powtarza się
i tu zjednoczenie całej małej wody w jednem łożysku,
jak największe dostosowanie się do naturalnego układu
rzeki, ciągłość linij trasy, bez niewolniczego jednak
trzymania się matematycznego kształtu krzywych,
gdyż prowadzi to do niewłaściwego wytworzenia no-
wego brzegu, podczas gdy chodzi o jak najszybsze
oparcie się o. brzeg istniejący.

Referat zajmuje się również przedstawieniem roz-
miarów ruchu materjału rzecznego. Zmienność ilości
transportowanego materjału i znaczne zwiększenie w cza-
sie wielkich wód, uwydatniają następujące liczby: wa-
hania miesięczne mają granice od 152,770,000 ton
w czerwcu 1929, do 2,042.000 ton we wrześniu 1929, waha-
nia dzienne od 7,510.000 ton do 23,300 ton. Przytem
wyraża autor twierdzenie, że z tej wielkiej ilości ma-
terjału drobna tylko część uczestniczy w tworzeniu ław
przeszkadzających żegludze.

Jak widzimy, Amerykanie stosują metody naj-
prostsze, a jednak opierające się na wszystkich do-
świadczeniach europejskich. Jest to regulacja jednolita,
obejmująca olbrzymią przestrzeń,; a przytem wykony-
wana niezmiernie szybko. Jak wynika z podanych
kosztów, nie będzie ona droższą jak przyjmowane
u nas koszta regulacji Wisły. Dlatego warto skorzystać
z doświadczeń amerykańskich, które co do metod orga-
nizacyjnych i szczegółów projektu i budowy są nie-
zmiernie ciekawe i pouczające, a przytem nowe. Kie-
rownicy regulacji Wisły powinni rzecz oglądnąć na
miejscu."

R e f e r a t f r a n c u s k i , i n ż y n i e r ó w Armanda
i P a s c a l o n a , pod względem zasad regulacji nie daje
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nic nowego, powtarza tylko klasyczne zasady ogłoszone
jeszcze w r. 1894 przez Girardona na kongresie w Hadze.

Szerzej akcentuje doniosłość badań nad ruchem
mafcerjału ruchomego, odróżniając części unoszone
(alluvions), których ilość rośnie ze stanem wody, a jest
większa przy podnoszeniu się stanów wody jak przy
opadaniu, przyczem maximum ilości tego materjału
przechodzi wcześniej jak maximum objętości wody,
oraz materjał wleczony po dnie (galets). Pierwszy ro-
dzaj można i pod wzglądem ilości oznaczyć przez czer-
panie w różnych głębokościach zapomocą. odpowiednich
przyrządów, drugi jedynie zapomocą zbiorników. Tak
naprzykład oznaczano ilość żwiru rzeki Drąc pod Gre-
noblą średnio na 220.000 m8 rocznie, zaś Isere po po-
łączeniu z Drąc na 350.000 ms rocznie. Badania prze-
prowadzone dla okresu 21 lat (1903—1924) dały dla
Isere po połączeniu z Drąc wartości roczne skrajne
następujące: max. 1910 — 540.000 »t3, min. 1921 —
40.000 ms. Zresztą referat powołuje się na wyniki ba-
dań inżynierów Simona i Haegelena, przedłożonych
kongresowi w Tokjo.

Autor stwierdza, że badanie ruchu materjału
rzecznego w przyrodzie jest trudne i stawia pytanie,
czy nie należałoby ustalić praw tego ruchu w labora-
torjach hydraulicznych, tak jak badano zjawiska ru-
chu wody.

R e f e r a t włoski, prof. inż. G i a n d o t t i , zaj-
muje się regulacją Padu na przestrzeni między ujściem
Addy i Mincio (140 km), wchodzącej w skład projekto-
wanej drogi wodnej Medjolan-Wenecja, w całości
380 km długiej, z czego na kanał sztuczny przypadnie
110 km (60 km od strony Medjolanu i 50 km od strony
Wenecji), reszta zaś (270 km) na Pad uregulowany.
W sferach technicznych Italji była ostra walka, czy
zdecydować się na regulację Padu, czy też wykonać
kanał równoległy; spór przecięła Najwyższa Rada Ro-
bót publicznych decydując się na regulację rzeki.

Pad (największa rzeka włoska) jest w wymienio-
nej przestrzeni już rzeką potężną, której średnie mini-
nimum wynosi poniżej Addy 610 m3jseh, poniżej Oglio
660 OT3, a spad przeciętny 0,00015. Ilość materj ału uno-
szonego rocznie wynosi przeciętnie 17,5 miljona ms,
a wleczonego po dnie 4—13% powyższej ilości, tak,
że całą ilość materjału można przyjąć na 20 miljonówm8 8).
Regulacja będzie przeprowadzona na małą wodę zapo-
mocą tam równoległych i ostróg. Koszt całkowity wy-
niesie 270 miljonów lirów. Tamy regulacyjne mają być
wykonane z rzędów pali, dużej kubatury piasku i utrwa-
lenia korony i skarp oskałowaniem.

R e f e r a t h o l e n d e r s k i , inż. Le ly , omawia
regulację ramienia Renu Waal dla żeglugi. Po różnych
robotach, przeprowadzanych systematycznie od r. 1850,
udało się, przez zwężenie na stałą szerokość 260 m
zapomocą ostróg, uzyskać potrzebne głębokości.

Referat zajmuje się także kwestjami teoretycz-
nemi i ruchem materjału. Poprzeczny spad dna w krzy-

22wiznach dla rzek holenderskich określa wzorem /?= — ,
R

gdzie R oznacza promień krzywizny w metrach. Co do
„praw FargueW podnosi pewne zastrzeżenia. Pomiary
profilów poprzecznych, przedsiębrane co 3 tygodnie,
przyczem zdejmowano je gęsto, co 62'/8 m, okazały, że
pomimo regulacji pewne profile wykazywały zmiany
w dnie przed i po wielkiej wodzie, dochodzące do 2 m.
Ramieniem Waal idzie nietylko piasek lokalny, ale
także piasek i żwirek nanoszony z Niemiec.

8) Przyrost roczny delty Padu oceniają Lombardini i Ma-
rinelli na 27 wzgl. 29 miljonów m3.

R e f e r a t r o s y j s k i , inż. L o t t e r ' a i W a l -
ni a na oblicza krzywe spiętrzenia wywołane jazem na
rzece Wołchoff i porównuje je z krzywemi rzeczy -
wistemi. Stosuje tu metodę prof. Dra Tolmana z Pragi,
zastosowaną, do jazów kanalizacji Wełtawy i opubliko-
waną w Wochenschrift f. d. dff. Bd. 1905.

R e f e r a t c z e s k i , inż. O e r o v s k y ' e g o , oma-
wia szczegółowo kanalizację górnej Łaby między Miel-
nikiem a Pardubicami (130 km). Rozpoczęta jeszcze na
podstawie austrjackiej ustawy o drogach wodnych
z r, 1901, kontynuowana jest dalej ; w przyszłości ma
ona stanowić środkową część czeskiej drogi wodnej
Dunaj - Łaba, z której część I, od Dievina nad Dunajem
(12 km powyżej Bratisławy) do Łaby pod Pardubicami
(327 km), ma stanowić kanał żeglugi, a końcową część,
na terytorjum czeskiem (106 km) Łaba skanalizowana
od Mielnika do Uścia i Łaba wolna od TJścia do gra-
nicy saskiej.

Pierwotny projekt w ciągu wykonania ulega za-
sadniczym zmianom; podczas gdy pierwsze śluzy ko-
morowe zbudowano dla statków 600-tonowyoh, dalsze
buduje się już dla statków 1200-tonowych. Pierwotny
projekt nie uwzględniał również wyzyskania sił wod-
nych ; w nowszych stopniach, które teraz dopiero się
wykonuje, koncentruje się spady i wykonuje zakłady
0 sile wodnej.

Kanalizację poprzedza regulacja — mająca na celu
należyte odprowadzenie wody i utrzymanie potrzebnej
głębokości. TProfil jest dwuczęściowy, niesymetryczny,
z częścią głębszą przy brzegu wklęsłym. Co do linij
regulacyjnych wysunięta jest zasada trasy krętej, sinu-
soidalnej, tak jak przy regulacji na małą wodę, w wierz-
chołku promiennie ostrzejszy jak 500 m, przechodzący
lemniskatą do r = oo, przyczem długie proste przejścia
są zalecane.

Kanalizacja musi wogółe uwzględniać 4 cele, a mia-
nowicie, prócz żeglugi, należyte odprowadzenie wód,
wymogi rolnictwa i wyzyskanie siły wodnej. Pierwotnie
światło jazów i wały obliczono na zwykłą (brzegową)
wielką wodę, z tem, że wyższe wody będą się przele-
wać przez wały i zalewać dolinę. Obecnie ta zasada
podlega rewizji i jazy otrzymają prawdopodobnie otwory
na największą wielką wodę. Sprawozdanie akcentuje
potrzebę niezmiennego profilu przepływu i szkodliwość
wszelkich rozszerzeń, w których tworzą się złoża piasku
utrudniające żeglugę.

Dotąd wykonano 84 km regulacji, a w robocie jest
16 km; ukończono 6 stopni kanalizacyjnych kompletnie,
a dwa są w budowie. Obejmuje to 20 km przestrzeni
między Mielnikiem a Kosfcelcem; całość ma być ukoń-
czona w ciągu 10 lat. ;

Podobne warunki zachodzą w przestrzeni Wisły
między Krakowem a ujściem Dunajca; wielkość obu
rzek pod względem dorzecza jest taka sama, a w do-
linie rozwinięta jest kultura rolna. O ile zatem dojrzeje
sprawa kanalizacji tej przestrzeni (80 km), to doświad-
czenia uzyskane na Łabie mogą tu być z korzyścią
wyzyskane. ,

3. P o s t ę p u z y s k a n y w, o s t a t n i c h l a t a c h
w u r z ą d z e n i u i e k s p l o a t a c j i b u d o w l i d la
ż e g l u g i na k a n a ł a c h i k a n a l i z a c j a c h r z e k ,
oraz w u r z ą d z e n i u do nich d o s t ę p u .

Refe r a t n i e m i e c k i inź. H o e b e F a i Pax-
mann 'a przedstawia cały szereg nowych konstrukcyj
1 urządzeń na drogach wodnych niemieckich, które wy-
konano w okresie najnowszym, niezwykle intensywnej
działalności na polu budowy dróg wodnych w Niem-
czech, m. i. kanału Śródlądowego, kanalizacji Neckaru,
Dunaju pod Kachlet i Menu, przebudowy kanału Odra-



Sprewa, etc. Na pierwszem miejscu wymienić należy
nowe typy śluz komorowych bez długich kanałów obie-
gowych, które podpisany przedstawił już szczegółowo
w Czasopiśmie z r. 19298). Dalej opisują autorzy
specjalny typ wentyla do zamknięcia kanałów obiego-
wych, nowe typy bram śluzowych, urządzenia centralne
do uruchomienia śluz, sygnalizację świetlną w pobliżu
śluz, holowanie w obrębie basenów przyśluzowych
i śluz10), komory śluzowe z żelaznych ścian szczelnych,
ostoje (dalby) metalowe, a wreszcie traktory gąsieni-
cowe jako środki holownicze (ok. 50 H. P.) i statki ho-
lownicze z dieslami (ok. 17 — 34 H. P.), do holowania
w obrębie portów i miejsc przeładowania.

R e f e r a t a m e r y k a ń s k i , inż. M a r k h a m ' a ,
opisuje urządzenia kanału Panamskiego u ) , który ma
już obecnie ruch roczny 30 milj. ton, kanału wodo-
spadów Saint - Mary (stanowiącego połączenie żeglowne
między jeziorem Górnem a Hurońskiem), na którym
ruch roczny przekracza 92,060.000 ton, a więc jest
większy jak suma transportów kanałów Suezkiego i Pa-
namskiego, a wreszcie kanalizację Ohio na długości
około 1600 km (ruch roczny 20 milj. ton).

R e f e r a t f r a n c u s k i , inż. P a r m e n t ie r ' a ,
przedstawia niermiernie ciekawą automatyzację śluz
komorowych najważniejszej po Sekwanie drogi wodnej
francuskiej: kanał Saint - Quentin - kanał boczny Oise-
skanalizowana Oise, łączącej północne zagłębie węglowe
z Paryżem.

Ta droga wodna ma już ruch 8 miljonów. ton
rocznie, a wobec małego typu statków francuskich
(peniche, ładowność 200—300 ton) musiano tu uczynić
wszystko co możliwe, aby ten ruch pokonać. "Wprowa-
dzono więc monopol holowania (prywatne Towarzystwo
pod nadzorem państwa), żeglugę łańcuchową w stano-
wisku szczytowem, przyczem pociągi obejmują do 50
statków. Śluzy są wszędzie podwójne, z komorą na 1
statek.. "W" ostatnich' czasach wprowadzono automaty-
zację śluzowania, polegającą na następujących zasadach:
Każde skrzydło bramy wspornej i każda zasuwa otwo-
rów w skrzydle, otrzymały silnik elektryczny jedno-
konny (prąd trójfazowy, 220 V); otwieranie i zamykanie
zasuw i wrót odbywa się więc nie ręcznie, lecz moto-
rycznie. Wogóle cały przebieg śluzowania odbywa się
przez jedno naciśnięcie guzika przez śluzowego, a więc
gdy np. statek śluzujący się na poziom górny wszedł
do komory, automatycznie odbywa się zamknięcie wrót
dolnych, otwarcie zasuw we wrotach górnych celem
napełnienia komory i otwarcie wrót górnych, bez dal-
szego współdziałania personalu.

Dalszem ulepszeniem jest urządzenie na wyso-
kiem (5,7 m) rusztowaniu żelaznem (na murze oddzie-
lającym obie śluzy) transportera elektrycznego, wcią-
gającego statek do śluzy i wyprowadzającego go z niej
(200 m długości drogi). Wszystkie organy ruchu złą-
czone są w kabinie umieszczonej między obiema ślu-
zami. Posiada ona dwa górne głośniki, zapomocą któ-
rych śluzowy może dawać rozkazy na odległość 200 m.
Urządzono nawet osobny transporter elektryczny dla
przewożenia dokumentów statku do kabiny i odwo-
żenia ich napowrót do statku.

Koszt tych urządzeń wynosi dla śluzy podwójnej
550.000 fr.

Oszczędność na czasie wynosi przy prześluzowa-
ruu jednego.statku wstępującego na stanowisko górne

9 ) „Nowości i p o s t ę p w b u d o w i e ś luz k o m o r o w y c h " .
1 0 ) Odnośnie do kanału Ren-Herne znajdujemy ciekawą,

wzmiankę, że w r. 1923 miał on obrót 20 miljonów ton.
*') Patrz artykuł podpisanego w Cz. T. z r. 1918 p. t.-,

„Kanał Panamski". ' . '
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i jednego zstępującego na dolne, 6 minut (dawniej 30
minut, obecnie 24), czyli 20°/0. Dla poszczególnego
statku nie ma to znaczenia, ale dla całego stystemu
ma znaczenie ogromne, gdyż zwiększa dzielność ka-
nału o 2O°/0.

Referat przedstawia w dalszym ciągu przebudowę
kanalizacji dolnej Sekwany (Paryż - Rouen). Dawne,
niższe stopnie przebudowuje się na wyższe, a cały
spad tej przestrzeni, wynoszący 27 m, podzielony dotąd
na 9 stopni, skoncentrowany będzie tylko w 6 stopniach,
a głębokość dla żeglugi zwiększona z 3,2 m na 5 m.
Jazy dawnych typów zmienia się na nowe (Stoney),
przyczem jednak i ulepszona klapa Chanoine'a (system
Aubert) ciągle ma jeszcze znaczenie. Przebudowę jazów
na dolnej Sekwanie opisaliśmy już w Czasopiśmie, tu
dodaje się tylko, ze nowe, wielkie jazy porusza się
tylko mechanicznie.

Celem ułatwienia ruchu wprowadza się sygnały
świetlne w pobliżu śluz, tak nocne jak i dzienne.

Z szeregu innych referatów tej grupy (belgijski,
angielski, węgierski, włoski, holenderski, rosyjski,
szwedzki i czeski) zasługują na wzmiankę r e f e r a t
s z w e d z k i inż. Lawskiego i r e f e r a t c z e s k i
inż. Pav louszka . Pierwszy z nich opisuje automa-
tyzację ruchu śluz Sodertalje (kanał łączący jezioro
Malar z Bałtykiem) i śluzy Skanstull (kanał Hamarby),
oraz sygnalizację świetlną, drugi zaś nowe wielkie jazy
czeskie przystosowane do wyzyskania siły wodnej. Do
tych należą:

Jaz Masaryka na Łabie pod Strzekowera (fig. la
i b, oraz 8a tablicy) spiętrzający wodę od 7,12—9 m
i pokrywający śzypoty tej rzeki, (na długości 1 km spad
średni2—2,25 m), posiada konstrukcję Stoney'a (rys. 8a
tablicy), o dwu zasuwach ponad sobą (tz. zasuwa-wagon).
Dwie lub 3 zasuwy górne są poruszane automatycznie
w związku z ruchem zasuw komór turbinowych, a to
w ten sposób, źe gdy się otwiera lub przymyka za-
suwę komory turbinowej, równocześnie przymyka się
lub otwiera zasuwa jazu, celem zapewnienia stałego
przepływu w rzece. Przy jazie tym prócz zakładu sil-
nicowego są dwie śluzy komorowe (170 X 24= i 176,5 x 1.3),
z których mniejsza, przeznaczona dla ruchu osobowego,
daje się jeszcze zapomocą wrót pośrednich podzielić
na połowę.

Jaz pod Prelouc na Łabie posiada dwa otwory
po 21 m, zamknięte zasuwami Stoney'a (jednolitemi),
z klapą ruchomą (rys. 8b tablicy) i 1 otwór o 6»i dłu-
gości jako wypust żwiru, zamknięty dwiema zasuwami
ponad sobą (5,10 m, łączna wysokość). "Wreszcie jaz na
Wełtawie pod Mirzejowicami, wykonany przed dwu-
dziestu kilku laty wyłącznie w celach żeglugi, a skła-
dałący się z otworów bocznych zamkniętych Iglicami
i głównego (56 m) zamkniętego zasuwami ua odrzwiach
zawieszonych na moście, nie mógł się ostać przy
uwzględnieniu drugiego zadania, t. j , wyzyskania, sił
wodnych, gdyż ani jazy iglicowe, ani zasuwy na odrz-
wiach, nie mogą funkcjonować w zimie. Przykład zlo-
dzenia zasuw na odrzwiach podaje rys. 10, przedsta-
wiający przypadek z pamiętnej zimy 1928/9.. W nowym
jazie pod Mirzejowicami wykonano 3 otwory jako jazy
walcowe (2x28,7 i 1 a 19 w) i dwa otwory jako jazy
Stoney'a po 27,7 TO (zasuwy jednolite z klapą górną,
rys. 8 c tablicy), powstałe przez podzielenie otworu
głównego filarem.

Referat podnosi, że pomiędzy istniejącymi typami
wielkich jazów tylko jazy Stoney'a i walcowe mogą
być zamknięte i uruchomione w zimie, gdyż tylko one,
prócz zapewnienia ruchu zakładu o sile wodnej w zimie,
dają również gwarancję bezpieczeństwa.

Doświadczenia stwierdza dalej, ze im jaz jest
szczelniejszy i im mniej od strony dolnej zanurzony
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w wodzie, tem łatwiejsze jego uruchomienie w zimie.
Jazy działające w zimie powinny mieć urządzenie do
ogrzewania, bądź elektrycznie bądź koksem. Z uwagi
na uniknięcie trudności ze zlodzeniem stawia referat
jazy Stoney'a wyżej.

Co do centralizacji ruchu śluz referat przyznaje,
źe można w ten sposób osiągnąć pewne oszczędności,
jednak nie sądzi, aby powodowało to zwiększenie bez-
pieczeństwa statków. Dlatego przy śluzach w Czechach
nie przeprowadzono centralizacji ruchu.

B. Komunikaty.

1. K a n a ł y s ł u ż ą c e r ó w n o c z e ś n i e dla że-
g l u g i i r o l n i c t w a . U ż y t k o w a n i e w z a j e m n e
k a n a ł u ż e g l u g i do n a w o d n i e ń i wody z na-
w o d n i e ń do z a s i l a n i a k a n a ł ó w .

Temat ten wraca perjodycznie pod obrady między-
narodowych kongresów żeglugi, co dowodzi, źe rol-
nictwo, stanowiąc wszędzie tak ważną gałąź gospodar-
stwa narodowego, musi być uwzględniane przy wszel-
kich zamierzeniach z zakresu budownictwa wodnego.
Powtóre, urządzenia wspólne dla różnych celów mogą
być w pewnych wypadkach rentowniejsze i łatwiejsze
do sfinansowania.

Jednak sądzę, źe temat ten niezbyt nadaje się
do traktowania przez tego rodzaju zrzeszenie jak „Sto-
warzyszenie międzynarodowe stałe kongresów żeglugi",
obejmujące państwa i poszczególnych członków ze
wszystkich części świata. Względy rolnicze, a więc
przedewszystkiem o ile chodzi o nawodnienia i osusze-
nia i ich uwzględnienie przy projektowaniu kanałów
żeglugi, napotykają w tym wypadku na tak różne wa-
runki przyrodzone (klimat, opady, etc.) i gospodarcze,
źe wysnucie jakichś generalnych wskazań lub reguł,
0 ogólnem znaczeniu, nie jest tu w szerszej mierze
możliwe. Stąd też w tym dziale liczba referatów jest
mniej sza (tylko 6: niemiecki, hiszpański, francuski,
włoski, japoński i holenderski), a sama ich treść może
mniej interesująca jak referatów z innych działów.

Zresztą nie trzeba sądzić, aby liczba tych kana-
łów żeglugi, obsługujących równocześnie rolnictwo,
była nadmiernie wielka. Keferaty stwierdzają, że wiel-
kie zamierzenia irygacyjne powinny się oprzeć na
osobnym kanale nawodniaj ącym a nie na kanale wspól-
nym dla żeglugi i nawodnień. Kanały żeglugi będące
zarazem nawodniającymi należą w swej większości do
urządzeń mniejszych ("Włochy, Hiszpanja, Francja, Ja-
ponja), ohoć nie można zaprzeczyć, że i szereg wiel-
kich kanałów żeglugi prowadzi pewne objętości dla ce-
lów nawodnień („'Wielki Kanał Alzacki", w stanowisku
pod Kembs ma dawać do nawodnień 11 — 1B malseh).
W północnych, nadmorskich częściach Europy częstsze
są kanały żeglugi będące zarazem osuszającymi (Ho-
landja, Niemcy). W Japonji, która jest krajem górzystym
1 lesistym, tylko 150/0 kraju oddane jest kulturze rol-
nej, z c2ego jednak prawie połowę zajmują pola ry-
żowe. Pomimo, źe opady są tu znaczne (przeciętna
warstwa roczna 1633 tnjm), nawodnianie stosowane jest
w szerokiej mierze, a równoczesne użytkowanie kana-
łów żeglugi do nawodnień i odwrotnie, było dość częste.
Jednak i tu rozchodziło się o kanały mniejsze, o ruchu
statków poniżej 90 ton.

We Francji również tego rodzaju wspólne użyt-
kowanie jest stosunkowo rzadkie; do kanałów służą-
cych równocześnie żegludze i rolnictwu zaliczyć należy
kanał du Midi (nawodnienie winnic ; oddał dobre usługi
przy zwalczaniu filoxery), kanał boczny G-aronny, ka-
nały alzackie, a w kolonjaoh francuskich kanały w Indo-
Ohinach, Tonkinie i Annamie. We Włoszech północ-
nych (Lombardja i prowincja. Wenecja) kanały na-

wodniające służą, w kilku wypadkach także i do nie-
zbyt wielkiej żeglugi.

Sprawozdawca generalny inż. Dardanelli (Italja)
stwierdza w swych ostatecznych wnioskach, źe w każdym
razie należy przy projektach nowych kanałów badać
możliwość techniczną i gospodarczą wspólnego użytko-
wania dla celów żeglugi i rolnictwa (nawadnianie,
wzgl. osuszenie, użytkowanie wody z nawodnień do
zasilenia kanału żeglugi), gdyż w pewnych wypadkach
tego rodzaju użytkowanie do różnych celów może być
korzystne.

2. P o r t y ś r ó d z i e m n e , t y p y n a d b r z e ż y
r z e c z n y c h przy dużych, z m i a n a c h ' p o z i o m u
wody, t y p y u r z ą d z e ń m e c h a n i c z n y c h prze-
ł a d o w c z y c h , ochrona p r z e d l o d e m , r o z ł o ż e -
nie p o r t ó w z imowych na r z e k a c h , h a n g a r y
i s k ł a d y , p o ł ą c z e n i e z k o l e j ą , k o s z t a z a ł o -
ż e n i a i ruchu.

Ten zawsze interesujący temat_ omawia aż 12 ob-
szernych referatów, zawierających mnóstwo ważnych
wskazań, wyników doświadczeń, oraz szczegółów kon-
strukcyjnych, tak, że referaty te stanowią właściwie
znakomity podręcznik budowy portów śródziemnych
według najnowszych zasad. Naturalnie, źe musimy się
tu ograniczyć do omówienia tylko rzeczy najistotniej-
szych.

R e f e r a t n i e m i e c k i , inż. Y e r l o h r ' a , stwier-
dza nadzwyczajny postęp w ostatniem dwunastoleciu
w kierunku usprawnienia portów. O ile chodzi o Niemcy,
to trzeba autorowi przyznać rację, jakkolwiek w wielu
wypadkach przekroczono tam granice ekonomji i wiele
miast wybudowało porty niepotrzebne, lub niepotrzebnie
wielkie, tak, iż nawet władze nadzorcze musiały inter-
wenjowaó.

Autor zaznacza, że projektując port trzeba ściśle
współpracować nietylko z administracją wodną, ale
i ze stronami prywatnemi, które go będą używać,
z koleją, władzami państwowemi i miejskiemi. Połą-
czenia drogowe zyskują na znaczeniu wobeo rozwoju
transportów samochodowych, jednak powinno się ich
liczbę z uwagi na koszta ograniczyć do minimum,
a taksamo należy ograniczyć, z uwagi na ruch, liczbę
wszelkich przejść w poziomie do minimum. Zwraca
uwagę na potrzebę zabezpieczenia dla przyszłego roz-
woju portu i dla przemysłu rozległych obszarów grun-
tów. Poszczególne baseny portowe nie powinny być
zbyt długie z uwagi na wygodę ruchu i urządzenia
kolejowe, nie dłuższe jak 1000—1200 m~

Go do wykształcenia nadbrzeży, to podnosi, że
najodpowiedniejsze są wprawdzie strome, pełne mury,
jednak są one bardzo drogie i nie można ich budować
w zbyt długich nieprzerwanych linjach. Dlatego często
ogranicza się baseny skarpami ukośnemi, a tory i źóra-
wie umieszcza się na konstrukcjach żelbetowych w kształ-
cie rusztowań. Wykształcenie stromych ograniczeń nad-
brzeży portowych ułatwiają nowsze typy konstrukcji
żelbetowych z ścianami szczelnemi, pilotami, płytami
kotwicznemi i ścianami górnemi źelbetowemi, oraz wy-
sokie ściany szczelne żelazne (typy Larssena lub Hoe-
scha), zakotwione w ląd. Kilka typów podano na dołą-
czonej tablicy (rys. 11, 12, 13 i 14).

Referat opisuje w dalszym ciągu najnowsze urzą-
dzenia przeładunkowe stosowane w Niemczech.

R e f e r a t h i s z p a ń s k i opisuje port na Grwadał-
kwiwirze w Sewilli, położony 100 km powyżej ujścia
rzeki do morza, a 19 km poniżej zasięgu fali morskiej.
Opis jest ciekawy z tego tytułu, źe poucza jak się
portów nie powinno budować. Sam G-wadalkwiwir,
rzeka już duża (pod Sewillą dorzecze 56.000 km2), mająca
jednak charakter gwałtownej rzeki' górskiej (przepływ



przy małej wodzie. 10 ms/se/s, przy wielkiej 10.000majsek,
•wahania stanów wody do 10 ni), toczy mnóstwo ma-
terjału, a ponieważ nadbrzeża portu są. niskie, zalewa
je szybko na 2—3 m i zasypnje warstwą materjału do
1 m grubości. A port ten nie jest wcale jakąś małą
przystanią, lecz posiada roczny obrót 1,8 miljona ton,
który dalej wzrasta. Referent opisuje bez ogródek nie-
ład jaki panuje gdy nadchodzi wielka woda — ucie-
kanie z towarami, materjałami, żórawiami, eta, przy-
czem jednak mnóstwo towarów niszczeje. Do tego port
ma niepewne i stare bulwary, źle fundowane; nie
można przy nich pogłębiać dna portu, ani obciążać ich
zbytnio żórawiami, skutkiem czego przeładunek odbywa
się przeważnie ręcznie.

Wzrastający ruch wymaga przebudowy portu,
a raczej budowy nowych części. Referat przedstawia
zasady sporządzonego projektu, nie odbiegające zresztą
od zasad ogólnie przyjętych.

R e f e r a t a m e r y k a ń s k i , inż. S c h u l t z a (U.
8. A.), stwierdza, że w Ameryce żegluga rzeczna jest
dopiero w okresie dziecięcym, gdyż skutkiem gwał-
townego rozwoju kolei żelaznych rzeki usunęły się
w cień, a dopiero od lat 15 zaczyna się nad niemi po-
ważnie pracować. Dawniejszy okres żeglugi nazywa
okresem „romantycznym"; kursowały wtedy statki
(paquebots), które swe ładunki każdorazowo stosowały
do stanu wody, względnie do rozporządzalnych, bardzo
zmiennych głębokości.

Autor podnosi z naciskiem niesłychane znaczenie
dla żeglugi śródlądowej licznych i dogodnych połączeń
z linjami kolejowemi i drogowemi (automobile cięża-
rowe). Zgodnie z warunkami amerykańskimi (silnie roz-
winięta sieć kolejowa i drogowa) stwierdza, że naj-
ważniejszą częścią ruchu na rzekach będzie ta, która
powstaje z ruchu przeładowczego. Ma tu na myśli
przedewszystkiem towar drobny, więcej wartościowy,
wymagający szybkiej dostawy, a więc i szybkiego prze-
ładunku. Omawia również urządzenia przeładowawcze
dla zmiennych stanów wody (dwa rodzaje — przy
zmianach stanów 3—6 m i przy zmianach 6—18 m;
przedmiot ten był już traktowany i na poprzednich
kongresach), a wreszcie zauważa, że rząd Stanów Zjed-
noczonych traktuje urządzenie linij transportowych
rzecznych jako experyment i obecnie studjuje sprawę
najodpowiedniejszych typów statków.

R e f e r a t f r a n c u s k i , inż. S u q u e t , omawia
pokrótce zasady budowy i organizacji portów fran-
cuskich, w dziedzinie których zrobiono w ostatnich cza-
sach we Francji stosunkowo dużo. Szerokość poszcze-
gólnych zagłębi portowych przyjmuje się na 50—100 w,
choć istnieje cały szereg małych portów o szerokości
basenu 20—40 m. Długość zagłębi jest różna, zwykle
nie przekracza 1000 m (wyjątkowo stary port w Stras-
burgu 1200 m i port w Bonneuil (Paryż) 1600 m.

Co do wykształcenia nadbrzeży, to porty kana-
łowe posiadają bulwary murowane; takie wykonanie
jest dla portów rzecznych, z powodu znacznej wyso-
kości, zbyt drogie, dlatego coraz częściej stosuje się
we Francji bulwary rusztowaniowe (estacades) żelbe-
towe, złożone z pilotów i spoczywającej na nich plat-
formy. Nadbrzeża między zagłębiami, na których
znajdują się tory, transportery, żórawie, drogi, maga-
zyny, hangary, składy, mają szerokości nieraz bardzo
znaczne, 100—180 m (Strasburg, a nawet 200 m Bon-
neuil.

Autor zwraca uwagę na ważność należytych po-
łączeń portów z kolejami; we Francji wiele pierwszo-
rzędnych linij kolejowych ma jako stacją końcową port.
Jednak z powodu tego, że linje wodne są państwowe,
a linje kolejowe przeważnie prywatne, współdziałanie
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obu środków przewozowych nie jest wystarczające,
a przewozy mieszane nie mają tego znaczenia jakie
miećby powinny.

Kwestja zlodzenia rzek i kanałów, z powodu ła-
godnego klimatu, nie ma we Francji wielkiego znacze-
nia. Niema tu właściwie żadnego portu zimowego,
a specjalne zarządzenia ochronne przed lodami należą
do rzadkości.

Koszta wykonania portów pokrywają państwo,,
miasta i Izby handlowe w różnym stosunku. Koazta
niektórych portów są bardzo znaczne i tak: port
G-rennevilliers (Paryż) kosztować ma w całości 229
miljonów fr., Bonneuil (Paryż) 29 milj. fr., Pantin 54
milj. fr., stary port strasburski kosztował 20 milj. fr,,
a nowy port strasburski, obecnie w pełni budowy,
kosztować będzie 320 milj, fr.

R e f e r a t w ę g i e r s k i opisuje port handlowy
i przemysłowy w Budapeszcie, wykonany kosztem
22,950.000 pengo. R e f e r a t w ł o s k i stwierdza pewne
zacofanie Włoch na polu dróg wodnych i portów, wy-
wołane tą okolicznością, że obsługują one tylko małą
część kraju, tj. dolinę Padu i obszar ciążący ku We-
necji. W roku 1926 uzyskało „Towarzystwo włoskie że-
glugi śródziemnej" w Wenecji koncesję na wykonanie
i exploatację całego szeregu dużych objektów, między
innymi portów w Mantui, Oremonie, Padwie i innych
przystani wzdłuż Padu. Wogóle porty włoskie dzielą
się na porty w dolinie Padu, porty na jeziorach, i porty
rzeczne Włoch centralnych. Referat podaje cały szereg
typów stosowanych bulwarów; z najnowszych żelbeto-
wych podaje się tu na dołączonej tablicy (rys. 15) fo-
tografję bulwaru na Padzie w Gremonie. Ma on 150 m
długości, 5 m wysokości ponad fundament i szerokość
górną 7,7 m. Wykonany jest w całości z żelbetu i składa
się z pilotów, bitych w 3 linjach równoległych, połą-
czonych belkami podłużnemi i poprzecznenai, na któ-
rych spoczywa płyta. TJ spodu oskałowanie chroni
brzeg przed uszkodzeniem od fali i lodów.

Lody mają we Włoszech małe znaczenie ; na Pa-
dzie, od połowy ubiegłego stulecia licząc, było zlodze-
nie tylko w latach 1858, 1867, 1880 i 1928/9.

R e f e r a t r u m u ń s k i , ińż. P o p e s c o , interesuje
nas w większej mierze z uwagi na możliwości przeła-
dunku polskich towarów w portach Dunaju. Dunaj po
Wołdze jest naj większą rzeką europejską (ma 800.0000 km*
dorzecza). Od Bazias aż do ujścia na długości 1100 km
przepływa Dunaj przez Rumunję, w której wykonano
36 portów rzecznych.

Z rozlicznych próbowanych typów bulwarów nad-
rzecznych opisuje referat typ uznany za najlepszy,
z uwagi na wytrzymałość przeciw fali i lodom i ta-
niości (rys. 16 tablicy). Jest to typ o skarpie ukoś-
nej, złożony z szerokiego materaca faszynówego Im
grubości, trapezowego narzutu kamiennego z szkiele-
tem z pilotów, ujętych u góry w kleszcze podłużne
i poprzeczne, bruku skarpowego, opartego na podsypce
z warstwy żwiru i warstwy piasku pod pierwszą umiesz-
czonej, a wreszcie muru betonowego brzegowego. Taki
bulwar kosztował normalnie 1200 fr. zł. za 1 mb w wa-
runkach normalnych, a dwa razy tyle w wyjątkowo
trudnych warunkach. Przeładunek towaru ze statku na
kolej, czy do magazynów, odbywa się za pośrednictwem
pomostu, opartego z jednej strony o bulwar, a z dru-
giej o ponton pomocniczy, znajdujący się między brze-
giem (bulwarem) a statkiem, z którego wyładowuje się
towar.

Ten ponton pomocniczy ma żóraw rusztowaniowy
z ramieniem wspornikówem, sięgaj ącem aż ponad statek,
który ma być wyładowywany. Urządzenie to, zastoso-
wane zresztą również i na rzekach amerykańskich, (sta-



190

nowiące jedno z wielu innych urządzeń tam' stosowa-
nych), pozwala na dostosowanie się przy przeładunku
do zmiennych stanów wody (na dolnym Dunaju 8 m
zmiany stanów), przyczem statek nie musi przybijać
bezpośrednio do brzegu, lecz może być w czasie prze-
ładunku około 30 m od niego oddalony, a przez to
znajdować się na głębszej wodzie.

Co do odległości portów zimowych referat zauważa,
że zależy ona od warunków lokalnych, a mianowicie
od szybkości tworzenia się lodu. Gdzie istnieje inten-
sywna żegluga, tam odległość ta nie powinna być mniej-
sza jak 100 km, przy mniej intensywnej 150 km. Na
rzekach, gdzie istnieją łatwe warunki schronienia się
statków, jak np. stare koryta oddzielone wyspami, tam
można, przy słabszym ruchu żeglownym, zwiększyć
odległość portów do 200 km.

Koszt portów i bulwarów nadrzecznych na Du-
naju, wraz z kosztem poprawy łożyska, wyniósł w Ru-
munji 200 milj. fr. zł., a roczne koszta utrzymania wy-
noszą 4 miljony fr. zł., podczas gdy opłaty portowe
wraz z opłatami dokowemi (Grałacz i Brąiła) dają rocznie
6,000.000 fr. zł.

R e f e r a t r o s y j s k i , inź. T i m o n o f f a i Lak-
h n i t z k y ' e g o , zawiera na początku historję i wy-
niki badań tego tematu przez wszystkie kongresy że-
glugi od r. 1886 (kongres II w Wiedniu), a pozatem
ogólne rozważania nad zasadami założenia i ruchu
portów.

R e f e r a t czesk i inż. Morayec'@., opisujący
porty czeskosłowackie na Dunaju, przedewszystkiem
zaś porty w Bratislawie i Komarnie, jest dla nas i z tego
tytułu interesujący, ponieważ wywóz z Polski grawi-
tuje także i do tych portów.

Autor zauważa, podobnie zresztą jak to stwier-
dzają, i inne referaty, że dla przesyłek pospiesznych
przewozu towaru drobnego nadają się lepiej nadbrzeża
rzeki, zaś dla zimowania statków, przeładunku i składu
towarów masowych baseny portowe. Założenie portu,
jego rozmiary, urządzenia, środki przeładowcze, maga-
zyny, eto., powinny być dostosowane do rozmiarów
i wymagań ruchu; trzeba pamiętać o tem, że urządze-
nia te nie są same dla siebie celem, lecz że służą ce-
lom handlu i przemysłu i moment gospodarczy, oraz
ekonomja, powinny tu być przedewszystkiem uwzględ-
nione. Autor zwraca uwagę na ogólne położenie portu.
Nie powinien on być zbyt blisko miasta ze względów
bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli wielkie ilości materja-
łów gromadzi (oleje mineralne), a więc raczej poniżej
miasta nadbrzeżnego, jak powyżej. Uwzględnić jednak
należy również warunki meteorologiczne, jak np. kie-
runek panujących wiatrów.

Oo do bulwarów, to referat stwierdza, że w obu
portach, istniejących w mniejszych rozmiarach już
przed wojną, wykonane były nadbrzeża jako ukośne
brukowane skarpy, oparte na oskałowaniu. Po wojnie
przekalkulowano dokładnie koszta murów pionowych
i ubezpieczonych, skarp ukośnych, jak również zbadano
celowość obu konstrukcyj, przyczem okazało się, że
mury bulwarowe pionowe są niepomiernie droższe od
nadbrzeży ukośnych, głównie z powodu trudnych wa-
runków fundowania i znacznej wysokości, a korzyści
specjalnych nie dają. Wobec tego przy rozbudowie
portów dunaj owych zatrzymano typ dawny, przyczem
jednak żórawie brzegowe muszą otrzymać ramię o du-
żym zasięgu, tak, aby mogły obsługiwać nawet drugi
rząd statków. Zwrócić tu należy uwagę na to, że do
takich samych konkluzji doszli i inżynierowie rumuńscy.

Obydwa duże porty czesko-słowackie na Dunaju,
t. j . Bratisława i Komarno, rozwinęły się po wojnie
w szybkiem tempie. Obydwa służą jako porty zimowe,

a także jako przeładowcze, przyczem Komarno służy
specjalnie do przeładunku węgla i jego produktów.
Leży on przy ujścia Wagu, a osobne zagłębie poło-
żone przy tej rzece przeznaczone jest do przeładunku
olejów mineralnych. Również jest tu przewidziany basen
dla tratw.

Rozwój ruchu obu portów przedstawia następu-
jące zestawienie:

Rok Bratisława Komarno
1914 ' 45.600 ton
1919 21.000 „
1920 151.000 „
1921 177.000 „
1922 92.000 „
1923 140.000 „
1924 361.000 „
1927 542.000 „
1928 474.000 „
1930 442.000 „

28.000 ton
24.000 „
17.000 „
44.000 „
36.000 „

108.000 „
604.000 „
704.000 „ »).
614.000 .

Średni przeładunek dzienny wynosił 100 ton na
1 mb nadbrzeża, w czasie jednak bardzo znacznego
ruchu przeładowywano wyjątkowo i 300 ton.

Wydatki państwa na obydwa porty wyniosły
w okresie od r. 1919-1930 140,9 milj. kor. czesk.,
czyli 35 milj, zł., zaś wpływy z wszystkich opłat (łącznie
z kolejowemi i cłowemi) wyniosły w samych tylko la-
tach 1928 i 1929 łącznie 366 milj. k. cz. = 90 milj. zł.
Naturalnie, że znaczna część tych wpływów wpłynęłaby
do kasy państwowej także, gdyby nie było tych por-
tów (opłaty kolejowe, cło), j ednąk w każdym razie cyfry
te świadczą o celowości tych portów. Jeżeli chodzi
o. rentowność włożonego w inwestycje kapitału, to
czysty zysk nie wynosi więcej jak 2°/0, jednak objekty
te przyczyniają się w znacznej mierze także pośrednio
do podniesienia gospodarstwa narodowego. Koszta
utrzymania wynoszą 2,1 °/0 , koszta ruchu 4,2%, ren-
towność nowszych magazynów do I0°/o, urządzeń do
przeładunku 6°/0.

3. Badanie problemów h y d r o t e c h n i c z -
nych zapomocą doświadczeń laboratory j-
nych na modelach o z m n i e j s z o n y c h wymia-
rach. P o r ó w n a n i e wyników t y c h doświad-
czeń z w y n i k a m i bezpośrednich spostrze-
żeń w p r z y r o d z i e , w celu wykazania w ja-
kioh granicach j e s t ważne prawo podo-
bieństwa.

Jak wiadomo, obecnie tak w Europie, jak i w Ame-
ryce, problemy teohniczne i hydrauliczne, których roz-
wiązanie zapomocą metod ścisłych, drogą rachunku, jest
trudne lub niemożliwe, próbuje się rozwiązać zapomocą
badań na modelu, wykonanym w zmniejszonej podziałce.
Stosowanie więc wyników uzyskanych na modelu do
właściwej budowli, lub też pewnego wzoru hydraulicz-
nego, ustawionego na podstawie spostrzeżeń przy wy-
konaniu experymentu na małą skalę, do zjawisk prze-
pływu w przyrodzie, lub na objektach w dużej skali,
jest extrapolacją, co do której trzeba się zapewnić, czy
odpowiada ona rzeczywistości. Experymentowanie na
modelach jest już metodą, dawno znaną i praktyko-
waną, właściwe jednak laboratorja hydrauliczne, lub la-
boratorja budownictwa wodnego, powstały później, około
30 lat temu. Ojcem doświadczalnictwa niemieckiego jest
prof. Engels (Drezno), wybitnie zapisali się na tem polu
Krey, Rehbock, Seifert i i. W Niemczech istnieje cały sze-
reg laboratorj ów wodnych; Francja kroczy na tej drodze
dopiero od niedawna (laboratorj a w Tuluzie i Beauvert,
G-renoble), Wspaniałe laboratorjum kosztem do 2 milj.zł.

•j "W tem 80% stanowił polski węgiel.
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wybudowano w ostatnich latach w Zurychu. Labora-
torja wodne posiada również Austrja (Wiedeń) i Czecho-
słowacja (dwa, t. j . w Pradze 1S) i w Brnie14). "W Szwecji
istnieje w Sztockholmie piękne laboratorjum wodne
w Politechnice, a w Stanach Zjednoczonych Am. Pn.
założono cały szereg bogato wyposażonych laboratorjów
wodnych; wybitnym przedstawicielem idei doświadczal-
nictwa wodnego jest tam prof. Freeman16).

Na kongres żeglugi nadesłano 9 referatów, a mia-
nowicie: niemiecki (prof. Seiferfc), hiszpański (Quij ano),
francuski (Oanaichel i Escande1, węgierski (Rohringer),
włoski (prof. Marchi), rosyjski (prof. Timonoff), szwedzki
(prof. Fellenius), szwajcarski (prof. Meyer-Peter) i czeski
(prof. Smr£ek i dyr. Smetana); generalny referat opra-
cował prof Marchi (Medjolan). Przeważna część refe-
ratów omawia nietylko sposób przeprowadzania badań
i praktyczne rezultaty, lecz wkracza w kwestje teore-
tyczne, podaje prawidła dla modeli, względnie po-
działki, warunki podobieństwa dla poszczególnych wy-
miarów, wielkości i sił i stara się określić granice
extrapolacji. Niepodobna tu streścić wszystkich wyni-
ków doświadczeń praktycznych, które odnosiły się do
prawie wszystkich praktycznie ważnych problemów bu-
downictwa wodnego, a w ostatnich czasach może w naj-
większej liczbie miały na celu doświadczalne ustalenie
konstrukcji podłoża jazu, któreby tłumiło nadmierne
i niebezpieczne dla stałości jazu prędkości wody po

jego dolnej stronie, jak również wszystkich zapatry-
wań dotyczących teoretycznej strony problemu. Zgodnie
jednak z konkluzjami powyższych referatów stwierdzić
trzeba, że doświadczenia na modelach budowli, umie-
jętnie przeprowadzone, mogą- dać znakomite wskazówki
dla praktyki. Ponieważ trudno tu uzyskać zupełnie
ścisłe podobieństwo między zjawiskiem na modelu
i w rzeczywistości, przeto doświadczenia te dadzą ra-
czej lepsze wyniki pod względem jakościowym, jak pod
względem ilościowym. Z tego wynika, że o ile chodzi
również o uzyskanie dobrych wyników pod względem
ilościowym, podziałka modelu powinna być jak naj-
większa. "W" tym kierunku wypowiada się również (na
innem miejscu) prof. Engels, podnosząc wartość expe-
rymentu na wielką skalę (Yersuch im Grossen).

Co się tyczy doświadczeń ściśle hydrodynamicznych
(przepływ między ścianami stałemi i na stałem, a nie
ruchomem podłożu), to mogą one przy umiej ętnem prze-
prowadzeniu ich na modelach dać wyniki również i pod
względem ilościowym zadowalniające.

We Lwowie w marcu 1932.

13) Instytut Narodowy T. GL Masaryka dla badań hydro-
logicznych i hydrotechnicznych.

u ) Laboratorjum Politeehnki czeskiej, założone przez prof.
A. SmrSKa.

16) Vide dzieło: „Die Wasserbaulaboratorien Europas",
Berlin 1926.

Inż Dr. Alfons Chmlelowlec.

Rozwiązywanie równań kwadratowych przy pomocy suwaka logarytmicznego.
Nader ważne w praktyce inżynierskiej równania

II. stopnia dadzą się łatwo rozwiązać przy pomocy
zwyczajnego logarytmicznego suwaka rachunkowego.
Do tego celu nie potrzebna jest podziałka kwadratów.
Wystarczą dwie identyczne, sąsiadujące z sobą po-
podziałki logarytmiczne, z których jedna jest na części
nieruchomej suwaka czyli l i n e a l e , druga zaś na
części ruchomej, t. j . na j ę z y k u 1 ) .

Najprostszem równaniem II. stopnia jest:
. . . . . (1)a.

Jego rozwiązanie czyli wyciąganie pierwiastka
x =Y<z odbywa się bez pomocy podziałki kwadratów
w następujący sposób: nastawiam nitkę okienka na
wartość a lineału. Następnie przesuwani j ęzyk tak, aby
pod nitką okienka na języku była ta sama liczba, co
na lineale przy jednym z końców języka; mianowicie
przy lewym, jeżeli liczba a jest 1, 3, 5 . . . -cyfrowa
(ilość cyfr na lewo od kropki dziesiętnej nieparzysta),
zaś przy prawym, jeżeli ilość cyfr liczby a jest pa-
rzysta. Jeżeli np. a=2,73 to nastawiam nitkę na 2,73,
następnie l e w y koniec języka posuwam w prawo tak
długo, aż liczba znajdująca się pod nim na lineale
zrówna się z liczbą języka pod nitką. Zanim to nastąpi,
liczby pod lewym końcem j ęzyka rosną, zaś liczby pod
nitką maleją tak, iż bardzo prędko i łatwo liczba jedna
zrówna się z drugą. Ta właśnie zrównana liczba, w da-
nym wypadku 1,65, jest szukanym pierwiastkiem x,
który możemy odczytać zarówno pod nitką na języku
jak i na lineale, pod końcem języka. Sposób ten jest
dokładniejszy od zwykłego sposobu przy pomocy po-
działki kwadratów, która jest dwa razy krótsza, a więc
dwa razy mniej dokładna od podziałki przez nas uży-
wanej (dolnej). Pozatem, jako owoc tego działania,
otrzymujemy nietylko sam pierwiastek, ale i takie na-
stawienie j ęzyka, które pozwala wprost odczytać iloczyn

pierwiastka przez pewną liczbę np. 5,38.^2,73 = b.Y«~
=8,9. Wystarczy posunąć nitkę na liczbę b języka.
Możliwe to jest, o ile b nie wysunęło się na zewnątrz
lineału. Przy tem nastawieniu języka możemy też na
nim odczytać odwrotność pierwiastka liczby a, prze-
sunąwszy nitkę na odpowiedni koniec lineału, n. p.
1 : Ya = 1: Y2/73=O,6O5.

Zamiast uważać na ilość cyfr liczby a wystarczy
sobie zdać sprawę z granic, między któremi a się znaj-
duje. Np. Y31,7 jest pomiędzy 5 i 6. Nastawiam tedy
nitkę na 317 lineału i jeden z końców języka pomię-
dzy 5 i 6, (tu oczywiście koniec prawy, gdyż inaczej
język oddaliłby się od okienka), np. na 6,5. Na nitce
jest liczba większa, więc posuwam język w prawo.
Obserwując liczby malejące na nitce i liczby rosnące
pod końcem języka, znajdę a;=Y31l7==B,64.

Jeżeli liczba a jest niniejsza od 1, a więc na lewo
od kropki dziesiętnej jest 0, to idąc w prawo od kropki
dziesiętnej, grupuję cyfry co dwie, oddzielając je np.
kropką u dołu. Jeżeli pierwsza grupa na prawo od kropki
dziesiętnej różniąca się od 00 jest liczbą dwucyfrową,
to pierwiastka szukam z prawej strony okienka, jeżeli
zaś liczbą jednocyfrową, to z lewej. Każdej grupie zer
po kropce odpowiada jedno zero pierwiastka. Przykłady:

Y0,58.B=0,765 (prawy koniec języka)
=0,2625

do

( l e *T „ „ )
YO,00.418=0,0646 (prawy „ „ )
YO,0O.O0.06\9=0,002625 (lewy koniec języka).
Jeżeli wymagana jest wielka dokładność to

wartości przybliżonej xa znalezionej w powyższy spo-
sób znajdziemy poprawkę Ax tak, iż wartość popra-
wiona wynosi:

x-=xa+Ax._ . . . . . (a)
Wartość przybliżona x0 oczywiście nie spełnia dokładnie

*) W. Aulich: „Logarytmiczny suwak rachunkowy i jego
sposób tiżycia". Bibljoteka Politechniczna. Tom XXIV. Lwów 1911.

równania 1, tylko daje odchyłkę:
(P)
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Wstawmy (a) w (1) to:
a—x0'

z-\-2$oAx (c)
jeżeli zaniedbamy wielkość bardzo małą II rzędu (4 sc)2.
Z porównania (b) i (e) otrzymamy:

A Aa ....
Ax=-ł,— • («)

Np.

Wg. (6)

Wg.

Wg.

Równanie:

„
q=735,2

4 a = 6,24.-j$-Cill60

0 - 27,1150 (błąd nie większy od
±0,0001).

<&, (2)
w którem d jest liczbą dodatnią, (d>0), posiada jeden
pierwiastek dodatni zt i jeden ujemny 22, przyczem:

•*«-(«,+1), (3)
gdyż ^

Oba pierwiastki znajduję łatwo i prędko suwa-
kiem w następujący sposób. Nastawiam nitkę okienka
na liczbę d lineału. Następnie przesuwam język tak,
aby liczba języka znajdująca się pod nitką była o 1
większa od liczby lineału, znajdującej się pod końcem
języka (ściślej — pod kreską języka, oznaczającą 1).
Liczba lineału pod końcem języka jest pierwiastkiem
dodatnim, liczba języka pod nitką — pierwiastkiem
ujemnym. Ale wpierw trzeba się zorjentowaó, czy pier-
wiastek z± leży na lewo, czy też na prawo od nitki.
Podstawiając za z pewne okrągłe wartości np. z' i z"
otrzymamy zamiast d pewne wartości d' i d". Jeżeli
d jest pomiędzy d' i d" to 2, jest pomiędzy z' i z".
Jeżeli przytem z' i z" leżą na lineale na lewo od d,
to i pierwiastka zx należy szukać na lewo od d, a więc
l e w y m końcem języka. I odwrotnie.

P r z y k ł a d 1." s(z+l) = 4,25
Dla s—l otrzymamy: 1 (1 + 1)= 2 < 4,25

„ «=2 „ 2 (2 + l) = 6 > 4,26
Ponieważ 2 < 4,25 < 6, więc 1 < sx < 2. Przedział 1—2
na podziałce nieruchomej leży na lewo od liczby 4,25, więc
lewy koniec języka wzkaże nam pierwiastek z^ pomiędzy
1 i 2. Nastawiam nitkę na liczbę 4,25 lineału. Startując
lewym końcem języka od położenia, w którem początek ję-
zyka odpowiada początkowi lineału, jak gdy suwak jest
zamknięty w pudełku, posuwam język powoli w prawo.
Wówczas liczby lineału pod lewym końcem języka rosną od
1 wzwyż, liczby zaś języka pod nitką, maleją od liczby 425
w dół. Obserwuję kolejno liczby s' lineału, ponad któremi
przechodzi koniec języka i liczby s"==a:'+.l, większe od
tamtych o jeden — na języku. Te ostatnie zbliżają się
prędko do nitki nieruchomej. Z chwilą, gdy ją dosięgną,
czytam pod lewym końcem języka 1,62, zaś na języka pod
nitką, 2,62, zatem Zj=l,62, z2 = — 2,62.

P r z y k ł a d 2. z(s-\-l)=>&2,8.
Dla z=h jest 6.6= 80 <• 32,8.

2=6 „ 6.7= 42 > 32,8.
Ponieważ 30 < 32,8 <42, wiąc 5 < z < 6.
Nastawiam nitkę na <2=32,8. Ponieważ przedział 5—6

jest na prawo od nitki, więc prawym końcem języka star-
tuję np. od liczby 6 lineału. Liczba 6 + 1 jest na prawo od
nitki, więc przesuwam w lewo np. na 5,5. Liczba 5,5+1=6,5
na języku nie dosięgła jeszcze nitki z prawej strony, więc
posuwam wciąż jeszcze ostrożnie w lewo. Dopiero kiedy
prawy koniec języka znajdzie się nad 5,25 to na nitce jest
o 1 -więcej, czyli 6,25, zatem 2^=5,25, s s =—6 25.

P r z y k ł a d 3. a(»+l)==0,43.
Mamy 0,43 (1+0,43) > 0,43

0,2 (1 + 0,2 )<0,43.
Nastawiam, nitkę na 0,43 lineału. Ponieważ przedział

0,2 — 0,43 jest na lewo od nitki, więc startuję od liczby 0,2
lewym końcem języka. Liczba 0,2 + 1 = 1,2 na języku jest
na lewo od nitki, więc: posuwam język w prawo. Gdy ko-
niec języka jest na liczbie 0,3, to liczba języka 1,3 jest
wciąż jeszcze na lewo od nitki. Dopiero kiedy początek ję-
zyka przypadnie na liczbę 0,3249 to pod nitką na języku
znajdzie się liczba 1,3249, więc ^ = 0,3249, z2 = —1,3249.

P r z y k ł a d 4. d=615.
Mamy 20.21 = 420 < d, 30.31 = 930 > d, więc

20 < z < 30. Pod lewym końcem języka znajduję: ^==24,3
pod nitką 23 = —25,3.

Jeżeli wymagana jest bardzo wielka dokładność
to znalezione powyżej pierwiastki mogą służyć za
pierwsze przybliżenie. Niech będzie s0 wartość przybli-
żona. Wartość dokładna

z=so + Az (4)
czyni zadość równaniu :

Podstawiając w powyższe z0 za z otrzymamy war-
tość różną od zera:

Odejmując (b) od (a) otrzymamy:
/(20 +Az)-f(zo)=Af(zo)=f (z0). Ag /(*),

zatem poprawka:
» - fih) (5)

przyczem / ' (20) = 220 + l.
Jeżeli d jest bardzo małe, to i z jest bardzo małe,

a zatem 22 jest wielkością małą II. rzędu czyli zo = d,
/(20) = d2, /'(so) = 2d + l=cv>l. Mamy więc:

4 2 = - , ;

zaś:
2d + l

= cod • (6)

P r z y k ł a d 5. z(z + l)=0,02.
Wg. (6) 21 = 0,02—0,0004=0,0196.
Wg. (3) s2=—1,0196.
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P r z y k ł a d 6. rf=0,132=z0 Az=T'~-r = 0,0138,

^ = 0,1320-0,0138 = 0,1182, za=—1,1182.
Jeżeli d jest bardzo wielkie, to i z jest bardzo

wielkie, więc z w porównaniu do z'1 można pominąć,
czyli zo

2=d, albo 20=Yrf.

• (7)
2+-

zaś

albo zgoła P-4-
P r z y k ł a d 7. c£=616, # = 2 4 , 8 = s 0 .

Wg. (7) _ 4 3 = p ^ - = 0 , 4 9 0 , Az=- 0,49,
^ = 24,8—0,49 = 24,31.
Albo krócej wg. (8): ^=24,8—0,5=24,3, «2 = -25,3,

(por. przykład 4).

Równanie • - (9)



przedstawia parabolę o pionowej osi symetrji 2=0,5.
Funkcja (9) dla wartości 2=0,5 posiada swoje maximum
y™, = 0,5 (1-0,5) = 0,25. Współrzędne 3=0,5, ?/=0,25,
określają wierzchołek paraboli. Równanie:

. «(i_Ą**d, . '.. . . . (io)
w którem d > 0 posiada pierwiastki rzeczywiste o ile
d<0,25. Jeżeli d=0,25, równ. (10) ma tylko jeden
pierwiastek rzeczywisty z1=zi = 0,5. Jeżeli 2j jest
pierwiastkiem równania (10) to również jego dopełniacz:

, _ _ i j» /iii

jest pierwiastkiem. Oba pierwiastki są. dodatnie i mniej-
sze od 1. Znajdziemy je łatwo suwakiem. Nastawiam
nitkę na d lineału. Zbliżam powoli prawy koniec języka
do nitki. Obserwuję liczby pod nim z' i liczby na ję-
zyku z" = 1 — 2', Te ostatnie zbliżają się do nitki. Z chwilą,
gdy ją dosięgną zatrzymuję język i czytam pod pra-
wym końcem języka na lineale 2j i pod nitką na ję-
zyku 22 . , . ' .

P r z y k ł a d 8. d=0,2.
Mijając prawym końcem języka na lineale kolejno liczby:

0,9, 0.85, 0,8, 0,75
obserwuję na języku ich. uzupełnienia do 1, a więc odpo-
wiednio liczby: ,

0,1 0,15 0,20 0,25,
które szybkim krokiem zbliżają się od lewej strony ku nitce.
Gdy ją osiągną, czytam pod prawym końcem języka z± — 0,724

pod nitką, na języku z2 = 0,276
kontrola, z1-\-si ==1,000

P r z y k ł a d 9. d=0,01b. Nastawiam nitkę na d-
W miarę jak prawy koniec języka mija na lineale liczby:

s'=0,99 0,97 0,95 0,93 0,925
to odpowiednie z" = l—2'= .

0,01 0,03 .0,05 0,07 0,076
zbliżają się szybko do nitki, a gdy ją osiągną,, otrzymamy:

^ = 0,9206,- 22 = 0,0794.
Jeżeli d jest bardzo małe to i 2 jest bardzo małe

i mało się różni od d. Wartość przybliżona «0 = d. Ra-
chunkiem różniczkowym analogicznie do (5) znajdziemy
poprawkę:

(12)

(13)

P r z y k ł a d 10. tf=0,073, 2cZ=0,146, 1—20=0,854,
d2=0,0053. Wg. (12) d«=0,0053 : 0,854=0,00625. Wg. (13)
s1=0,073 + 0,00625=0,07925 (por. przykł. 9).

Wg. (11) • s2=0,92075.:r- . ,

" " l -2d_
Wartość poprawiona:

- d%

1—2d ™

P r z y k ł a d 11. l— sj = 0,00865. =d
d*=0,000075

Wg. (13)"•*, =0,008725
Wg. (11) ^=0,991275

Równania (2) i (10) rozwisj^uje się w praktyce
bardzo prędko (w przeciągu paru sekund), gdyż dro-
biazgowo opisane przy nich operacje odbywają się bły-
skawicznie w myśli. Opisaliśmy sposób ich rozwiązania
szczegółowo, ponieważ każde równanie kwadratowe da
się sprowadzić do formy (2) lub (10).

Ogólne równanie II. stopnia:
aoc2-\-bx=c, (14)

w, którem a, b, c są to liczby różne od zera możemy
napisać w postaci :

1 , b c

a a '
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albo: . / b \ o
x\x+—\ » — ,\ a) a

albo: ax (ax A ae „»,,

T ^ T + l j ^ _ . . . . . ( 1 6 )
Rozróżnić należy dwa wypadki: 1. a c > 0 , 2. ae < O.

1. Jeżeli o c > 0 czyli gdy a i e mają ten sam
znak nazwijmy:

2 = | a; . . . . . . (16)

i-^f l • • • / . .(17)
to równanie (15) przejdzie w (2). Znalazłszy z otrzy-
mamy wg. (16):

z= — z. (18)

P r z y k ł a d 12. 2,76a;2+l,98a;=6,043.

(por. przykł. 1), ^ = 1,62, »2 = — 2,62.
1 98

Wg. (18) ^ = ^ - . 1 , 6 2 = 1,161

2 76
/ _ O fioł 1

Przykład 13. 17,45 x%— 3,64 x= 24,89.

ą—6,85, «2 = — 6,25 (por. przykł. 2).

Wg. (18) * i = l 7 4 5 -5,25^-1,092

^ ^ •(-6,25)=+ 1,300.^ = ^ ^

P r z y k ł a d 14. xi+ 9,3*== 1,73.
Wg. (17) <f=l,73;9,32=O,02=z

«! =0,0196, s2 = —1,0196 (por. przykł. 5,1.
Wg. (18) ^ = 9,3.0,0196 = 0,182

rrs = 9,3.(-1,0196) = —9,482
P r z y k ł a d 15. 0,695x—23,8z2+12,48=0

o= —23,8, 6=0,695, c= —12,48.
Wg. C17) d=(-28,8) (-12,48) :O6952=615

21 = 24,3 »2 = — 26,3 (por. przykł. .7).

2. Jeżeli a c < 0 , t. j . gdy a i c mają znaki różne,
to podstawiając w (15):

Jfd — J f • . , ..;.: - ( 1 9 )

•--yi.. • • • • • (20)
otrzymamy równ. (10):

2(1—z) =d.
Znalazłszy 2 obliczymy wg. (20):

• (21)

Przykład 16. 2;e3—5*=—0,9 14.
o O Q1 4

Wg. (19) d = - ^ ~ ~ = 0 , 0 7 3 = « ( l - « ) .
Stąd z, =0,9206, 3.̂  = 0,0794 (por. przykł. 9).

Wg. (21) ^ = —^-,0,9206 = 2,̂ 02

a ; 2 = = _ r L . 0,0794=0,198
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+ 5x = - 0,914, d,P r z y k ł a d 17.
wyżej, więc

- „ _ . i . 0 , 9 2 0 6 = -2,302, ^ = -0,198.
1 2 .

P r z y k ł a d 18. a;J-12,75a;+2,06=0.
We (19) rf==2,06:12,75J=0,01268

d 2 = 0,00016

Wg. (13) * i -

J a k

0,01284
=»1—«j— 0,98716
- 1 2 , 7 6 * ! * 0.1640
= 12,75^=12,60.

Jeżeli ac<0, zaś d > 0,26, to równanie (14) nie
posiada pierwiastków rzeczywistych, tylko zespolone:

Wg. (21)

przyczem:
P r z y k ł a d 19.

i = ) — 1 .
—Sa-+1,4=0

^ M =0,311> 0,25,

^—0,25 = 0,061, V5,O61= 0,247,

« - ~ ( — 0 , f i . ± 0,247 -*).

"W ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie możliwe
przypadki. Należy podkreślić, że w praktyce rozwiąza-
nie równań kwadratowych opisanym sposobem trwa
znacznie krócej niżby się wydawało na podstawie przy-
toczonych przykładów, bowiem nie potrzeba wypisywać
wartości d. Pozatem w praktyce zwykle tylko jeden
pierwiastek (np. dodatni) ma dla nas znaczenie. Wów-
czas także wypisywanie wartości et wzgl. z% jest zby-
teczne, wystarczy, że. suwak jest na nie nastawiony,
aby przez prostą manipulację wg. równ. (18) 1 (21),
t. j . przez jeden ruch języka i jeden ruch. okienka
znaleźć z, Wreszcie metoda opisana zaleca się prostotą
i łatwością wyprowadzenia, przez co jest łatwa do spa-
miętania.

Inż. Gustaw Stomenger (Nowy Bytom).

Nowa metoda pomiaru przepływu w przewodach.
I. Podstawy teoretyczne.

Jeśli mamy przewód zamknięty wypełniony całko-
wicie cieczą lub gazem poruszającym się z pewną
szybkością, a przewód jest zgięty według pewnego pro-
mienia krzywizny, t o n a całej długości łuku krzywizny
podlegać będą cząstki tej cieczy sile odśrodkowej, która
objawi się wzrostem ciśnienia w kierunku promienia.

Ponieważ siła odśrodkowa jest proporcjonalną do
kwadratu chyżości, więc też i wzrost ciśnienia tą siłą
spowodowany, będzie funkcją tejże. Stąd wniosek bliski,
że przez pomiar różnicy ciśnienia odśrodkowego w dwóch
skrajnych punktach przekroju przewodu, leżących
w płaszczyźnie działania siły odśrodkowej, można- bę-
dzie wyznaczyć szybkość cieczy, a co za tem idzie
i ilość przepływu.

Niech będą:
£ — siła odśrodkowa,
M — masa w kg .
v — zmienne szybkości strug w zgięciu (m\sek^), _

ti0 — stała na całym przekroju szybkość w pr stej
części przewodu (mjsek*1),

Poi P11 P2 ~ ciśnienia w kg Im-2,
y _ ciężar właściwy cieczy lub gazu w kg\m ,
g — przyspieszenie ziemskie,

i?, F^ — przekroje przewodów w m2,
Q — promień krzywizny dowolnej strugi,

Bu R2 — skrajny wewnętrzny i skrajny zewnętrzny
promień krzywizny obwodu przekroju w m,

a — promień krzyw, środka przekroju kołowego w m,
d

K i Ks —

Skutkiem siły odśrodkowej wzrośnie ciśnienie na
element sąsiedni o wielkość:

dS „ y dc • n .

promień przekroju kołowego w m,

stałe.

-x

Siła odśrodkowa elementu masy d M na promieniu
niech będzie dS:

jeśli oznaczymy "wysokość tego elementu przez dz, na-
tenczas będzie (rys. 1):

, "", . . y Związek pomiędzy ciśnieniem a szybkością określa
"' •' g ' • nam równanie:

r 2
a więc: , <> 2 . , J dc y •

Rys 1.
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gdzie z oznacza różnicę poziomów rozpatrywanych
przekroi. Ponieważ jednak w danym wypadku przyj-
mujemy przekrój poziomy i rozpatrujemy zjawiska za-
chodzące w jednej z płaszczyzn poziomych, więc z~O,
a wzór powyższy przybierze kształt:

różniczkując powyższe równanie otrzymamy:

9
-,v.dv. (2)

Przez porównanie równań (1) i (2) otrzymamy:
cdv—vdc=O

stąd: v.r=K (3)
Powyższe równanie jest ważne dla przekroju

jakiegokolwiek kształtu, jednak stała K będzie dla
każdego przekroju inną. Obecnie zajmiemy się wyzna-
czeniem jej dla przekroju kołowego jako najczęściej
spotykanego.

Przyjmijmy więc przewód poziomy o przekroju
kołowym, którego środek bieży pó łuku o pewnej
krzywiźnie i umieśćmy środek układu współrzędnych
w środku krzywizny (rys. 1), natenczas c=x.

Z równania (3) widzimy, że szybkość v będzie
funkcją, x. Zakładając więc ciągłość ruchu i całkowite
wypełnienie przewodu, możemy napisać równanie:

F.vo = {v.z.dx,
gdzie F jest powierzchnią przekroju, w0 zaś szybkością
W prostej części przewodu, natomiast v nieznaną nam
bliżej szybkością w elemencie powierzchni y.dx prze-
kroju zgiętej części przewodu.

"Wstawiając wartości na v z równania (3) otrzy-
mamy:

C dz ...
m (4)

F.v ,dx.

Celem wyznaczenia tej całki podstawiamy:

a że:
więc :
stąd:

! ax—ąi=(x—a—r). t,
x—ai=—(x—a—r).(x-a-r),

(x—a—r)i. P= —(x—a—r). (x—a—r),
a-r+t\a+r)

dx--
•i.r.t

2.r.ł

z powyższych podstawień wynika, że:
i—r—x
"—a—r

Po wstawieniu otrzymamy:
t\dt

wiemy, że:
a+r—R%

-,dx=-8ri\
t\dt

Powyższą całkę rozkładamy na ułamki proste;
tdt

.dł—

Wstawiwszy wartość na i z uwzględnieniem tego,
że a—r=I21 i a+r=Rl oraz 2S2—22t = 2 r , otrzymamy:

Dla górnej połowy koła, którego środek leży na _
osi XX będzie:

wstawiwszy granice otrzymamy:
— ^ . = JT[2 YRT^Ś — Ri— Ri] arctng. co

Wyznaczywszy w ten sposób wielkość stałej K,
weźmy obecnie pod uwagę jakąkolwiek;poziomą cięciwę
rozpatrywanego przekroju, o długości s (rys. 2).

Skutkiem siły odśrodkowej nastąpi wzdłuż tej
cięciwy przyrost ciśnienia określony wzorem (1): ' •,

' 9 ' Q '
ponieważ jednak: K

"" 9 ' ..: >.
więc: , •,« y dc

9 Q
całkując to równanie w granicach c, i c2 otrzymamy.

V [ 1 1 \

ponieważ jednak:
s 2 o — s
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(ft-ft) (4a» 9
y* 16 as

Ze wzorów (6) i (la) wynika, że;
Fv \ 2 (4a2 — s 2 ) 2 a

0 I _ _ _j ' „ f ir\ fr\ j

1 1 / f '

-?- o t r z y m a m y os ta tecznie :
•wstawiwszy ,a

.yp*-Pi . . . . (8)

Wzór powyższy wyznacza nam ilość przepływu
w przewodzie o stałym przekroju kołowym, jeśli dane
jest ciśnienie wywołane siłą odśrodkową mierzone na
dowolnej poziomej cięciwie o długości s i znane są
skrajne promienie krzywizn przekroju Rt i R2.

"W" szczególnym wypadku, gdy pomiar ciśnienia
odśrodkowego uskuteczniać będziemy na poziomej śre-
dnicy, wtedy 8 = d i wzór (8) przejdzie w:

Q

Ponieważ wyznaczenie długości cięciwy s prze-
ważnie natrafi na trudności, to praktyczne znaczenie
posiada właściwie dla przekroju kołowego jedynie wzór
(9), gdyż tam wymagane jest jedynie znajomość obu.
skrajnych, promieni krzywizn, bo średnicę d znajdu-
jemy z różnicy tychże.

Przejdźmy obecnie do przewodu o przekroju pro-
stokątnym jak na rys. 3 podobnie jak poprzedni po-
ziomego. Tam mamy:

B.H.v H
stosując wzór (8) i zmieniając tam iTna

B vo-K1

Bvn

log. nat. -
• (10)

X
Jeśli w równaniu (7) podstawimy Ux i Rt w miej-

sce cjfi c2 otrzymamy:

z równań (10) i (11) otrzymamy po pewnem prze-
kształceniu

I n T~)
• " 1 * * 2

0 5 '
''- — log, nat. -=^ . \/_J£ . V„ p

Oelem otrzymania ilości przepływu musimy to
równanie pomnożyć przez przekrój Fx= BII

log. nat. ^,^ńl.^Z.Pl (12)

Rys. 3. : •. .

Mamy więc dla dwóch przekrój i, kołowego (9)
i prostokątnego (12) wyprowadzone wzory ilości prze-
pływu w zależności od ciśnienia odśrodkowego. Ponie
waż zostały one obliczone bez -uwzględnienia tarcia,
wirów i t. p. strat jakie bezwarunkowo w kolanku
przewodu istnieć muszą, jasnem jest więc, że celem
stosowania w praktyce muszą one być jeszcze uzupeł-
nione pewnym współczynnikiem doświadczalnym, po-
dobnie jak teoretyczne wzory dla krez dławiących.

"Wielkość i zależność tego współczynnika może
być ustaloną jedynie w drodze dokładnych laboratoryj-
nych pomiarów porównawczych. Niestety nie mając do
dyspozycji potrzebnych urządzeń, nie mogłem się bliżej
zająć tą sprawą, chcąc jednak choćby w przybliżeniu
sprawdzić zgodność wyprowadzonych wzorów z rze-
czywistością, wykonałem jeden pomiar porównawczy,
w warunkach ruchowych, a więc bardzo niedogodnych.

II. Pomiar porównawczy.

Jako miejsce pomiarów obrałem poziomą rurę wo-
dną o średnicy wewn. 150 mm posiadającą kolanko 90°
o promieniach krzywizn Rx = 0,425 m, R2 — 0,575 m.
Promienie te wyznaczono z uwzględnieniem grubości
ścianki z zewnętrznego obrysu kolanka za pomocą
pionu i cyrkla Aby uniknąć zbytniego wpływu wirów
umieszczono otwory pomiarowe w około ł/3 długości
łuku, w te otwory wkręcono rurki, które prowadziły
do manometru różnicowego w formie rurki U.

Ze względu na stosunkowo duże promienie krzy-
wizn, wypadały z rachunku małe ciśnienia odśrodkowe



i nie można było, ze względu na żądaną dokładność
pomiaru, użyć rtęci jako cieczy manometrycznej, obra-
łem więc C Cl^ o ciężarze właściwym:• 1,695.

W dalszym ciągu przewodu, w odpowiednim od-
stępie od kolanka wbudowano krezę dławiącą wraz
z drugim manometrem różnicowym.

Przewód zakończony był czterema kurkami, któ-
rymi można było regulować ilość przepływającej wody.

Pomiar wykonano w ten sposób, że kolejno otwie-
rano kurki wylotowe i równocześnie odczytywano wska-
zania obu manometrów różnicowych.. Z otrzymanych
wartości obliczono ilości przepływu dla obu urządzeń
pomiarowych.

Po wstawieniu wartości na E1 i i?2 we wzór (9)
otrzymamy

Q = 0,00313 ^h mm H^O mjsek
^O kgjgodzalbo Q = 11250^h

Wyniki pomiarów porównawczych podaje poniższa
tabela, gdzie ciśnienia odśrodkowe podane są w prze-
liczeniu na mm sł. wody:

L
.p

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pomiar krezą

<?%/?

147500
144000
138000
127000
120500
103800
93400
69000
66000

v mjs

2,32
2,26
2,17
2,00
1,89
1,63
1,46
1,08
1,03

Pom. ciśn. odśr.

h min

107
99,5
95,2
80,4
74,5
54,7
44,6
28,8
22,0

Ckgjg

116200
112000
110000
101000
97100
83300
75200
55000
52800

'Bóżnica

hg/g

31800
32000
28000
26000
23400
20500
18200
14000
14200

0/

/o

21,2 •
22,2
20,3
20,4
19,4
19,8
19,5
20,3
21,5

Jak z powyższej tabeli widać, wykazuje pomiar
ciśnieniem odśrodkowem wartości w danym wypadku
o '20,5°/0 niższe, niż pomiar krezą. Nieznaczne wahania
tej różnicy, wynoszące maks. 2,8°/0,. można • przypisać
błędom odczytów, których nie można było uniknąć
w danych warunkach pomiarowych. Zmienne ciśnienie
wody w rurociągu oraz duża zawartość powietrza w wo-
dzie powodowały "silne skakania słupków cieczy mano-
metry cznych,, tak że równoczesne dokładne odczyty
były bardzo utrudnione.

Pomimo tego wyniki uważać mogę za zupełnie
zadowalniające. Już ten jeden pomiar dał dowód, że
sposób podany może, po odpowiedniem uzupełnieniu
wzoru teoretycznego współczynnikiem doświadczalnym,
być stosowany tam, gdzie inne sposoby- okazałyby się
nieodpowiednie lub za kosztowne. '

Sądząc z wyniku pomiarów, nie będzie współ-
czynnik ten w dość szerokich granicach zależny od
szybkości, w danym bowiem wypadku szybkość zmie-
niała się od 2,3 do 1 mjsek, więc o przeszło B0°/0) po-

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Dalekobieżny ruch autobusowy w Stanach Zjcd.
Am. Płric. Pomimo istnienia w Stanach Zjedn, znanych
z komfortu i szybkości linji kolejowych, rozwija, się, tam.
doskonale dalekobieżny ruch autobusowy, Amerykanin widzi
do pewnego stopnia w koleji środek komunikacyjny prze-
szłości,' w samochodzie teraźniejszość, w samolocie zaś przy
Szłość. Oprócz tego, że tak powiem modnego punktu widze-
nia, rozstrzyga tu także okoliczność, iż rozbudowa sieci ko-
lejowej bezwzględnie wielka,, przedstawia się w Stanach,
relatywnie dość ubogo, bo zaledwie poniżej 5 fcm/100 km?
(Anglję 13-S km, Niemcy-11-8-ifcm,- Polska co G km), wskutek
czego ańaczna ilość osiedli nie posiada połączenia kolejo*
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mimo tego procentowy błąd wzoru teoretycznego pozo-
stał niezmieniony. • • -

Jednakże wyznaczenie współczynnika dla rÓKnych
wartości skrajnych promieni krzywizn, szybkości i t. dl
wymaga dokładnych laboratoryjnych pomiarów,: z.-któ-
rych z wyżej wymienionych powodów zrezygnować, nie*
stety muszę, mimo że dokładne opracowanie tego spo-
sobu napewno przyniosłoby dużo korzyści dla zalet,
jakie OD W sobie kryje.

Największą zaletą tego sposobu jest jego nie-
zwykła prostota" i taniość, gdyż całe urządzenie pomia-
rowe składa się z dwóch rurek,, przytwierdzonych: w od-
powiedniem miejscu jakiegolwiek kolanka danego ruro-
ciągu. Możliwości więc zastosowania tego sposobu
w istniejących rurociągach są bardzo rozległe, boć
przecież w praktyce prawie że niema rurociągu, któ-
ryby zwłaszcza w obrębie budynków nie posiadał ko-
lanek, czy też łukowych kompenzatorów, a każde z nich
służyć może za urządzenie pomiarowe. Odpada droga
kreza dławiąca, wymagająca bardzo częstych wymian
z powodu niszczenia skutkiem korozji, niema dodatko-
wej straty ciśnienia, wywołanej krezą, co w niektórych
wypadkach jest bardzo pożądane. "Wielkie korzyści
przyniósłby ten sposób przy rurociągach,, budowanych
z rur kielichowych, gdzie wbudowanie krezy w istnie-
jący rurociąg jest połączone ze-znacznemi trudnościami
i kosztami. Przy podanym sposobie wystarczy wywier-
cić dwa otwory w kolanku.

Zebrane powyżej zalety podanego sposobu pomiaru
skłaniają mnie do wniosku, że może on się stać bardzo
przydatny dla ciągłych pomiarów ruchowych i w nie-
których wypadkach powołany byłby do wyrugowania
krezy dławiącej, o ile współczynnik doświadczalny zo^
stałby wyznaczony z należytą dokładnością.

W przeprowadzaniu pomiarów porównawczych
wielce pomocny był mi p. inż. Stanisław Wisłocki, któ-
remu niniejszem składam podziękowanie.

S t r e s z c z e n i e . < . , . . . , :
Siła odśrodkowa poruszającej się z pewną szybko-

ścią w rurociągu cieczy wywołuje w łukach tegoż ru-
rociągu pewien przyrost ciśnienia. "Wyprowadzono teore-
tyczne wzory dla przekroju kołowego i prostokątnegoj
na podstawie których można obliczyć ilość przypływu,
jeśli ustalono za pomocą pomiaru różnicę- ciśnień na
dwóch promieniach krzywizn. Celem sprawdzenia wzoru
teoretycznego przeprowadzono pomiar ^porównawczy,
którego wyniki podano. Jak przypuszczać należało,
wykazał wzór teoretyczny pewien błąd, który w da-
nym wypadku wynosił przeciętnie 20,5°/0. "Wobec czego
należałoby uzupełnić wzór teoretyczny pewnym współ-
czynnikiem doświadczalnym, którego wielkość trzebaby
jeszcze wyznaczyć. Zebrano wreszcie zalety, jakiemi
odznacza się ten sposób.

wego. Jest rzeczą ciekawą, iź rozwojowi dalekobieżnego
ruchu autobusowego nie przeszkadza nawet ten: fakt, iż
prawie co i obywatel posiada własny samochód. Wynika
to z dążności do uzyskania w czasie często długiej podróży
możliwego komfortu i wygody, których zwykły samochód
nie jest w stanie zabezpieczyć.

Statystyka z 1/1 1930 wykazuje 92.500 autobusów
oraz łączną długość linji (wraz z miejskiemi) 1*75 miliarda
mil ang, Ruch dalekobieżny objął w r. 1929 — 497 milio-
nów pasażerów. Taryfy przejazdu, jakkolwiek niejednolite,
ukształtowane są przeważnie na zasadzie 3'G cehtjkm (0"32 ẑ ..)
za pierwsze,. 160 hm, oraz 3-1 centlhm (O28,zL) za kilometry
dalsze i są nieco niższe, niźli taryfy kolejowe. ' \ , ' ;
;. - Rozwój, linji autobusowych przyspiesza, jeszcze znako-

mita organizacja w-odniesieniu do rozkładów jazdy i.doato-
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sowania się do istniejącej frekwencji. Końcowe i pośrednie
stacje posiadają dworce autobusowe wykonane według ostat-
nich wymogów, zaś użyte autobusy dostosowane są do od-
bywania dalekich podróży przy zapewnieniu, pasażerom mo-
żliwej wygody. Od dwóch lat jest już np. w użyciu podany
na rysunku autobus sypialny, wykonany w całości z dur-
alumimum;-13 przedziałów służy do przyjęcia 26 pasażerów

1, 6 cylindrowy na przód wyclągalny "motor-, 2. miejsce tury-
styczne, 3. Mer owca, 4, kucharz, 5. składane miejsce siedzące,
6. umywalnia, 8,13. otwory wentylacyjne, 9. usługujący, 10. toa-
leta, 11. tylne wyjście,. 12. wewnętrzny korytarzyk przejściowy
dostępny z obupiętr, 14. rozłożone łóżka, 15. kuchnia, 16. drzwi,

• które zamykają Jcuchnię lub teź autobus.

zabezpieczając im wygodne miejsce do siedzenia i spania.
Oprócz tego mieści ten autobus kuchnię i toaletę. Ciężar
wozu dwupiętrowego 6-3 (, motor- 6 cylindrowy 110, KP.
Największa możliwa chyżość 80 hm\g. W ostatnich czasach
wprowadzono w użycie autobusy na 50 pasażerów, z moto-
rem 150 KP, długości 10 m, szerokości 2-40 m. Najdłuższa
linja autobusowa obsługiwana regularnie Nowy Jork — San
Frąncisko -wynosi 5200 km.

Konkurencja z- autobusem nie pozostała bez wpływu
na kolej. Z jednaj strony zastanowiono już kilka tysięcy km
linji kolejowych, które przestały się rentowaó, z drugiej
zaś towarzystwa kolejowe ujęły niektóre linje autobusowe
w swoje ręce. W rezultacie, wedle statystyki z 1/1 1931,
78 towarzystw kolejowych jest już w posiadaniu 2389
autobusów, których praca rozciąga się na długość 88.000 km.
(Hafraba N. 2/1932).

, — Sprawa drogowa na Filipinach. Filipiny tworzące
archipelag-" składający się z szeregu wysp (największe Luzori
i Mindanao) mają powierzchnię, 298.000 km* Sumaryczna
długość dróg, dzielących się na 3 klasy wynosi 11.388 km,
z czego 6034 km I kl., 3032 km. II kl. i ' 2322 km III kl.
W okresie panowania hiszpańskiego do r. 1898 opieka nad
niemi należała do gmin. Drogi były co najwyżej tłuczniowe
względnie żwirowane; każdego mieszkańca obowiązywał
roczny szarwark drogowy w ilości 14 dni.

Pod rządami Stanów Zjednoczonych stosunki drogowe
zmieniły się znacznie na korzyść.. Zarząd drogami spoczywa
•w ręku centralnej władzy w Manili, w każdej, zaś z 49
prowincyj znajduje się prowincjonalny zarząd drogowy pra-
cuj ąoy; wedle wskazówek centrali.
:" , Z jaką pieczołowitością zajęto się tam drogami dowo-
dzi fakt, _iź na każdym kilometrze jest jeden dróżnik, odpo-
wiedzialny za przydzieloną mu przestrzeń. Grupa 10 dróżni-
ków podlega nadzorcy • zaopatrzonemu w rower, zaś nad
10 grupami po 10 dróżników" roztacza opiekę drogomistrz
wyposażony w motocykl.

Wydatki złączone, z utrzymaniem .dróg i mostów po-
krywane są z następujących źródeł:.

^ .. 11 .z podatku pbgłównego wynoszącego na głowę rocz-
nie 2 pesos (około 4. zł.) przy .ilości mieszkańców około
11 mil.,

2. z dodatku do podatku. gruntowego w wysokości
4,680.000 pesos (około 18-3 mil. zł.},

8. z opłat licencjalnych za samochody w wysokości
1,200.000. pesos (około 4-8 mil. zł.), •'••••'

4. z podatku ża materjały pędne w wysokości'2,500.000
pesos (około 10 mil. zł.),

5. ze specjalnego dodatku z ogólnego budżetu filipiń-
skiego udzielanego rok rocznie w różnych wysokościach.

Sumaryczny dochód z wymienionych źródeł wyniósł
np. w r. 1929 kwotę 15,984.658 pesos (około 64 mil. zł.),

Ilość samochodów w r. 1930 — 37.049 sztuk.
Na tle tych na nasze stosunki wprost olbrzymich cyfr

zrozumiemy, iż Filipiny mogły rozpocząć budowę magistrali,
która w długości swej' 1700 km przekracza nawet o 570 km
słynną drogę Kubańską.

Droga ta przechodząc wzdłuż całego archipelagu łączy
najdalej na północ wysunięty port Aparri (wyspa Luzon),
z najbardziej ku • południowi położonym portem Buayan
(wyspa Mindanao). Po ukończeniu tej magistrali będzie mo-
żna przejechać autem cały archipelag w długości 1700 km
z wyjątkiem dwóch cieśnin morskich, gdzie będzie konieczne
użycie statku.

"Wykonanie jej postąpiło juź bardzo daleko tak, iż
np. na wyspie Luzon, na której leży 1314 km długości,
jest juź gotowa cała partja z wyjątkiem 215 km.

Szerokość drogi wynosi 6-90 m, jezdnia betonowa
4-90 m spoczywająca na fundamencie tłuczniowym. Przekrój
wysklepiony ze strzałką 1/8 0 . W ten sposób wykonanych
będzie 977 km jako droga I klasy. Reszta wykonaną zosta-
nie jako droga II kl. wybetonowana tylko częściowo. [Belon-
strasse N. 3/32).

— Sześć lat doświadczeń z brukiem gumowym w Chi-
cago. Na moście zwodzonym w ciągu Michigan - Avenue
w Chicago użyto juź przed 6 laty jako pokładu drogowego
płyt gumowych. Należy dodać, iż jest to partja o bardzo
znacznem nasileniu ruchu, dochodzącem dziennie nawet do
80.000 samochodów i omnibusów.

Sposób ułożenia tego bruku jest tego rodzaju, iż płyty
gumowe o powierzchni 152X304 m/m, grubości 32—38 mjm
są przytwierdzone do jodłowego pokładu, stanowiącego nie-
jako podłoże dla powyższego bruku.

. / a k w i < łać z rysunku, w spodniej partji każdej płyty
mieści się 6 wystających skrzydełek o połowie normalnej
grubości płyty, zaopatrzonych w otwory, z pomocą których
przytwierdzone są one gwoździami do pokładu spodniego.
Oprócz tego każda płytka przybitą jest 3 gwoździami
a główki gwoździ znajdują pomieszczenie w odpowiednich
wgłębieniach. ,

Celem uniknięcia ślizgości, posiada każda płytka 2 po-
dłużne i 2 poprzeczne żłobki.

. Bruk ten, - przy należytej opiece, okazał się bardzo
dobrym, niestety cena jego około 130 zł./ma jest tak wy-



soką, źe nie może on liczyć na zbyt szerokie zastosowanie.
(Eng. News Record Nr. 21 ex 1931). E. B.

Budownictwo wodne.
— Nowy typ ubezpieczenia brzegów rzek. Potok górski

Passirio, dopływ górnej Adygi, o największej wielkiej wo-
dzie do 400 >n3, po "wielkich, zniszczeniach jakie wyrządził
w czasie wylewów wiatach 1925 — 1927, zabudowano, ubez-
pieczając brzegi zapomocą klatek żelbetowych, wypełnio-
nych wielkimi kamieniami z łożyska potoku. Klatki zakotwią
się,do podłoża zapomocą, pali drewnianych. Koszt tych bu-
dowli jest dość niski, gdyż wynosi, nie licząc wykopu zierai,
tylko 48,5 lirow (25 zł.) za 1 ms. Jest to więc niejako
dalszy rozwój budowli siatkowych Pahdsa, z zastąpieniem
drutu przez żelbet. (Annales des ponis et chauss&es 1931/VI
i Politecnico VII/31).

— Droga wodna Sekwany skanalizowanej. Ja wiadomo,
Sekwana od roku 1886 skanalizowana jest w dwu partjach,
jednej powyżej Paryża, drugiej poniżej Paryża aż do Eouen.
Ta druga partja jest ważniejsza, gdyż łączy stolicę z mo-
rzem, ma 9 stopni, z jazami iglicowymi lub też z zasło-
nami zwijanemi na odrzwiach, lub wreszcie klapowymi (system
Chanoine). Tę kanalizację przebudowuje się obecnie zmniej-
szając liczbę jazów o 3, zwiększając głębokość drogi wodnej
z 3,20 m na 5 m, tak, aby małe statki morskie mogły bez-
pośrednio dochodzić do Paryża, oraz przebudowując śluzy
komorowe. Istniały tu przy każdym stopniu 2 śluzy, duża
dla pociągów statków i mała dla poszczególnych statków.
Obecnie w każdym stopniu będą dwie śluzy dla całych po-
ciągów o komorze 220 m długiej i 17 m szerokiej z wro-
tami przesuwowemi, zamykającemi światło głów również
17 m mierzące. Obecnie są w budowie obie śluzy pod Am-
freville; jedna z nich. powstanie przez przebudowę większej
z istniejących śluz.

Sekwana należy do najżywotniejszych dróg wodnych
w Europie; obrót towarów wyniósł w r. 1927 na prze-
strzeni Rouen - Conflans' 5,5 milj. ton, na przestrzeni Conflans-
Paryż 8,25 milj. ton; zwiększenie ruchu, w tej przestrzeni
powoduje dopływ przewozów z obszaru Oise. Największą
część towarów stanowi węgiel, potem materjały budowlane,
a wreszcie produkty rolnicze.

Nowe stopnie otrzymają już zakłady o sile wodnej;
tak naprzykład w zrekoństruowańem stanowisku pod Poses
buduje' się zakład o- sile wodnej na średnią objętość
400 msjsek i największy spad 7 m (przy małej wódzie, przy
wielkiej 2-m). - Przy średnim spadzie 5,35 m uzyska się
24.000 k. KU.

Koszta robót pokrywa się w głównej mierze z suin
płaconych przez Niemcy na rachunek reparacji według planu
Daves'a; roboty wykonują firmy niemieckie. (Bauingenieur
Nr. 13-14/1932).

— Centrala hydroelektryczna Pizancon na Jzerze we
Francji, obecnie w .budowie, posiada jaz Stoneya; ż zasu-
wami 15 m długości w dwu warstwach, spiętrzający małą
wodę o 12,70 m. Zakład silnicówy ma 2 turbiny po 25.000 k W.
Siła wodna waha od 23.000 kW do 60.00 fcTF, roczna pro-
dukcja .energji 16Q—200 milj. kWg. (Annales des travaux
publics de Belgiem 1932/1). ; •

— Droga wodna Ren - Men -Dunaj-Morze Śródziemne.
Rząd jugosłąwiański projektuje połączenie Belgradu, który
jest portem Dunaju i Sawy, z Morzem Egiejskięm pod Sa-
lonikami. Ta droga wodna miałaby długości G10 km i włą-
czone byłyby w nią odcinki rzek Morawy i Vardaru. Zna-
czenie tej arterji wodnej polega przedewszystkiem na tem,
źe po wykonaniu drogi wodnej Ren-Men-Dunaj, której bu-
dowa jest w toku (kanalizacja Menu do Bambergu i Dunaju
pod Kacblet) uzyska się połączenie Morza Północnego z Mo-
rzem Śródziemnem, które skróci długość drogi Morze Pół~
nocne-Suez z 7000 km na 4000 km. Koszta jugosławiańskiej
drogi wodnej wyniosą 310 milj fr. zł. i o objęcie sfinansowa-
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nia robót toczą się podobno pertraktacje z grupą finansistów
francuskich. ' Dr. M. M.

Gospodarka energetyczna.
— Przewidywana obniżka kosztów własnych, produkcji

prądu elektrycznego. Tem zagadnieniem zajmuje się prof'.
A, G. Christie, który bada wszelkie jeszcze istniejące w przy-
szłości możliwości obniżenia kosztów • własnych wytwarzania
energji elektrycznej. Wyniki swoich badań ogłosił w „JPo-
iveru T. 74 str. 908, ex 1931, podane następnie w stre-
szczeniu w Elektroteehnische Zeitschrift Nr. 14 z 9/IV 1932,

Najmniejszej poprawy spodziewa się Christie w dzie-
dzinie produkcji termicznej, ponieważ osiągnięto tu już pra-
wie granicę wszelkich możliwych ulepszeń a tem samem
stałą granicę kosztów produkcji, którą będzie bardzo trudno
przesunąć w kierunku ku dołowi (wpływ może tu mieć koszt
robocizny, który jednakowoż obejmuje w danej chwili wszyst-
kie dziedziny pracy), W nowocześnie urządzonych zakładach
termicznych (o napędzie parowym) osiągnięto zużycie węgla
wahające między 0,45 kg a 0,65 kg dla produkcji 1 k Wg
(zależnie od kalometrycznej wartości węgla oraz stosowania
poszczególnych typów turbin parowych), co przy cenie wy-
noszącej za 1 t węgla 4 $, czyni 0,2 centów na 1 kWg.
Najmniej węgla (0,27 kg na i kWg) zużywa turbina rtęciowa
(pędzona parą rtęciową, (Juecksilberdampfturbine), która to
oszczędność w stosunku do turbin parowych jest zaledwie
większą o 0,08 centa na 1 kWg. Oszczędność ta nie odgrywa
żadnej roli przy detalicznej sprzedaży prądu, ma jednak
poważniejsze znaczenie przy sprzedaży masowej, -z Szyny
zbiorczej dla celów przemysłowych. I tu występuje ciekawy
moment gospodarczy nie tylko dla rentowności zakładów
elektrycznych lecz także dla amortyzacji kapitałów nakłado-
wych. Obecny zastój gospodarczy wykazał bowiem nietylko
w Ameryce lecz także w Europie, źe drobny konsument
prądu elektrycznego pobierający ten prąd dla celów gospo-
darstwa domowego, jest stosunkowo ekonomicznie o wiele
silniejszy w nabywaniu prądu (poprośtu nie' czuły na chwi-
lowe załamanie się gospodarcze poszczególnych'krajów) ani-
żeli przemysł konsumujący ten prąd — w czasach normal-
nych — w tysiącach a nawet w miljonach hWg. Dlatego
też przy kalkulacji takich, oszczędności termicznych —" jak
wyżej wykazano z turbinami rtęciowemi —: nie należy zbyt
poważnie brać w rachubą uzyskanych oszczędności chwilo-
wych, przy kalkulacjach ogólnych. Natomiast ważnym czyn-
nikiem oszczędnościowym przy produkcji prądu elektrycznego,
na który dotychczas nie zwrócono, należytej uwagi — jest
zmniejszenie (względnie zwalczanie) martwych powierzchni
względnie objętości obciążenia (BekSmpfuhg des Leerlauf-
verbrauches) wywierających zasadniczy wpływ na' ekonomję
zakładów elektrycznych. Najwięcej oszczędza się zmniejszając
te martwe :względnie puste pola obciążeń przez racjonalne
wyzyskanie produkcji. Badając taką krzywą obciążeń pewnego
zakładu elektrycznego z maksimum obciążenia 200.000 &>F,
znalazł Christie — przy współczynniku obciążenia = 51,4°/0 —
że najwyższe (szczytowe 40,000 kW), są. bardzo słabo wy-
zyskane i obciążają kapitał do tego stopnia, iż produkcja
1 kWg kosztuje 9,04 centów, gdy -koszt produkcji 1 kWg
ż pozostałych 160.000 kW wynosi zaledwie 0,522 centów,
którą to kwotę można, jeszcze obniżyć do 0,44 centów przy
100°/0-wym wyzyskaniu tych 160.000 A; W. W pierwszym
przypadku produkcja 1 kWg kosztowałaby zatem 2,226 cen-
tów a w drugim 2,155 centów.

Następny bardzo ważny moment oszczędnej produkcji
występuje w znacznem potanieniu kosztów budowy zakładów
o napędzie wodnym, które dobrze spełniają rolę pokrywania
szczytów obciążenia. Koszty te, wynoszące do niedawna
w Ameryce 100 do 110 $ od 1 kW instalowanej mocy, spa-
dły w ostatnich latach równo o 26°j0 i Wynoszą obecnie!
75 do 8 0 $ , co przy oprocentowaniu kapitału zakładowego
na 14°/0 przynosi rocznie oszczędności 2,80 $ na 1 kW insta-
lowanej mocy. W rachunku tym uwzględnia prof. Christie dro-
bnego odbiorcę z przeciętnym odbiorem rocznym 400 j
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na którym oszczędność ta czyni 0,65 centów na 1 hWg.
W raokm-ku tym nieuwzględniono jednak spółczynflika równo-
czesności, który zmniejsza tę oszczędność o 50°/0 t. j \ na

centów. Dla' podanego" wyżej przykładu wynosiłby
, produkcji ikWg 1,9 cent. względnie 1,83- cent.

W polskich czasopismach fachowych nie można znaleść
nietylko tak subtelnych kalkulacji; których-' zastosowanie
w praktyce mogłoby się przyczynić do znacznej obniżki cen
prądu elektrycznego — szczególnie dla drobnych, odbiorców^
lecz nawet zwykłych zestawień' bilansów naszych elektrowni
z dokładnem uwzględnieniem kosztów własnych '• nie —tylko
produkcji lecz i transportu (wraz- z kosztami administracji)
prądu elektrycznego '— podobnych, do niedawno o-publiko*
wanych przez najważniejsze niemieckie i włoskie'.elektrownie
wodne (fragment ze sprawozdania niemieckiego podałem
w Czas. Techn. es 1932 str. 134). . '•• --', :.";

robotnej. Świadomość, że przemysł nie będzie mógł'w ;naj-
bliższych .dziesięcioleciach dać jej pracy prowadź: do- szukania
nowych sposobów rozwiania kwestji bezrobocia, i w tej
formie mogą budzić szersze zainteresowanie. . „ . . . - ,

, , W- pobieżnem ujęciu geneza podmie j sk i osiedli dział-
kowych dla ' bezrobotnych w Niemczech oparta jest na stwier-
dzenia że, .wobec zmienionych warunków gospodarczych,
rzesze bezrobotnych: przestają byc wprzęwaźnej części re-
zerwą'sił na użytek, przemysłu, a wobec przewidywanego
kurczenia ,się dochodów skarbowych, akcja zapomogowa staje
sm i,: coraz uciąźliwsza i mniej celowa. Należy zatem znaleźć
Maturalne źródła.utrzymania dla tej warstwy ludności, i w spo-
Śd6: racjonalny przekształcić ją na element pożyteczny dla
Państwa.- . . , , , .:<Y.v u , ',
: ; ; Przekształcenie społeczne warstw, robotniczych polegać
ma; poza wzmożoną kolonizacją rolnicz^partj! kraju o słab-

między elektrowniami a odbiorcami — występujące
gólnie w czasach depresji gospodarczych. Dr. A. P. ,

Wytrzymałość materiałów. L
— Wpływ wilgoci i niskiej ciepłoty na wczesn% wy-

trzymałość betonu wyborowego omawia inż. Orthems w Bet.
v. Msen (1930 str. 118). Jeżeli mamy zamiar; wyzyskać
wczesną wytrzymałość betonu wyborowego, to nie. możemy
się spuścić na wyniki prób w doświadczalni przy ciepłocie
-+- 18° O, lecz musimy robić próby na placu budowy przy
niskiej ciepłocie i znacznej wilgoci. Doświadczenia miano-
wicie wykazały, że wytrzymałość wczesna betonów z ce-
mentu wyborowego jest bardzo mała. Następna tabliczka to
uzmysłowi:

Wytrzymałość "betonu i
Rodzaj cementu w.il- pla- plyn-

gotnego stycznego nego
Cement wyborowy N po 14 g. 14 0 0

, 24 g. 34 0 0
^ „ „ „ 3 dn. 171 81 60

Cement glinowy po 14 g. 205 142 109
„ „ „ 24 g. ' 383 268 201
I „ 3 dn. 4-48 . 337 313

Widzimy, że pod tym względem beton z cementu gli-
nowego zachowuje się zupełnie odpowiednio.

— Zjawiska plastyczne betonu omawia Dr. Faber w Bet.
u. Eis. (1930. str. 220). Stwierdził on znaczne zwiększenie
się ugięcia belki obciążonej po pewnym czasie; jak ta wi-
dzimy z następnej tabliczki ze zmianą ugięcia zmieniają się
też naprężenia.

•o •,, , najw. naprężeniu ugięcie po
ueiua i. ^etcm żelazo 4 tyg. w/w 26 tyg. m/m"

1
2
3
4

48 .
67
86
105

- 970
1350
1740
2130

8
9
10
13

21
25
81
34

I tak słup żelbetowy ze wzmocnieniem l°/0 wykazy-
wał dla pewnego obciążenia O Ł = 4 0 Jcgjan^, ffj=30Ó %|om3.
Po roku ciągłego obciążenia naprężenia się zupełnie zmie-
niły. "W betonie było naprężenie 27 Jcgjcrn^, w żelazie
1520 kgjr.m3. Gdy beton plastycznie się poddawał, naprężę-.
nie w nim się zmniejszyło, a obciążenie przenosiło się
w znaczniejszym stopniu na żelazo, w którem naprężenia
wzrosły pięciokrotnie. Dr. M. Thullie.

Architektura i budownictwo.
— Osiedla podmiejskie dla bezrobotnych w Niemczech.

Spadek produkcji niemieckiego przemysłu, spowodowany kry-
zysem gospodarczym, pozbawia zatrudnienia swych praco-
wników, stwarzając wielomiljonową warstwę ludności bez-

i liczby pracowników w iiXinini&lii6j ilości ctni
3 dni w tygodniu) z jednej strony, ż drugiej — na stwarzaniu
dla nich podmiejskich osiedli działkowych ogrodowniczo-rol-
niczych, przy- takiej wielkości pojedynczej działki, aby mogła
być cma uprawiana przez członków rodziny, bez pomocy
najemnika. • . . . ' . . ; . . .

Zagadnienie stało się do tego stopnia aktualne w Niem-
czech, że powołano do życia komisarjat rządowy, na czele
którego stoi Dr. Saassen, a którego zadaniem jest opieka
i pośrednictwo w inicjatywie władz komunalnych.

' Gdyby przekształcenie powyższe miało być przepro-
wadzone w całości, tak, jak tó sobie wyobraża architekt
Wilhelm Heilig, wymagałoby wkładu 4.3 miljardów M.;
rozłożonego na przeciąg kilku lat najbliższych, i przy swym
poważnym rozmiarze budzi ono wątpliwości natury finanso-
wej i technicznej, do rozstrzygnięcia których przystąpiono
drogą ankiet, konferencji i konkursów .architektonicznych.
W szczególności rozpatrywane są warunki ewentualnej kon-
junktury poszczególnych gałęzi przemysłu, rynku pracy, cen
ziemiopłodów, lokalne warunki urbanistyczne miast, wybór
gruntów i ich odległość od warsztatów pracy,- wielkość
i wydajność działek, ich wyposażenie architektoniczne, kal-
kulacja dzierżawy i budowy, — wreszcie konieczność prze-
siedlania pewnej ilości bezrobotnych.

Z szeregu tych, poza postulatami natury ogólnej, usta-
lono -wielkość działki na 600—1000 mtr. kw., typ zabudo-
wania bliźniaczy z możliwością rozbudowy o minimalnej
powierzchni mieszkalnej (wachseindes Haus), konieczność insta-
lacji elektrycznej i kanalizacji (10% kosztów całk. budowy),
o ile głębokość wody zaskórnej nie pozwala na budowę ta-
nich studzien, typ włączenia zapomocą dróg 2.5 — 3.0 mtr,
szerokich o najprymitywniejszej nawierzchni, samowystar-
czalny system .gnojenia i uprawy.

Poza tym typem gospodarstwa, rolę dadatkowego wy-
żywienia mają spełniać ogródki działkowe i osiedla półwiej-
skie i wiejskie.

Sumę kosztów jednej zagrody, wyżej opisanego typu
osiedla, . wraz z inwentarzem martwym i żywym, przyjęto
ża wytyczną 2500 M. Tak niski koszt wykonania daje
się osiągnąć, używając najprostszych sposobów wykonania
budowy, przy zaoszczędzeniu kosztów robocizny, którą dają
bezpłatnie sami bezrobotni. W tem leży sedno organizacji
drużyn robotniczych, które muszą być dobierane według
doświadczalnie ustalonego stosunku BO—75°/g fachowców
na drużynę. Zdolność wykonawcza drużyn opartych na sa-
mowystarczalności i samopomocy zależną jest od dobrej orga-
nizacji i uświadomienia robotników. Środki na budowę osiedli
czerpane są z funduszów opieki społecznej i udzielane są
robotnikom na zasadzie niskoprocentowych pożyczek długb-

• terminowych. Z gmin, które: podjęły tę działalność wymienić
można: Frankfurt p.. M, Lipsk, Manheim, Drezno, Mogun--
cję, "Weraeuchen i inne. A. F.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Einil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Podział odpływów powierzchniowych.
Grłównym elementem pracy inżyniera hydrotekty

jest odpływ wód opadowych, który opanowany ręką
hydrotekty może dać ludzkości olbrzymie usługi i ko-
rzyści a nie ujarzmiony spowodować katastrofalne klęski.

Oelem ułatwienia hydrotektom ich pracę badania
odpływów wód opadowych podano w niniejszej pracy —
na podstawie prac A. S u p a n ' a ' ) i A. P e n c k ' a 3 ) —
szkic podziału odpływów powierzchniowych z uwzględ-
nieniem poszczególnych s t ref , d z i e d z i n i ob-
szarów.

Szkic poniższy publikuje się jako pracę dysku-
syjną i chętnie uwzględni się w podanym podziale
wszelkie rzeczowe uwagi i poprawki, które będą lo-
gicznie związane ze szkieletem przyjętego podziału,
będą zgodne z istniejącemi prawami przyrody, oraz
nie będą się sprzeciwiały przyjętym dotychczas przez
naukę, wynikom badań.

Zauważa się również, że podany podział odpły-
wów powierzchniowych może być użytecznym przy
klasyfikacji rzek.

Ponieważ powierzchniowy odpływ opadów w pierw-
szym rzędzie (nie uwzględniając rzeźby terenu) zależnym
jest od trzech głównych czynników t. j . opadu, paro-
wania i infiltracji, przeto uwzględniono te czynniki,
przyjmując następujące ich stopnie względnie kategorje:

Opad.
1. Opad r ó w n o m i e r n i e r o z ł o ż o n y , którego

wałmienie w miesiącu największej wysokości opadu, nie
przekracza 20% wysokości opadu rocznego a brak
opadu nie przekracza czasokresu jednego miesiąca.
Natomiast mogą tu występować cykle bardziej lub
mniej wilgotne, których czasokresy wahnień przekra-
czają okres roczny8). Oczywista rzecz, że określenie
opadu równomiernie rozłożonego zbudowano na pod-
stawie wartości przeciętnych z dłuższego okresu obser-
wacyjnego trwającego najmniej lat 20.

2. Opad z m i e n n y z okresami suchymi i wil-
gotnymi wyraźnie się zarysowującymi. Okresy te mogą
tworzyć cykle tak w ciągu jednego roku (n. p. powta-
rzająca się pora deszczowa) jak i w czasie dłuższym
od jednego roku, przyczem ozas trwania jednego ogniwa
cyklu nie może przekraczać trzech kwartałów względnie
trzech pór roku po sobie następujących. Minimum czasu
trwania jednego ogniwa cyklu nie jest określone, t. zn.
czas ten może być bardzo krótki.

3. Opad s t e p o w y nie przekracza rocznej wy-
sokości warstwy 400 mm i może być albo równomiernie
rozłożony lub co się częściej zdarza, zmienny, przyczem
kategorje wyżej opisanych cyklów mogą także i tu wy-
stępować.

Dla tych trzech kategorji opadów, miesiące, w któ-
rych występują maksima i minima wysokości opadów,
mogą być stałe lub zmienne i to zmienne kolejno, okre-
sowo lub dowolnie.

') A. S u p a n : „Verteilung des Niederschlages auf der
Erdoberflache" Petrm.-Mitteil. 1895 i prac pochodnych.

!)A. P e n e k : „Untersuchungen ilber Verdunstung und Ab-
fluss von grosseren Landflachen". Geogr. Abhandlungen 1896
i prac pochodnych.

3) Ta kategorja opadów występuje na całym obszarze Polski.

Parowanie.
1. P a r o w a n i e n o r m a l n e odpowiada przecięt-

nemu stopniowi natężenia parowania na wysokości po-
ziomu morza w umiarkowanych strefach klimatycznych
i niezależy od rzeźby terenu (nachylenia powierzchni pa-
rowania co do kierunku i stopnia nachylenia), kategorji
powierzchni parowania (pow. podmokłych łąk, bagnisk,
wody, wilgotnej ziemi i t. d.) i czynników meteorolo-
gicznych (ciśnienie powietrza, wiatru, temperatury itp.),
w tych strefach.

2. P a r o w a n i e o małem n a t ę ż e n i u wystę-
puje w kierunku pionowym ponad granicą wiecznego
śniegu, a w kierunku poziomym poza granicą okresowego
lodu gruntowego.

3. P a r o w a n i e o znaoznem n a t ę ż e n i u wy-
stęp uje w kierunkach poziomym i pionowym do gra-
nicy zaniku zwykłych opadów śnieżnych, obejmując
obszar okresowych opadów śnieżnych powtarzających
się w okresach dłuższych od 1 roku.

Infiltracja.
1. I n f i l t r a c j a n o r m a l n a , przy której woda

dostaje się do podłoża przez wsiąkanie, wciekanie,
a częściowo może się także dostawać przez wpływanie
zależnie od ustroju podłoża. Infiltracja normalna po-
chłania około 25°/0 opadów (na większych obszarach)
przy miejscowych wahaniach od B°/o do 80% zależnie
od stopnia przepuszczalności i ustroju geologicznego
podłoża.

2. Brak i n f i l t r a c j i gruntowej wskutek lodu
gruntowego (infiltracja tylko boczna, spowodowana
ciśnieniem hydrostatycznem).

3. I n f i l t r a c j a cz ęś ci owa pochłaniająca mniej
aniżeli 25% opadów (niezależnie od stopnia przepusz-
czalności i ustroju geologicznego) wskutek lodu grun-
towego występującego okresowo lub w cyklach oraz
znacznej przewagi opadów śnieżnych nad desaczowemi
i małej objętości wody powstałej z topnienia śniegu.

4. I n f i l t r a c j a g i g a n t y c z n a powstaje przy
wciekaniu i wpływaniu w podłoże strug wodnych i rzek.
Infiltracja ta może byó zupełną lub częściową.

Oprócz tego wyjaśnia się terminologję użytą, w ni-
niejszej pracy odnoszącą się do wezbrań rzecznych.

Pod wezbraniem rzeki rozumiemy podniesienie się
wodostanu do strefy wód wysokich (przyjmując w prze-
kroju rzeki strefy wodostanów niskich, średnich i wy-
sokich). Wezbraniom rzek towarzyszą, często — jednak
nie zawsze — wylewy rzek, zależnie od rzeźby łożyska
i rzeźby sąsiadującej z łożyskiem okolicy.

Wezbrania rzek mogą występować w ciągu roku :
1. j e d n o r a z o w o n. p. w porze wiosennej spowodo-
wane tajaniem szaty śnieżnej lub w porze wybitnie
wilgotnej wskutek deszczów o znacznem natężeniu lub
deszczów o mniejszem natężeniu, lecz długo trwających,
przyczem wyjątkowe występowanie wezbrań wtórnych
bez względu na ich przyczynę, nawet powtarzaj ących
się w dłuższej (kilka lub kilkanaście lat) trwających
czasokresach, nie wpływa na tę kategorje wezbrań;
2. w i e l o k r o t n i e bez względu na porę roku, przyczem
mogą się — w tej kategorji wezbrań — zdarzyć wy-
jątkowe lata o jednym wezbraniu, względnie nawet
z brakiem Wezbrania.
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Oprócz obszarów ze strugami wodnemi wykazują-
cemi znaczne wahnienia wodostanów, istnieją obszary
z całkowitym lub częściowym odpływem wilgotnym,
którego strugi wodne nie wykazują wielkich wahnień
wodostanów a temsamem 3. brak w e z b r a ń na tych
obszarach.

Pozatem istnieją obszary, na których strugi wodne
wysychają lub zanikają, pozostawiając łożyska suche.
Takie obszary będziemy nazywali b e z o d p ł y w o w y m i
w odróżnieniu od geograficznej nazwy, która obszarami
bezodpływowymi nazywa takie obszary, z których po-
wierzchni, spływ wód opadowych nie uchodzi do połą-
czonego systemu oceanicznego, lecz do bez odpływo^
wych mórz śródlądowych, jezior i stawów.

Stosując przyjęte określenia przeprowadzono na-
stępujący podział odpływów wód powierzchniowych;

A. Strefa odpływów suchych (aride ecoulement),
odpływ za pośrednictwem lodowców. "Wszystkie trzy typy
opadów. Parowanie o małem natężeniu, cyklicznie lub
wyjątkowo normalne. Brak infiltracji lub infiltracja częś-
ciowa. C z a s w y r ó w n a n i a b i l a n s u wodnego
(o k s z t a ł c i e s tałym) z a s a d n i c z o p r z e k r a c z a
o k r e s r o c z n y , p r z y c z e m w a r t o ś ć s t o s u n k u
o d p ł y w u do o p a d u — w o k r e s i e r o c z n y m —
może p r z e k r a c z y ó w a r t o ś ć jedności .

Dzieli się na dwie p o d s t r e f y a b s o l u t n i e
s u c h ą i c z ę ś c i o w o w i l g o t n ą z odpływami su-
chymi.

P o d s t r e f a
A I a b s o l u t n i e sucha. Opad tylko śnieżny

równomiernie rozłożony lub zmienny. Parowanie o ma-
łem natężeniu. Brak infiltracji. Lód gruntowy. Dzieli
się na dwie d z i e d z i n y , mianowicie:

AI„ z odpływami cyklicznymi i okresowymi nie-
regularnymi oraz

A I/, z odpływami cyklicznymi i okresowymi regu-
larnymi. Ta ostatnia dziedzina posiada dwie podzie-
d z i n y , mianowicie:

AL 1 z odpływami cyklicznymi t. j . regularnymi
w czasokresie większym aniżeli rok, wówczas wartość
stosunku odpływu do opadu może być większą od jed-
ności oraz p o d d z i e d z i n ę

AIj2 z odpływami regularnymi w czasokresie rocz-
nym, wówczas wartość stosunku odpływu do opadu nie
przekracza jedności.

Pod s t re fa
A l i c z ę ś c i o w o w i l g o t n a . Opad przeważnie

śnieżny, okresowe lub wyjątkowe pojawianie się desz-
czów, których czas trwania nie przekracza jednego
miesiąca w roku, przyczem jest typu zmiennego lub
stepowego. Parowanie przeważnie o małem natężeniu,
okresowo lub wyjątkowo (na pochyłościach zwróconych
ku południowi) normalne. Brak infiltracji względnie
infiltracja częściowa. Zasadniczo lód gruntowy, może
okresowo topnieć (t. j . zamienić się na wodę gruntową).
Tę podstrefę jak poprzednią można podzielić na dwie
dziedziny: a) z lodem gruntowym i b) częściową wodą
gruntową.

D z i e d z i n a
AJI« z lodem gruntowym może obejmować pod-

d z i e d z i n ę
A Ha1 z odpływami regularnymi, oraz poddzie-

d z i n ę
AIL.2 z odpływami nieregularnymi, natomiast

w d z i e d z i n i e
AIL z częściową wodą gruntową odpływ jest

bardziej różnorodny, ponieważ obok p o d d z i e d z i n y —
nie tiwzględniając regularności odpływu —

A.IL1 z odpływem absolutnie suchym występuje
p o d d z i e d z i n a
AII j a z odpływem wyjątkowo wilgotnym oraz

p o d d z i e d z i n a
A IŁ81 z odpływem częściowo wilgotnym, szczegól-

niej w o b s z a r a c h górskich, przyczem woda gruntowa
odgrywa przy odpływie poważną rolę.

Schematycznie można przeprowadzony podział na-
stępująco przedstawić:

A
I

AI
I

A l i

AI a AL AII,

AI,,1 A I*2 Ali/ AII,,2 AIL1 AIL2 AIL3

11. Strefa odpływów wilgotnych (humide ecou-
lement), odpływ za pośrednictwem rzek. Występują tu
wszystkie podane typy opadów, a to w formie śnieżnej
i deszczowej w ciągu jednego roku lub tylko jako deszcze.
Zanik parowania o małem natężeniu, przewaga paro-
wania normalnego oraz pojawienie się parowania o zna-
cznem natężeniu. Zanik infiltracji częściowej, przewaga
normalnej, oraz pojawienie się gigantycznej. O z as
w y r ó w n a n i a b i l a n s u w o d n e g o t r w a j e d e n
rok (wy ją tkowo k r o c i e j ) , p r z y c z e m w a r t o ś ć
s t o s u n k u o d p ł y w u do o p a d u , w o k r e s i e rocz-
nym, j e s t s t a l e m n i e j s z ą od j e d n o ś c i . Strefa
ta posiada trzy p o d s t r e f y : I półwilgotną, II wilgo-
tną i III przejściową w strefę bezodpływową.

W p o d s t r e f i e półwilgotnej
H I występują opady wszystkich trzech typów

z przewagą formy śnieżnej nad deszczową, parowanie
0 małem natężeniu i normalne, infiltracja częściowa
1 normalna oraz zjawiska zaniku lodów gruntowych
i lądolodów.

Podstrefa półwilgotną obejmuje dwie d z i e d z i n y .
H I a z częściową infiltracją, przewagą lodu grun-

towego oraz przeważającym odpływem suchym. Two-
rzące się w porze ciepłej odpływowe strugi wodne za-
czynają przybierać charakter rzek (początek rzek), które
w porze zimnej zamarzają do dna (lód denny). Dzie-
d z i n ę tę można podzielić na dwie p o d d z i e d z i n y
o różnym charakterze, mianowicie: p o d d z i e d z i n ę

H I„' tundrową z opadami o charakterze stepo-
wym i p o d d z i e d z i n ę

Hla 1 górską, leżącą w okolicy granicy wiecznego
śniegu.

"W d z i e d z i n i e
H I 6 występuje lód gruntowy okresowo, aż do za-

niku przeważa woda gruntowa, oraz przewaga odpły-
wów wilgotnych nad suchymi (w stosunku do objętości),
które mogą się odbywać także w cyklach czasowych.
Początek znaczniejszych wahnień wodostanów a tem
samem wezbrań rzecznych. D z i e d z i n ę tę można po-
dzielić na dwie p o d d z i e d z i n y , mianowicie:

HIj z okresowym lodem gruntowym i okresowym
zupełnem zlodzeniem rzek, z o b s z a r a m i

H I j 1 a tundrowym bez wezbrań oraz
HL'0 górskim z wezbraniami i wodą gruntową,

zaś p o d d z i e d z i n ę
H I;,2 charakteryzuj e okresowe zupełne zlodzenie

rzek, wreszcie zupełny brak lodu gruntowego i lądo-
lodów. Mogą tu wystąpić trzy o b s z a r y , mianowicie :

H L 2 a stepowy jeszcze bez wezbrań,
HIj2? płaszczyznowy z jednorazowym wezbra-

niem (rzeźba płaska lub pagórkowata, opad równo-
miernie rozłożony lub zmienny, początek uprawy roślin),
oraz

H L 2 ? górski z wielokrotnemi wezbraniami.
P o d s t r e f a wilgotna



HII wykazuje największą różnorodność odpływów.
W p o d s t r e f i e tej występuj ą opady wszystkich trzech
typów z przewagą formy deszczowej aż do zaniku opa-
dów śnieżnych, parowanie normalne i o znacznem natę-
żeniu oraz infiltracja normalna i pojawienie się infil-
tracji gigantycznej wreszcie woda gruntowa. Pod-
s t r e f a ta obejmuje trzy d z i e d z i n y odpowiednio do
róźnorożności opadów, które tu przy odpływie największą
odgrywają rolę.

D z i e d z i n a :
HII„ z opadem równomiernie rozłożonym, paro-

waniem normalnem oraz infiltracją normalną i gigan-
tyczną dzieli się na cztery p o d d z i e d z i n y miano-
wicie :

P o d d z i e d z i n ę
Hlla 1 z brakiem wezbrań, które to zjawisko może

występować albo na o b s z a r z e
H I I „ l a płaszczyznowym obok powierzchniowego

zlodzenia rzek w porze zimnej lub też na o b s z a r z e
H I I / ' ' górskim obok powierzchniowego, okresowo

całkowitego, względnie braku zlodzenia rzek. Ten brak
wezbrań w jednym i drugim przypadku spowodowany
jest znaczną przepuszczalnością podłoża;

pod d z i e d z i n ę
HII a ' 2 charakteryzuje wezbranie jednorazowe

w ciągu roku w porze tajania szaty zimowej, a przy
zaniku opadów śnieżnych w porze wilgotnej. Mogą tu
pojawić się trzy przypadki, bez względu na rzeźbę te-
renu, objęte o b s z a r a m i :

I I n
2 a z okresowem całkowitem zlodzeniem rzek,

II,,2'3 z powierzchniowem zlodzeniem rzek w porze
zimnej oraz

2"'' z brakiem zlodzenia rzek.
W p o d d z i e d z i n i e :
HII,,11 wezbrania są często wielokrotne w ciągu

roku t. zn. obok wiosennego także i letnie lub w porze
wilgotnej spowodowane albo deszczami krótkotrwałemi
o znacznem natężeniu lub też deszczami długotrwałemi
o mniejszem natężeniu.

Rozróżniamy tu 3 o b s z a r y ,
H I I a

3 a z wezbraniami w porze ciepłej oraz po-
wierzchniowem całkowitem zlodzeniem (jednak bez lodu
dennego) rzek w porze zimnej,

H I I a
3 ' ! z wezbraniem w każdej porze roku z po-

wierzchniowem. całkowitem lub częściowem zlodzeniem
rzek oraz

HIIa
3>' z wezbraniami w porze wilgotnej bez zlo-

dzenia rzek oraz brakiem opadu śnieżnego.
Pod d z i e d z i n ę
H I I a

4 charakteryzuje częściowe zanikanie rzek
spowodowane częściową infiltracją gigantyczną, podczas
pór najzimniejszych lub najsuchszych w ciągu roku.

P o d d z i e d z i n a ta obejinuje dwa o b s z a r y
H I I a

4 a z powierzchniowem zlodzeniem rzek w po-
rze zimnej, oraz

H I ^ z brakiem zlodzenia rzek.
D z i e d z i n ę
HII 4 charakteryzuje opad zmienny z okresami

wybitnie suchymi i wilgotnymi, parowanie normalne
i o znacznem natężeniu, infiltracja normalna i gigan-
tj^czna, wreszcie wezbrania jednorazowe i wielokrotne
oraz zjawisko okresowego wysychania rzek. Dzie-
d z i n a ta obejmuje trzy p o d d z i e d z i n y , mianowicie:

P o d d z i e d z i n ę
H I I 4 ' z wezbraniem jednorazowem w ciągu roku

w porze tajania szaty zimowej lub w porze wilgotnej
z o b s z a r a m i ,

H I I j l a , w którym pojawia się okresowe powierz-
chniowe zlodzenie rzek w porze zimnej, wreszcie na
o b s z a r z e

*3 rzeki niezamarzają zupełnie.
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"W p o d d z i e d z i n i e
H I I j 2 pojawiają się wezbrania wielokrotne na ob-

szarach :
H I I j 2 " z okresowem powierzchniowem zlodzeniem

rzek i
HII/,2'5 bez zlodzenia rzek,
"W p o d d z i e d z i n i e
HII j 3 pojawia się okresowe zanikania oraz wysy-

chania strug rzecznych, a to na o b s z a r z e :
H I I j 3 " zanikanie bez względu na ilość wezbrań

w ciągu roku, oraz okresowe zlodzenie rzek a na ob-
s z a r z e

HIIj3'1' wysychanie bez względu na ilość wezbrań
w ciągu roku, przyczem jednak zlodzenie rzek już się
nie pojawia.

D z i e d z i n a
HIIC z opadem stepowym, parowaniem normalnem

i o znacznem natężeniu infiltracją przeważnie normalną
wyjątkowo gigantyczną. Obejmuje dwie poddzie-
d z i n y , mianowicie:

P o d d z i e d z inę
HII,1 z brakiem wezbrań, z o b s z a r a m i :
H I I c

l f I z powierzchniowem okresowem zlodze-
niem rzek,

HII„1i' bez zlodzenia rzek,
HII,.1'' z okresowem wysychaniem rzek oraz
HII/1 3 z okresowem zanikaniem rzek.
P o d d z i e d z i n a :
H11^ z jednorazowem wezbraniem, posiada ob-

s z a r y :
2

HII 2M wykazujące tę samą charakterystykę jak
HIl' %v ( obszary p o d d z i e d z i n y HIIC

X z bra
H I I 2 a kiem wezbrań.
P o d s t r e f a p r z e j ś c i o w a
HIII z opadami tylko deszczowemi, zmiennemi

lub stepowemi, parowaniem o znacznem natężeniu wy-
jątkowo normalnem, infiltracją normalną lub gigan-
tyczną , zupełnym brakiem zlodzenia rzek, oraz okre-
sowym odpływem w ciągu roku jest pomostem łączą-
cym strefę wilgotną ze strefą bezodpływową. P o d-
s t re fę przejściową podzielono na dwie d z i e d z i n y ,
mianowicie:

D z i e d z i n ę
HIIIt< z opadem zmiennym, a tę na
p o d d z i e d z i n ę
HIII,,1 z wezbraniami wielokrotnemi w porze wil-

gotnej i o b s z a r a m i
H I I I a

l a z zasadniczym odpływem całorocznym
i częściowem cyklicznem wysychaniem rzek w latach
wyjątkowo suchych,

HIIIo2'' z czasowym odpływem w ciągu roku (t. j .
okresowem wysychaniem rzek oraz obszarem

HIII O
3 ' ' z okresowem wysychaniem, i zanikaniem

rzek wskutek infiltracji gigantycznej (w czasie pory
suchej) wreszcie

p o d d z i e d z i n ę
HIII„ 2 z wezbraniem jednorazowem w ciągu roku,

która dzieli się na o b s z a r y :
HIII,,2", na którym rzeki okresowo wysychają,

oraz
HlIIo2'1, na którym rzeki okresowo zanikają i wy-

sychają.
D z i e d z i n a
HIII;, z opadem stepowym rozpada się na dwie

p o d d z i e d z i n y , mianowicie: na
p o d d z i e d z i n ę
HIII;,1 z wezbraniem jednorazowem i o b s z a -

r a m i , na których albo:
H I I I j ' " rzeki okresowo wysychaj ą albo też
Hl l l ł 1 ^ okresowo zanikają, oraz
p o d d z i e d z i n ę

*
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HIIL 2 z brakiem wezbrań i obszarami
H I I I 2 a 1 wykazująoemi te same cechy jak obszary
_.- *, 2_ I poddziedziny HlIIj ' z wezbraniem jedno-
±11.11 i j razowem,
E H I t 2 ' graniczącym ze strefą zupełnej suszy (t.j.

pustynną), z której powierzchni pobierają — wodę opa-
dową przez parowanie — obszary sąsiednie zupełnej
suszy.

Schemat odpływów strefy wilgotnej przedstawia
się następująco:
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Przy podziale tym — pragnąc uniknąć dalszego
rozczłonkowania podziału — nie uwzględniono odpły-
wów o charakterze specjalnym, obejmujących albo zbyt
małe obszary jak np. dzikie żłoby górskie okresowo
suche z powodu szybkości spływu wód opadowych oraz
braku odpowiedniego zasilania źródłami, wysychania
rzek na stokach gór wulkanicznych, wskutek ciepła
wylkanicznego, odpływów częściowo tylko wodnych t.
zn. odpływów błotnistych, kurzawek, żygawek i t. p.
albo też takich, których charakterystykę już w pewnym
stopniu uwzględniono np. nieuwzględniono czasu trwa-
nia wezbrań, przyczem jest oczywistem, źe wezbrania
w dziedzinach i obszarach górskich są króciej trwałe,
aniżeli w dziedzinach i obszarach płaszczyznowych.

8 Strefa bezodpływowa (sans eooulement) z opa-
dami tylko deszczowymi typu zmiennego lub stepowego,
parowaniem o znacznem natężeniu i zamkiem parowa-
nia normalnego, infiltracją normalną lub gigantyczną,
woda gruntowa pojawiająca się także okresowo lub cy-
klicznie oraz zjawiskiem zaniku wody gruntowej. Czas
w y r ó w n a n i a b i l a n s u w o d n e g o t r w a k r ó o i e j

Hii

HIIL
I

HIIL2

Hnt
2«

a n i ż e l i j e d e n rok, p r z y c z e m z a s a d n i o z o
w a r t o ś ć s t o s u n k u o d p ł y w u do o p a d u = 0 : w
(zera do l i c z b y s k o ń c z o n e j ) lub też 0 :0 ,
w o k r e s i e r o c z n y m , j e s t s y m b o l e m n i e o z n a -
czonym.

S t r e f a ta obejmuje trzy p o d s t r e f y : I z opa-
dami i częściowym odpływem, II z opadami i bez od-
pływów oraz III bez opadów.

P o d s t r e f a
S I z opadem zmiennym, trwającym w ciągu roku

nie dłużej, jak jedną porę roku, rozpada się na dwie
d z i e d z i n y , mianowicie na:

d z i e d z i n ę
S L z okresowym częściowym odpływem z pod-

d ż i e d z i n a m i , w których albo
S L 1 rzeki częściowo lub okresowo wysychają na

podłożu z roczną lub okresową wodą gruntową i ob-
s z a r a m i :

S L l a z jednorazowęm wezbraniem
SL1** z wielokrotnemi. wezbraniami, albo w
p o d d z i e d z i n i e
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SIa
2 rzeki częściowo zanikają, przyczem ob-

szary:
SIa

2"l wykazują te same cechy jak obszary
SIa

2^j p o d d z i e d z i n y SI„', lub wreszcie w
p o d d z i e d z i n i e
SIa

3 odpływy powtarzają się tylko cyklicznie
w czasokresach dłuższych od 1 roku a wezbrania są
rzadkie oraz

d z i e d z i n ę
S.Ij z opadem stepowym obejmującą dwie pod-

dziedziny, mianowicie:
Pod dzi edzinę
SV, na której rzeki częściowo wysychają w po-

rze suchej z całoroczną wodą gruntową lub jej zani-
kiem, oraz

p o d d z i e d z i n ę
SIj2, w której rzeki częściowo wysychają i zani-

kają z całoroczną wodą, gruntową.
W pod s t re f ie
Sil z opadami lecz bez odpływów oraz z zani-

kiem zjawiska wezbrań, przyczem mogą w
dziedzinie
S IIa występować opady zmienne a pora wilgotna

jest krótkotrwałą oraz woda opadowa w
pod d z i e d z i n i e
Siła1 paruje i dostaje się do podziemia całkowi-

cie tworząc odpływ tylko lądowy (t. j . strugi potoku
rzeki, które wysychają i zanikają) a w

p o d d z i e d z i n i e
SIIO

2 wpływają do podziemia.
W d z i e d z i n i e
SIIj występuje opad stepowy aż do zupełnego za-

niku opadu, który tu można nazwać opadem pustyn-
nym, jak również zanik wezbrań rzecznych, a w

dz iedz in i e
SH0 zjawisko zaniku łożysk rzecznych i wody

gruntowej.
Po d s t r e f ę
SIII charakteryzuje zupełny brak opadu. Jest to

podstrefa absolutnie sucha.
Schemat podziału strefy bezodpływowej jest na-

stępujący:
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Z przedstawionego podziału odpływów wynika,
że idąc w kierunkach od równika ku biegunom oraz
od wysokości zerowej (poziomu morza) prostopadle do
powierzchni ziemi, ku górze, zmniejsza się natężenie
parowania i infiltracja, aż prawie do zaniku, skutkiem
czego rośnie objętość odpływu w stosunku do opadu,
oraz czas wyrównania bilansu wodnego. Oczywista
rzecz, że usuwanie ciała lotnego (pary wodnej), w któ-
rym to przeważnie kształcie woda styka się z po-
wierzchnią ziemi w strefie okołorównikowej i podzwrot-
nikowej, natrafia na mniejsze opory ruchu, aniżeli ciała
ciekłego w strefach wilgotnych wywołującego już
większe opory ruchu, jednak są one jeszcze mniejsze,
aniżeli przy usuwaniu ciała stałego (lód) w strefach
biegunowych, podbiegunowych i wysokogórskich.

Przeprowadzony podział odpływów jest szczegó-
łowym.

Nie umieszczono tu jednak — przejściowych od-
pływów ze strefy odpływów suchych do odpływów
wilgotnych, oraz z wilgotnych do strefy bezodpływo-
wej, w osobnych strefach (tylko podano je jako pod-
strefy, strefy wilgotnej) — aby sprawy bardziej nie
komplikować.

Skrócony podział odpływów otrzymamy, uwzglę-
dniając tylko strefy, dziedziny i obszary, przyczem
charakterystyczne cechy odpływów podane w podstre-
fach i poddziedzinach należałoby w skróceniu roz-
mieścić w dziedzinach i obszarach. Taki skrócony po-
dział odpływów daje wprawdzie wygodniejszy prze-
gląd całości braknie mu jednak jaskrawości obrazu
z powodu braku szczegółowych cech charakterystycz-
nych, które szczególnie przy odpływie wilgotnym wy-
kazują wielką różnorodność.

Inż. Michał Mazur
konstruktor I. Katedry Budownictwa wodnego Politechniki LwowBkiej.

Prędkość opadania ziarn piasku w wodzie i jej znaczenie przy konstrukcji osadników.
Dotychczasowy sposób projektowania osadników,

opierający się tylko na jwzyjmowaniu pewnej prędkości
przepływu przez osadnik, należy uważać za niewystar-
czający. Nie mamy bowiem dotychczas żadnego kry-
terjum co do obierania wielkości tej prędkości, a przyj-
mowanie jej zależy od woli projektanta, który oczy-
wiście w braku jakichkolwiek ścisłych zasad, przyj-
muje ją według własnego uznania. W dzisiejszej lite-
raturze technicznej brak jest należytego materjału na-
ukowego do ogólnego rozwiązania zagadnienia o osa-
dnikach. Są wprawdzie liczne prace, ale te dotyczą
najczęściej tylko pewnych specjalnych kategoryj osa-
dników.

Celem niniejszej pracy będzie próba podania ogól-
nych prawideł, z których należałoby wyjść przy pro-
jektowaniu osadników. W pierwszej części omawia się
proces oczyszczania wody, polegający na prawie opa-
dania ziarnek mineralnych, jako cięższych od wody
w kierunku ku dołowi. Po omówieniu oporów ruchu
ciał spadających i przedstawieniu dotychczasowych
wzorów na prędkość opadania dochodzi autor do

do wzoru na prędkość opadania cząsteczek mineralnych
w wodzie, który miałby zastosowanie przy obliczaniu
osadników. Dalej określa na tej podstawie pojęcie sto-
pnia oczyszczenia wody średnicą ziarnka mineralnego
dx, od którego wszystkie ziarnka większe mają pozo-
stać w osadniku, a mniejsze mogą dalej przepływać
z wodą bez szkody dla jej użytkowania. W drugiej
części, dla określenia średniej prędkości przepływu przez
osadnik, omawia się rozkład prędkości w przekroju po-
przecznym osadnika, oraz ruch rumowiska i jego za-
leżność od tej prędkości. Dalej omówiono i określono
więcej szczegółowo pojęcie prędkości przy dnie, oraz
opierając się na dotychczasowych wynikach pomiarów
podano wzór na średnią prędkość przepływu, który
należałoby zastosować przy obliczaniu wymiarów osa-
dnika. Prędkość tę określono jako prędkość graniczną,
dolną, t. j . taką, przy której następuje spokojne osia-
danie się rumowiska unoszonego przez wodę płynącą.
W końcowym ustępie podano klasyfikację osadników,
zasady ich konstrukcji, oraz szereg przykładów obli-
czenia wymiarów osadnika,
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Opory ruchu ciał stałych
poruszających się w ośrodku płynnym.

W pracy p. t. „Oczyszczanie wody w zakładach
0 sile wodnej przy pomocy osadników" ogłoszonej
w Czasopiśmie Technicznem w r. 1924') nadmieniono, że
usytuowanie, kształt i wymiary osadników zależą głów-
nie od ilości i wymiarów piasku, względnie zawiesin
mineralnych, jakie woda niesie i od stopnia żądanego
oczyszczenia wody. Do rozwiązania powyższego zagad-
nienia potrzebna jest znajomość prawideł, według któ-
rych, odbywa się klarowanie wody, czyli opadanie ziar-
nek w niej zawieszonych na dno koryta (osadnika),
przez który woda przepływa.

Na dowolne ciało stałe, poruszające się swobodnie
w pewnej cieczy, działa siła ciężkości, wypór cieczy
1 opór ośrodka. Pierwszą z nich, t. j . siłę ciężkości G-x,
wyznacza się przez zważenie, względnie przez pomno-
żenie objętości tegoż ciała przez jego ciężar właściwy
ylt a zatem: (? 1 =F.y y . Kierunek tej siły jest zgodny
z kierunkiem siły ciężkości, a więc zgodny z kierunkiem
przyspieszenia ziemskiego g i przechodzi przez środek
ciężkości danego ciała, który dla ciał jednorodnych
jest zgodny ze środkiem geometrycznym tego ciała.

Wypór cieczy G, jest to siła działająca na ciało
zanurzone w cieczy o ciężarze właściwym y i równa
się co do bezwzględnej wartości ciężarowi cieczy przez
to ciało wypartej, a więc: G—V.y. Kierunek wyporu
jesb przeciwny kierunkowi siły ciężkości i przechodzi
przez środek geometryczny danego ciała. Wypadkowa
obu powyżej omówionych sił jesb zatem równa:

fl^-ff-Ffa-y) 1
Siła ta w przypadku ciała jednorodnego przechodzi
przez jego środek ciężkości i jest równoległa do siły
ciężkości, a posiada z nią kierunek zgodny lub nie,
zależnie od tego, czy O1 s G, względnie czy % S y.
A zatem siła Qt — G dla, ciał cięższych od cieczy jest
dodatnia, czyli jest skierowana ku dołowi, a dla ciał
lżejszych jest ujemna i skierowana ku górze. W przy-
padku ciała niejednorodnego powstanie moment, stara-
jący się to ciało obrócić tak, aby prosta łącząca środek
ciężkości ciała i wyporu, była równoległa do siły
ciężkości,

Pod wpływem siły Gx—G odbywa się ruch da-
nego ciała w cieczy, a temu ruchowi przeciwdziałają
opory powstające wskutek przesuwania się cząsteczek
cieczy. Ciało bowiem poruszające się wypycha część
cieczy ze swego pierwotnego położenia z jednej strony,
pozostawiając z drugiej strony próżne miejsce, które
W3^pełnia ciecz z powrotem. Przy tem rozsuwaniu czą-
steczek cieczy powstają powyższe opory, których cał-
kowitą sumę, oznaczoną literą W nazywamy oporem
ośrodka, albo krótko oporem ruchu. Kierunek siły W
jesfc zawsze przeciwny kierunkowi ruchu, a zatem po-
siada znak przeciwny aniżeli siła O1—O, która ten
ruch wywołuje. Punkt zaczepienia siły oporów, czyli
środek oporów w przypadku ogólnym nie da się ma-

') Zagadnieniem tu omówionem zająłem sie zaraz po uka-
zaniu się mego artykułu w Czasopiśmie Technicznem. Pracy jednak
nie mogłem wykończyć z powodu braku obserwacji dla ziarn
mniejszych wymiarów, zwłaszcza, że kilka ohserwacyj Krey'a,
dotyczących najmniejszych ziarn piasku, wykazywało za duże
wartości na prędkość opadania. Z okazji jednak niego później-
szego pobytu w Berlinie i zwiedzaniu zakładu „Versuchsanstait
fiu1 "Wasserbau nnd Schiffbau", oraz zamierzonej tani pracy,
dzięki Drowi Eisnerowi, docentowi Politechniki w Charlotten-
burgu, a zarazem kierownikowi oddziału teoretycznego tegoż
zakładu, oraz Drowi Tidemannowi, kierownikowi oddziału dla
badania ziemi, z którymi w tej sprawie dłużej konferowałem,
uzyskałem szereg informacyj co do przeprowadzonych przez
Krey'a pomiarów, oraz mogłem zaznajomić się z obszerni), lite-
raturą, dotyczącą tej kwestji. Z informacyj tych skorzystałem
przy ostatecznem wykończeniu niniejszej pracy.

tematycznie wyznaczyć, w szczególności zaś, gdy kształt
ciała jest symetryczny względem osi równoległej do
kierunku ruchu, można przyjąć, że opory przechodzą,
przez tę oś symetrji. W ogólnym przypadku, gdy ciało
jest niesymetryczne względem osi równoległej do kie-
runku ruchu, opór W tworzy z siłą Gt—G moment,
który stara się ciało skręcić w kierunku działania tego
momentu, a ciało opadając porusza się ruchem wahadło-
wym, względnie śrubowym, co często można zauważyć
w powietrzu lub w wodzie przy opadaniu nieregular-
nych cząsteczek ciał stałych.

Powyżej wyszczególnione siły, działające na ciało,
równoważą się ze siłami wewnętrznemi, a zatem rów-
nanie ruchu ciała swobodnie w cieczy poruszającego
się napisać można w następującej formie:

albo po wstawieniu wartości za Ox— G1 oraz -772 =
et tf

= — , otrzymuje się kształt następujący:

dv
~di ~

W równaniu tem wyraz pierwszy strony prawej
jest niezależny od ruchu i jest wyrażeniem stałem dla
tego samego ciała i tej samej cieczy. Natomiast siła
oporów ruchu W, jako zależna od prędkości poruszania
się ciała, może się zmieniać w czasie ruchu. A więc
ruch ciała swobodnie w cieczy zawieszonego będzie
znany, jeżeli poznamy dokładnie opory ruchu i czyn-
niki wpływające na zmianę ich wielkości.

Zagadnieniem oporów ruchu dowolnego ciała po-
ruszającego się w cieczy, względnie przy unierucho-
mieniu ciała a poruszającej się cieczy, zajmowało się
wielu wybitnych hydraulików, starając się teoretyczne
wywody wyświetlić przy pomocy wykonanych doświad-
czeń. Mimo dużego materjału naukowego zagadnienie
to w przypadku ogólnym jest jeszcze stosunkowo mało
wyświetlone, czego dowodem cały szereg wzorów na
opory ruchu nieraz wzajemnie się wykluczających.

Newton podał pierwszy wzór na opory ruchu, ja-
kie stawia ciecz ciału w niej się poruszającemu. Na
podstawie obliczeń w związku z przeprowadzonymi
przez siebie doświadczeniami ze swobodnem spadaniem
w powietrzu i w wodzie kul stałych, przyjmuje on,
że opór jest proporcjonalny do kwadratu prędkości
ciała poruszającego się względem cieczy v, dalej jest
wprost proporcjonalny do rzutu tego ciała na płaszczyznę
prostopadłą do kierunku ruchu f i do ciężaru właści-
wego cieczy y, a więc:

w-hy.f-S- 3
W tem równaniu £ oznacza współczynnik liczbowy,
zależny od kształtu danego ciała, oraz od własności
fizykalnych cieczy. Newton wyznaczył wartość współ-
czynnika f dla kul w wysokości 0,6. A zatem dla kuli
o promieniu r opór ruchu według Newtona można
przedstawić równaniem:

v*W—Ofi.y.r^Tt^— . 3d

Potem wielu hydraulików zajmowało się tem sa-
mem zagadnieniem, starając się wykazać ważność wzoru
3, na podstawie przeprowadzonych doświadczeń. Nie-
którzy z nich otrzymali różne współczynniki £ np.
Hutton podaje £=0,594, Beaufoy 0,383, Eytelwein
0,7886. (Forchheimer: Hydraulik), Doświadczenia jednak
wykonane w szerszych granicach na prędkość opadania
wykazały ważność wzoru 3. tylko do pewnych granic



na v. Okazało się bowiem, że przy ruchu bardzo po-
wolnym wzór ten się nie sprawdza, a opory ruchu
wzrastają według nieco odmiennego prawa.

Dopiero Stokes (Mathematical and Physical Pa-
pers) opracował teoretyczne podstawy zagadnienia opo-
rów ruchu kuli o promieniu r w nieograniczonym
ośrodku płynnym, zakładając ruch cieczy uwarstwo-
wiony. Na podstawie bardzo długich i skomplikowa-
nych rachunków dochodzi Stokes do następującego
óirównania:

W=
W tem równaniu v oznacza prędkość kuli wzglę-

dem cieczy, zaś t] jest współczynnikiem lepkości, albo
zawiesistości danej cieczy lub gazu. Współczynnik ten
jest zależny od własności fizykalnych cieczy, a zmienia
się znacznie ze zmianą temperatury cieczy. Poiseuille
(Forchheimer: Hydraulik) podał dla wody wartość tego
współczynnika w następującym kształcie:

0,00001814
n ~ 1+0,0337 t+0,00022 P ' " " "

przyczem litera t oznacza temperaturę wody w sto-
pniach Celsjusza.

Zagadnieniem oporów ruchu kuli stałej w cieczy
idealnej zajmował się także Rybczyński, który wyka-
zał, że kulki płynne opadają prędzej niż stałe, oraz
Stock, który starał się wyznaczyć wpływ ściany stałej,
wzdłuż której porusza się kulka w cieczy, na opory
ruchu. Prace obu wspomnianych autorów zamieszczone
zostały w Wiadomościach Akademji Umiejętności.

Ważność wzoru Stokes'a stwierdzono na licznych
doświadczeniach z tem, że jest on ważny tylko dla
ruchu laminarnego, który w przyrodzie zdarza się bar-
dzo rzadko, t. j . przy bardzo małych prędkościach.
Z tak małą prędkością opadają niemiernie drobne ciałka
w wodzie i w powietrzu. Według Allen'a (Philosophi-
cal Magazine) prawidło Stokes'a jest ważne dla opa-
dających w wodzie ziarnek piasku o promieniu mniej-
szym niż 0,0085 cm.

Zeleny i Keehan (Physikalische Zeitschiift 1910
Lipsk) przeprowadzili bardzo precyzyjne doświadczenia
nad opadaniem w powietrzu zarodników roślinnych, ku-
leczek wosku, rtęci i parafiny. Zarodniki (spory) posia-
dały średnicę 0,0016—0,0002 cm, a kuleczki wosku, pa-
rafiny i rtęci 0,004—0,00016 cm. Doświadczenia doty-
czące tych ostatnich wykazały zupełną zgodność ze wzo-
rem Stokes'a, natomiast zarodniki posiadały nieco więk-
sze opory, niżby to ze wzoru Stokes'a wynikało, jednak
krzywa związku prędkości opadania i średnicy co do
swego kształtu była zgodna z krzywą wykreśloną we-
dług formuły Stokes'a.

Osseen na podstawie doświadczeń wykonanych
nad opadaniem kul w wodzie, stwierdził również waż-
ność wzoru Stokes'a, jednak w pewnym tylko inter-
wale. Okazało się bowiem według jego doświadczeń,
że wzór ten sprawdza się z rzeczywistością tylko dla
kulek o niezmiernie małej średnicy, natomiast dla kulek
o większych wymiarach wzór Stokes'a nie ma zastoso-
wania. Osseen uzupełnia przeto ten wzór w następu-
jącej formie:

o ng
Znaczenie poszczególnych liter jest takie same, jak
w powyżej omawianym wzorze Stokes'a.

Dalej na szczególną uwagę zasługują doświadcze-
nia Allen'a (Philosophical Magazine 60 [1900]), który
badał opory ruchu bardzo drobnych kuleozek wosko-
wych, stalowych i powietrznych, poruszających się
w wodzie i w anilinie. Średnica banieczek powietrza
wynosiła 0,007-0,11 cm, średnica zaś kuleczek wosko-
wych wynosiła 0,07—0,32 cm. Stalowe kulki użyte przy
tych doświadczeniach, posiadały średnice większe, a mia-
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nowicie 0,32—0,80 cm. Doświadczenia te stwierdziły
ważność wzoru Stokes'a, jednak tylko do pewnej gra-
nicznej wartości r1, t. j . promienia krytycznego, powy-
żej którego opory ruchu wzrastają szybciej, jakby to
z obliczenia według wzoru Stokes'a wypadało. Allen
przyjmuje następujący ogólny kształt równania na
opory ruchu:

—i

W=cn. %—, . w2-" , r». vn 7
g»-l

Przez wstawienie w tym "wzorze za n wartości równej
jedności, otrzymuje się równanie Stokes'a, a wstawiając
w = 2, otrzymuje się równanie Newton'a. Wzór 7. sta-
nowi zatem przejście pomiędzy wzorami 3 i 4. W dal-
szych wywodach przyjmuje Allen wartość na n równą
1,5 a zatem:

la
y

We wzorach 7 i 7 a litera cn oznacza współczyn-
nik liczbowy, którego Allen nie podaje, a który nale-
żałoby oznaczyć na podstawie doświadczeń.

Wzór Allen'a jest więc z jednej strony ograni-
czony prawidłem Stokes'a, a z drugiej wzorem Newtona.
Jako granicę ważności pomiędzy wzorem 4 i la podaje
Allen promień krytyczny, który oblicza z równania:

r . „ .

1

Dla ziarn piasku opadających w wodzie podaje
Allen tę wartość promienia krytycznego w wysokości
0,0085 cm.

Lanchester w swej aerodynamice omawia opory
ruchu podane według równań Stokes'a, Newton'a i przej-
ściowe wyrażone przez Allen'a, oraz przedstawia te
trzy kategorje oporów na rysunku przy pomocy osi
współrzędnych. Najbliższym początku układu jest sto-
sunkowo niewielki interwał, w którym panuje prawo
linjowe Stokes'a, potem interwał dla oporów przejścio-
wych, po którym dopiero zaczyna się ważność równania
kwadratowego. Według Lanchestera granicy ważności
pomiędzy wzorem Allen'a a Newtona należy szukać
tam, gdzie zaczyna się ruch burzliwy. Matematycznego
określenia tej granicy nie podaje.

Równania ruchu ciał poruszających się w ośrodku
płynnym pod wpływem siły ciężkości.

Po krótkiem omówieniu oporów ruchu przecho-
dzimy do dalszego rozważania równania ruchu 2), w któ-
rem siłę oporów W można przedstawić jako funkcję
prędkości. Tę zależność przyjęto w kształcie wykładni-
czym v", przyczem wykładnik n zmieniać się może
w granicach 1—2, a zatem:

sJ ni

My(G

Równanie to w ogólnym przypadku jest nieroz-
wiązalne, natomiast dla poszczególnych wartości na n
można z łatwością przeprowadzić całkowanie tego
równania, a temsamem oznaczyć ruch wyrażony tem
równaniem. Najlepiej okaże się to na przykładzie. W tym
celu wstawiamy za n wartości skrajne, tj. 1 i 2, czyli
że stosujemy w pierwszym przypadku równanie Sto-
k s ^ , a w drugim Newtona.

Przykład 1. W=67ti]rv

G G t f a )

•MC d V 4

więc: M. ~n —

czyli: M
at

dt
y)
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dla uproszczenia rachunku wprowadza się następujące
podstawienie:

—4,
6*117 r 22' y i

.nrjr ' J 9 17

albo po oddzieleniu zmiennych:
1 dv

• 9

. 9 a

można traktować jako ruch jednostajny. Czas ten można
oznaczyć z równania 10-tego przyjmując, że różnica
prędkości danej chwili v i prędkości granicznej c wy-
nosi np. p°l0; a więc:

R c—v
= at.

Po wykonaniu całkowania i uwzględnieniu warun-
ków krańcowych, tj. przyjmując w chwili początkowej
prędkość v = vv otrzymuje się równanie w następującej
formie:

c—

albo etn = ——Ł, z którego można oznaczyć v:

Przyspieszenie otrzymamy przez zróżniczkowanie
tego równania:

u ;?? : ;
Drogę otrzymuje się przez zcałkowanie równania

na w z uwzględnieniem warunków granicznych, a więc
dla t = 0, 8 = 0,

Powyższe trzy równania na v, p i s, dla szcze-
gólnego przypadku, gdy prędkość początkowa vx = 0,
redukują się do równań:

Wstawiając tę wartość za v w równanie 10-te, otrzy-
muje się czas:

.Równania 11 — 11 e charakteryzują dany ruch.
Z równań 11 o i l i d widać, że przyspieszenie ma za-
wsze wartość największą dla t = 0, poczem ze wzrostem
t malej e nieograniczenie tak że dla t=oo, p = 0. Przy-
spieszenie może być dodatnie lub ujemne, jednak w cza-
sie ruchu nigdy nie zmienia znaku, a maleje do zera,
albo tylko przez wartości dodatnie, albo przez ujemne.
Prędkość tego ruchu oblicza się z równań 11 i 11 o.
Dla ł = 0 jest !i = «ja dla t = oo, v = c. To znaczy, źe
ruch ten zbliża się zawsze do ruchu jednostajnego,
którego prędkość jest równa c, tj. wartości przyjętej
i określonej równaniem 9 a. Prędkość początkowa v,
może mieć w stosunku do końcowej e znak przeciwny,
wtedy w ciągu ruchu musi prędkość przechodzić przez
punkt zerowy, przy którym następuje zmiana kierunku
prędkości i kierunku ruchu Ma to miejsce np. przy
wyrzuceniu w wodzie kulki żelaznej, a więc cięższej
od wody do góry, względnie bańki powietrznej, tj. lżej-
szej od wody w dół.

Zmiana przyspieszenia, względnie prędkości, jako
proporcjonalnych do em, a więc funkcji wykładniczej,
jest najintensywniejsza w początkowym okresie ruchu.
Innemi słowy ruch ten bardzo szybko zdąża do ruchu
jednostajnego. Dla ziarn piasku już w przeciągu części
sekundy, różnica pomiędzy prędkością v a prędkością
graniczną c jest tak mała, że ruch ten w ogólności

przyjmując j)j=O i wstawiając za R wartość z równa-
nia 9, oraz przyjmując p = 1% otrzymuje się:

L = - . -̂ Ł- Z-2 log nat 100,1 9 Vg
a wstawiając dalej wartości dla y = 2,5, a współczynnik
lepkości dla wody t\ według równania 5, oraz wsta-
wiając temperaturę wody t = 15° C, czas ten wynosi:

tx = 89,2 yxr
2 = 222r*.

Dla wartości granicznej ziarn piasku podanej przez
Allen'a, r = 0,0085 cm, otrzymuje się czas ^ = 0,26 se-
kundy, po którym różnica pomiędzy prędkością, v i o
jest równa l°/0, czyli ruch taki można uważać za
jednostajny.

Przykład 2. Zagadnianie to samo jak w poprze-
dnim przykładzie z tą, tylko różnicą, że na opory ruchu
W wstawia się wyrażenie, w którem v jest w drugiej
potędze. Innemi słowy stosuje się na opory ruchu wzór
podany przez Newtona.

..dv 4 „ , . . „ 'v2

M

Dla uproszczenia rachunku przyjęto następujące pod-
stawienie :

2e 8 yxnr 12

. 12 a

które wstawiamy w poprzednie równanie:
2 c dv
'R ~di ^ C ~ V "

Oddzielając zmienne i całkując to równanie z uwzglę-
dnieniem warunku granicznego, tj. dla t = 0, jest v = vv

otrzymuje się:

ź .R=lognat6
( v o—v,
\c — v c +

dla uproszczenia przyjęto: *L~Zt>^ = —
c+vx o'

więc: ł R = log nat \^Z

13

1 3 a

z którego przez odpowiednie działania matematyczne
otrzymuje się:

Przez różniczkowanie tego równania według dł otrzy-
muje się przyspieszenie, a przez zcałkowanie drogę:

at (Se'" I) 2

1

. 14 a

. 14 6

Przyjmując prędkość początkową równą zeru (vx=0),
otrzymuje się powyższe trzy równania na v, p i s w for-
mie nieco prostszej
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v = c- . 14 e

(•* + I)2

s —
2

nat —
2 • ) •

. 14 e

Równania 14—14 e charakteryzują ten ruch jako
bardzo podobny do ruchu wyprowadzonego w przykła-
dzie 1-szym. Przyspieszenie maleje jeszcze prędzej niż
według równań 11, czyli że prędkość szybciej zbliża
się do granicznej niż w poprzednim przypadku, a więc
ruch ten można tem bardziej rozważać jako jednostajny,
o stałej prędkości granicznej c, Czas tlt po którym
różnica prędkości rzeczywistej v i prędkości granicznej
c jest równa p°j0 wyznacza się z równania 13 a:

1 200 - p

a wstawiając za R wartość według równania 12.i 12a
otrzymuje się:

8~ yt . 1 200-p

przyjmując w przybliżeniu dla kuleczek piasku £ = 0,5,
y = 2,5, W l = o

/jt —0,76Vr

a zatem dla ziarn żwiru o promieniu r = l cm czas, po
którym prędkość v od prędkości granicznej c różni się
tylko l°/0 wynosi:

tt = 0,76VI= 0,75 sekundy.
Jest to okres, po którym opadanie ziarnka żwiru o śre-
dnicy d = 2 cm, można uważać za jednostajne; dla ziar-
nek piasku, jako znacznie mniejszych czas ten jest
o wiele krótszy.

ściami według w obu przykładach wyprowadzonych
przypadków skrajnych.

Prędkość graniczną c można- wyznaczyć sposobem
o wiele prostszym zakładając ruch jednostajny, czyli
wstawiając p = 0. Natenczas równanie ruchu 2 przyj-
mie następującą postać:

wstawiając wartości za G1—O i W, otrzymuje się rów-
nanie, z którego można bezpośrednio oznaczyć prędkość
ruchu jednostajnego c.

i{ ) 6 0 . . . lif

stąd. 0 - 5 —
2, t. j . tak samo jak z równania 9 a,

albo dla oporów wstawionych według równania kwa-
dratowego:

4 C"
g r a n (yj - y) - % r~n ^ = 0,

stąd: C==
* - • •Ó 9 • * > ?', a więc jak w równaniu 12 <z.

Wzory na prędkość opadania ziarn piasku w wodzie.
Wracając do naszego zagadnienia, wyszczególnio-

nego na początku niniejszej pracy, z uwagi że materjał
osadowy, z jakim mamy do czynienia przy osadnikach,
nie przekracza swojemi •wymiarami średnicy 2 - 3 cm,
a więc czas obliczony według równania 10, względnie
13 a, nie przekracza jednej sekundy, przyjmiemy ruch
jednostajny o prędkości równej prędkości krytycznej,
a określonej równaniami 9 a, względnie 12 a. Kównania
te dotyczą kształtu okrągłego odnośnych ciał opadają-
cych. Dla ciał o kształcie daleko odbiegającym od
kształtu kulistego mogą zachodzić bardzo znaczne od-
chyłki. Piasek naturalny posiada kształt okrągły tylko

Rys. 1,

"W obu powyższych przykładach rozważano przy-
padki skrajne, przyjmując opory ruchu pierwszy raz
proporcjonalne do prędkości w 1-szej potędze, drugi raz
do kwadratu prędkości. Dla przypadku pośredniego, np.
według Allen'a ruch jest pośrednim pomiędzy oboma
skrajnymi i ma cechę im wspólną, tj. bardzo szybko
zbliża się do ruchu jednostajnego. Wartości prędkości,
przyspieszenia i drogi będą pośredniemi między warto-

w przybliżeniu, prócz ziarn zbliżonych do kuli, są
ziarna w kształcie płytek, a więc mniej lub więcej
spłaszczone, czyli jeden wymiar w porównaniu do dwu
innych jest bardzo mały; względnie ziarna w formie
laseczek, gdzie jeden wymiar w stosunku do dwu in-
nych jest duży. Dalej należy nadmienić, że ziarno
piasku o dowolnym kształcie, który zawsze można
przedstawić zapomocą elipsoidy o osiach a, b i o do-
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znaje innego oporu opadając w wodzie w kierunku osi
najdłuższej, niż w kierunku osi najkrótszej, wobec
czego może mieć to ziarnko różne prędkości opadania
od kuli posiadającej z niem równą objętość i ciężar
właściwy. Lamb (Lehrbuch der Hydrodynamik) podał
wzory na opory ruchu ciał stałych w cieczach o kształ-
cie elipsoidy, pod założeniem podobnie jak Stokes ruchu
laminarnego. Wzory te jednak są zbyt skomplikowane
i nieodpowiednie do praktycznego zużytkowania.

W dalszych rozważaniach będzie przyjęty promień
zastępczy, równy promieniowi kuli, mającej równy cię-
żar właściwy i równą objętość z danem ziarnkiem
piasku.

względem geometrycznym jest ten związek pomiędzy
r i c w pierwszym przypadku parabolą o osi pionowej,
w drugim parabolą o osi poziomej, co można zauważyć
na 2-gim rysunku.

1. Wzory podane przez Krey'a.
Obszerne badania prof. Krey'a, kierownika za-

kładu badawczego dla budownictwa wodnego i budowy
statków w Berlinie (Yersuchsanstalt fiir Wasserbau und
Schiffbau), ogłoszone w publikacji tegoż zakładu pod
tytułem „Widerstand von Sandkornern und Kugeln bei
der Bewegung im Wasser", wydanej w r. 1921, obej-
mują następujące pomiary i obserwacje:

a) 283 prób pomiaru prędkości opadania w wodzie

Eys. 1.

7i kolei przedstawimy w dalszym ciągu niniejszej
pracy wzory na prędkość graniczną c, którą uważać
będziemy za prędkość ruchu jednostajnego, za jaki
w myśl poprzednich wywodów, w obu poprzednio przy-
toczonych przykładach, możemy uważać ruch drobnych
ciał w ośrodkach płynnych. Będą dwie różne kategorje
wzorów, jedne zbudowane na zasadzie Stokes'a, a dru-
gie na zasadzie Newtona. Ogólną formę tych wzorów
obu kategoryj przedstawiają równania 9 a i 12 a, z któ-
rych widaó zasadniczą różnicę, t. j . zależność od r,
czyli promienia kulek opadających.

W pierwszym przypadku zależy prędkość od kwa-
dratu, w drugim zaś od pierwiastka promienia. Pod

kulek, wykonanych z różnych materjałów, o ciężarze
właściwym od 1,04—11,6 gr\omz i o średnicach od
0,2—2,0 cm;

b) 247 prób pomiaru prędkości opadania ziarn
piasku kwarcowego i żwirku rzecznego, o wymiarach
0,0025—2,821 cm, a o ciężarze właściwym między
1,6—3,6 grjcm3, przyczem przeważająca ilość ziarn po-
siadała ciężar właściwy pomiędzy 2,4—2,7 grjcms;

c) 133 prób pomiaru oporów ruchu dla kul o śre-
dnicach 10, 15 i 20 cw, poruszanych z różnemi pręd-
kościami w wodzie stojącej.

Odnośnie do pomiarów wymienionych pod b) po-



daje Krey dwa wzory jako związek pomiędzy pręd-
kością opadania a średnicą ziarnka piasku:

d(y-l) = 0,097 c1'2 . . . . 15
d(y—l) = 0,00064 c2 . . . . 15 a

przyczem d oznacza średnicę kuli równej co do ciężaru
całkowitego i objętości badanemu ziarnku, y oznacza
jego ciężar właściwy, a c prędkość opadania.

Pierwsze równanie dotyczy prędkości małych, do
około 20 cm/s, a temsamem małych średnic, t. j . około
0,16 om, drugie natomiast równanie wyprowadzone jest
dla ziarnek większych, a więc o średnicy powyżej
0,16 cm.

Wymiary we wzorach 15 i 15 a dla d i a wyra-
żone są w centymetrach, przyjmując je w metrach
otrzymuje się:

d(y-l)= 0,018 c1-2 . . , . 1 5 6
d(y—1) = 0,064c2 15 e

Wzory 16 i 15 a, po przeliczeniu na kształt c = f(d)
dają następujące równania:

C = 62,4 dO.833(y-1)0,833 _ , _ l g d

= 39,5 15 e
Badania powyższe przeprowadzono używając rury

szklanej, o wysokości 3,0 m i o średnicy wewnętrnej
106 mm. Po napełnieniu wodą i ustawieniu rury pio-
nowo, wpuszczano do wody ziarnka piasku kwarco-
wego i żwirku, o oznaczonym ciężarze właściwym i wy-
miarze i obserwowano czas przejścia przez zaznaczone
na rurce kreski o znanej odległości. Próby wykony-
wano także przy różnych temperaturach wody, jakie
w rzekach w praktyce najczęściej zajść mogą, a prócz
tego wykonywano także próby z wodą słoną, celem
wykazania wpływu tych zmian na opory ruchu w wo-
dzie. Badania te wykazały, że wpływ temperatury
i rozpuszczonych soli, w stopniu w naturze spotyka-
nym, jest praktycznie bardzo mały, tak że go można
przy zagadnieniach praktycznych pominąć.

Wymiary większych ziarn piasku, t. j . o średnicy
powyżej jednego milimetra, oznaczono na podstawie
pomiaru bezpośredniego przy pomocy śruby mikrome-
trycznej, natomiast średnicę ziarn mniejszych, zapo-
mocą przesiewania piasku pi"zez sita, o znanym wy-
miarze oczek, które zmierzono przy pomocy mikroskopu
i fotograf)i. Ciężar właściwy ziarn wyznaczono w spo-
sób zwykły, ważąc je raz na sucho, drugi raz ważąc
ciężar wody wypartej przy zanurzeniu ich w wodzie.
Ziarna większe mierzono i ważono każde z osobna, na-
tomiast ziarnka mniejsze, t. j . o średnicy od 1,6 mm
w dół, ważono i mierzono grupami po kilkanaście sztuk.
Ta nadmienia się, źe pomiary te, zwłaszcza dla bardzo
drobnych ziarnek, a więc np. poniżej 0,02 cm średnicy,
są już niezwykle trudne i niepewne. Poniżej tej war-
tości przeprowadził Krey pomiar prędkości opadania
jeszcze dla 4 ch grup ziarnek piasku, przyczem naj-
drobniejsze z nich miały przeciętną wartość średnicy
0,0025 cm. Wyniki badań Krey'a zamieszczono na ry-
sunkach 1, 2 i 3-cim 2). Poszczególne próby naniesiono
na osiach współrzędnych c i d i oznaczono kółkami.
Ponadto wkreślono także dwie krzywe obliczone we-
dług równań 15 d i 15 e przyjmując za y wartość 2,51,
t. j . równą średniej wartości ciężarów właściwych po-
szczególnych ziarn piasku użytych przez Krey'a do po-
miarów. Z rysunków 1 1 2 wiaaó, że dla ziarn więk-
szych niż 0,16 cm wzór Krey'a jest podobny do wzoru
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Newtona, innemi słowy, że został on wyprowadzony
przyjmując opory ruchu proporcjonalne do kwadratu
prędkości z tem, że współczynnik stały £ przyjęto w wy-
sokości 0,84. Natomiast wzór dotyczący ziarnek dro-
bniejszych niż 0,16 cm jest podobny do wzoru wypro-
wadzonego na podstawie przyjęcia ogólnego na opory
ruchu według Allen'a pod założeniem, że wykładnik n
przyjęto w wysokości 1,64.

2) Rysunki 1, 2 i 8-ci zestawiono w ten sposób, że rysu-
nek 2-gi jest powiększeniem pewnej części rysunku 1-go, zazna-
czonej linjami kreskowanemi, a rysunek 8-ci jest znowu po-
większeniem części przy początku współrzędnych rysunku 2-go,
a zaznaczonej również linjami przerywanemi.

Rys. 3.

2. Wzór Rittingera podany przez autora w arty-
kule o osadnikach w Czasopiśmie Technicznem 1924,
w następującej formie:

c=24,4 \J2r (y-Ij 15/
Przyjmując za y wartość 2,51, t. j . jak wyżej we wzo-
rze Krey'a, otrzymano jako związek pomiędzy pręd-
kością opadania e, a średnicą, tego ziarnka parabolę
2-go stopnia o osi poziomej. A zatem wzór ten podo-
bnie jak wzór Krey'a 16 c dla ziarn większych jest
zbudowany na zasadzie przyjęcia oporów ruchu według
Newtona pod założeniem, że wartość współczynnika
liczbowego § przyjęto w wysokości 2,2. Związek po-
wyższy wykreślono na rysunkach 1 i 2-gim, z któ-
rych widać, że wartości otrzymane według wzoru
Rittingera zgadzają się z doświadczeniami Krey'a, oraz
z innymi wzorami tylko na małej przestrzeni, dla war-
tości na d w pobliżu 0,05 em. Dla wartości na d mniej-
szych prędkość wypada za duża, a dla wartości więk-
szych prędkość c jest zbyt mała. Wobec tego wzór ten
znaczenia praktycznego, t. j . do obliczania prędkości
opadania, mieć nie może.

3. Doświadczenia Bolsterli-Gurtnellen. Tym sa-
mym problemem zajmował się także Bolsterli-G-urtnellen
w Szwajcarji, który mierzył prędkości opadania ziarnek
piasku w wodzie. Wyniki jego badań przytacza Ludin
w dziele „Die Wasserkr&fte", na jednym rysunku,
z którego oznaczono prędkości opadania ziarn piasku
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dla średnic od 0,05 cm—2,67 cm, a otrzymane wartości
naniesiono na rysunkach 1 i 2-gim. Wartości te są już
bardziej zbliżone do wyników Prof. Krey'a. Ludin nie
podaje ciężaru właściwego badanego przez Bolsterli'ego
piasku, zaznacza tylko, że jest to piasek naturalny
(Natursandkom). Przyjmujemy go przeto w niniejszem
rozważaniu j ako identyczny z piaskiem badanym przez
Krey'a.

4. Doświadczenia Sudry. Schoklitseh w rozprawie
p. t. „Geschiebebewegung in Fliissen und an Stauwer-
ken" podaje rysunek przedstawiający związek pomię-
dzy prędkością opadania ziarnek piasku w wodzie,
a średnicą tych ziarnek, wykonany według doświad-
czeń laboratoryjnych przeprowadzonych przez Sudry.
W rysunku podanych jest pięć krzywych, wyrażają-
cych ten związek dla różnych gęstości wody, t. j .
w granicach od 1,0 — 1,15. Krzywe nakreślone w gra-
nicach na d od 0 do 4 mjm, przyczem prędkość opa-
dania osiąga najwyżej 25 am\s. Dla średnic powyżej
1,8 m/m wpływ temperatury na prędkość opadania oka-
zał się już niezmiernie mały. Wzoru matematycznego
na związek pomiędzy d i o Schoklitseh nie podaje.
Krzywa według Sudry'ego. zbliża się bardzo do krzy-
wej autora, podanej w dalszym ciągu niniejszej pracy,
w interwale dla d małych, t. j . 0,00—0,05 cm. Powyżej
zaś tych wartości prędkość jest nieco mniejsza, jedna-
kowoż różnica jest nieznaczna. Krzywa ta jest. uwi-
doczniona na rysunku 2-gim z tem, że poniżej war-
tości dla d=0,08 cm krzywą przerwano, gdyż zanadto
zbliża się do innych krzywych, wobec czego wyszłaby
na rysunku niewyraźnie.

5. Wzór na prędkość opadania wyprowadzony
ze wzoru na opory ruchu według Stokes'a. Wartość na
prędkość końcową otrzymano już w przykładzie 1-ym
jako równanie 9 a. Przyjmując w niem wartości na tj

według równania 5-go dla temperatury <=15°0, oraz
ciężar właściwy piasku yj=2,Bl, a ciężar właściwy dla
wody y= 1, otrzymuje się równanie w następującej formie:

0= TT 16
d

albo wyrażając promień r przez połowę średnicy -5-:

e=7200 d1. . . • • • 16 a
Równania 16 i 16 a wyrażające związek pomiędzy pręd-
kością opadania a promieniem, Względnie średnicą
ziarnka, są równaniem paraboli o osi poziomej. Para-
bolę tę zwróconą wypukłością ku dołowi, czyli posia-
dającą krzywiznę dodatnią narysowano na rysunku
2-gim i 3-cim. Krzywa ta jako wykres prędkości opa-
dania jest ważna tylko dla bardzo małych średnic t. j .
mniejszych od 0,02 cm.

Wzór ten znalazł obszerne zastosowanie przy ana-
lizie ziemi metodą sedymentacji względnie spławiania.

Deutsch („Handbuch der Bodenlehre" t. IV) mówi,
że badania Sven- Oden'a, Atterberga i Halla przy za-
stosowaniu mikroskopowych pomiarów wykazały do-
bitnie, że formuła Stokes'a bardzo dobrze nadaje się
tu do wyznaczenia średnicy cząsteczek ziemi, oczy-
wiście dla bardzo małych prędkości spławiania, mniej-
szych niż 2 cm/n.

Przy analizie ziemi stosuje się ten wzór w formie
nieco innej niż równanie 16. Chodzi nam bowiem z re-
guły o r względnie o d, a nie o prędkość c, którą
zawsze otrzymujemy z pomiarów, dzieląc zmierzoną
drogę opadania przez czas obserwacji, więc:

= 0,0118 Vo. .
y—1

(C. d. n.).

Inż. Włodzimierz Rychlewski.

Ocena gruntów i budynków mieszkalnych.
I. Grunty pod budową.

Przeistoczenie gruntu surowego w działkę budo-
wlany dokonywa się zazwyczaj drogą skupu większych
obszarów przez pojedynczych spekulantów, lub też przed-
siębiorstwa trudniące się spekulacją gruntową, rzadziej
instytucje o charakterze spółdzielczym. Przedmiot speku-
lacji stanowią zazwyczaj grunty leżące w bezpośrednim
pasie okalającym miasta lub ośrodki przemysłowe.

Ujemną stroną spekulacji gruntowej jest, że grunty
dotychczas tanie, nagle wzrastają w cenie i na niej się
utrzymują, obciążając konsumenta w postaci zwiększo-
nych czynszów, jakie musi z mieszkań pobierać. Ten
sztuczny wzrost cen i utrzymujący się ich wysoki poziom
ma swe źródło po części w częstem przechodzeniu gruntu
z ręki do ręki, przyczem każdorazowy sprzedawca nieco
dobija do swej ceny kupna, albo też pochodzi z rozmyśl-
nego przetrzymywania przez spekulantów gruntu nawet
już dojrzałego do budowy, a to AV oczekiwaniu kon-
junktury.

Spekulacja gruntowa mając na celu własny zysk,
oddaje jednak równocześnie gospodarstwu społecznemu
pożyteczne usługi. Przez nią bowiem grunty zostają
znacznie szybciej przeistoczone w działki budowlane, niż
gdyby pozostawały w rękach pierwotnych właścicieli.
Również sposoby i metody, jakiemi posługują się speku-
lanci gruntowi, są nieraz nadzwyczaj zręczne i wątpić
należy, czy gminy i zarządy miast potrafiłyby tak sprę-
żyście "wywiązać się z tego zadania.

Trzeba też uznać, że wysokie ceny gruntów spekula-
cyjnych, zawierają w sobie całe ryzyko i koszta z tem po-

łączone, do których zaliczyć należy: wszystkie niedające
się zużytkować odcinki gruntu, oraz grunt pod ulice,
ewentualność rozbudowy miasta w innym kierunku, lub
zahamowanie tego rozwoju, wreszcie ryzyko że zarząd
miasta uchwali jakiś nieekonomiczny sposób zabudowa-
nia, lub że koszta urządzenia ulic zbyt wysoko obciążą
nabywców, zniechęcając ich do kupna. Poważniejsze
przedsiębiorstwa parcelacyjne dostarczają nabywcy grunt
w stanie zupełnie dojrzałym do budowy, a nawet cza-
sami stawiają do dyspozycji plany budowy.

Należy zważyć, że spekulanci nabywają zwykle
grunty surowe po cenie wyższej, niż tô  wynika z ich do-
tychczasowej rentowności jako gruntu, n. p. uprawnego,
a to w celu zachęcenia ich właścicieli do pozbycia. Pod
ulice odpada zwykle V.i, co już podraża resztę o 50%,
wreszcie doliczyć należy odsetki wyłożonego' kapitału
przez cały czas operacji parcelacyjnej, a nierzadko też
i koszta urządzenia ulic. które spekulanci biorą na siebie
dla zmniejszenia ryzyka reflektanta i zachęcenia go do
kupna.

Parcelacyjne projekty gruntów podmiejskich nie
zawsze znajdują należyte poparcie gmin, które jakkolwiek
przerzucają koszta urządzenia ulic na właścicieli przy-
ległych działek, mogą dopiero wówczas je ściągnąć w ca-
łości, gdy wszystkie działki zostaną zabudowano. Nie
lepiej przedstawia się sprawa prądu elektrycznego, gazu
i wody, których doprowadzenie kosztuje jednorazowo,
a potem długi czas się nie rentuje z powodu małej ilości
konsumentów.

W większych miastach angielskich nałożono na
właścicieli podmiejskich gruntów specjalny podatek pod
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nazwą „betterment", mający na celu zmniejszyć uprzy-
wilejowanie właścicieli gruntów położonych bliżej cent-
rum miasta, wobec właścicieli gruntów odleglejszych;
kwoty stąd uzyskane mają służyć na czynne popieranie
racjonalnej polityki mieszkaniowej przez urządzenia no-
wych ulic, linij tramwajowych i t. cl. Ostatnio także przy
sposobności budowy nowego mostu na Dunaju w Buda-
peszcie, zarząd miasta postanowił część kosztów tej bu-
dowy pokryć z podatku nałożonego na właścicieli przy-
ległych gruntów, którym ta budowa przyniesie korzyści.

Podstawą oceny gruntu jest t. zw. „ r e n t a g r u n -
t ó w a", przedstawiająca spodziewany dochód z gruntu
pojętego jako grunt budowlany; dochód ten skapitalizo-
wany daje wartość gruntu. Ocena dochodu winna iść po
linji największego wyzyskania gruntu, na jaki dozwala
jej ustawa budowlana lub przepisy miejscowe, jednak nie
należy pomijać przytem warunków miejscowych, miano-
wicie ilości mieszkańców danego miasta i jego charakteru
gospodarczego, gdyż w razie recesji zaludnienia upadają
wszelkie kalkulacje dla gruntu dającego się nawet naj-
lepiej wyzyskać tak pod względem powierzchni zabudo-
wania, jak i dopuszczalnej ilości pięter.

Plany regulacyjne dzielą obszar miasta na strefy
handlowe, przemysłowe, mieszkalne, mieszkalno - ogro-
dowe i t. d. Podziałowi temu odpowiada odrębny sposób
zabudowania. I tak w dzielnicach gęściej zaludnionych
przewidywane jest z a b u d o w a n i e z w a r t e , częścią
dlatego, że przeważnie już istniało przed wykonaniem
planu regulacyjnego, po części zaś dla należytego wy-
zyskania drogiego zazwyczaj w tych miejscach gruntu,
wreszcie aby przez rozrzucenie zabudowań nie powięk-
szać niepotrzebnie odległości w obrębie ruchliwej prze-
strzeni miasta. Sposób zabudowania zwarty przepisuje
zabudowę całego frontu działki, zatem daje najlepsze jej
wyzyskanie, a przez to wpływa zwiększająco na jej ceną.
Plany regulacyjne, przewidując przyszły rozrost miast,
przepisują w pewnych istniejących ulicach cofnięcie linji
budowlanej poza linję regulacyjną. Jak z jednej strony
cofnięcie takie odsuwa budynek od bezpośredniego kon-
taktu z hałasem i kurzem ulicznym, tak z drugiej strony
ubytek kilkumetrowego pasa gruntu ogranicza często-
kroć możliwość racjonalnego wyzyskania działki, zwłasz-
cza niezbyt głębokiej i wpływa oczywiście na zmniejszenie
jej ceny. W pewnych wypadkach przy ulicach wąskich
może ono wyjść działce na pożytek, gdyż poszerzenie ulicy
stwarza dla budynku dogodne warunki światła i umożli-
wia wyższą budowę.

Obecne Prawo budowlane (rozp. Prez. Rzp. z 16 lu-
tego 1928) dopuszcza największą wysokość budynków
(mierzoną od chodnika do gzymsu głównego) równą sze-
rokości ulicy lub odległości między linjami zabudowania,
zaś największą wogóle wysokość budynków określa na
22 m. Wynika stąd, że najlepiej wyzyskaną pod wzglę-
dem dopuszczalnej wysokości budynku frontowego może
być działka położona przy ulicy conajmniej 22 m szero-
kiej lub przy otwartym placu.

Najkorzystniejszy kształt działki jest zazwyczaj
prostokątny, zwłaszcza jeśli przewidziane jest zabudowa-
nie zwarte. W tym wypadku długość frontu powinna od-
powiadać najbardziej celowej długości budynku mieszkal-
nego o 1 klatce schodowej, t. j . 13—18 ni. Najmniejsza
głębokość działki zależną jest od dopuszczalnej wyso-
kości budynku, a zatem od szerokości ulicy. Prawo budo-
wlane wymaga, by wysokość budynku nie przekraczała
półtorakrotnej szerokości podwórza. Zatem n. p. przy
ulicy 22 in szerokiej można postawić dom o takiej samej
wysokości, najmniejsza szerokość podwórza wyniesie
wówczas 2/3. 22 = 14,7 tn, okr. 15 m, a przyjmując sze-
rokość domu = 14 m, otrzymamy najmniejszą głębokość
działki = 15 + 14 = 29 m.

Oczywiście szerokość ulicy 22 in jest wyjątkowa,
przeważnie spotykamy się, z szerokościami 12—16 m.

Ta co wyżej powiedziano dotyczy działek pod bu-
dynki mieszkalne w zabudowaniu zwartem. Tutaj można
ustalić jako najbardziej celowe wymiary: front 16 m,
głębokość 25 m. W wypadkach przymusowego cofnięcia
budynku należy ten ostatni wymiar powiększyć o wiel-
kość przesunięcia. Nasuwa się kwestja budynków tylnych
i skrzydeł bocznych. Otóż tak jedne jak i drugie są nie-
ekonomiczne, gdyż budowa ich kosztuje tosamo, co bu-
dynków frontowych, a uzyskiwane czynsze są mniejsze,
niż w budynkach frontowych. Pozatem skrzydła boczne
jednotraktowe już w samych kosztach budowy są nie-
ekonomiczne w stosunku do budynków dwutraktowych.

W związku z tem na pierwszy plan wybijają się
działki płytkie nie przekraczające 50 m głębokości, War-
tość gruntu odległego więcej niż 50 m od frontowej linji
zabudowania przedstawia zaledwie połowę wartości jego
części frontowej.

. 1.

Boczne granice działek do głębokości co najmniej
12 m od linji zabudowania powinny być prostopadłe do
tej linji po myśli art. 55 Prawa budowlanego.

Przepis ten zapobiega budowie domów o narożach
skośnych, z czego wynika skośnokątny kształt ubikacji,
utrudniający należytu ich wyzyskanie. Oczywiście nie-
znaczna odchyłka granic bocznych od prostopadłej do
linji zabudowania nie stanowi defektu, natomiast od-
chyłka większa obniża znacznie wartość działki, która
w tym stanie rzeczy nie jest gotową do zabudowania
i wymaga komasacji,

Działki narożne są więcej wartościowe z powodu
możliwości zabudowania prawie całej powierzchni oraz
uzyskania możliwie najdłuższego frontu. Najkorzystniej
dla domu czynszowego przedstawia się działka zbliżona
do kwadratu o boku 20—25 m, zatem powierzchni
400—625 nf. Celowe zabudowanie takiej działki na-
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rożnej o powierzchni n. p. 400 nł (por. rys. 2) obejmuje
350 m\ t. j . 87"/,,, podczas gdy zabudowanie działki zwy-
kłej jednofrontowej o długości frontu 16 ą a głębokości
25 w, zatem powierzchni również 400 nł wynosi tylko
około 223 nł, t. j . 56°/o (por. rys. 1). Jeśli nawet się
uwzględni w budynku narożnym pewien nadmiar po-
wierzchni zabudowanej nieużytecznej (korytarze, sienie,
pasaże i t. d.) i określi go okrągłą cyfrą 10"/n, wówczas
i lak pozostaje wyzyskanie działki narożnej o 25—30 /o
większe, niż działki jednofrontowej. Znacznie zaś ko-
rzystniej przedstawia się, ten wyzysk w stosunku do dzia-
łek frontowych o większej głębokości, podczas gdy nie-
umiarowe działki narożne prawie zawsze dadzą się ure-
gulować przez wydzielenie z nich działki jednofrontowej,
choćby nawet o cokolwiek niekorzystnej długości frontu.

Bya, 2.

"Wysokowartościowość działek narożnych zaznacza
się jeszcze silniej w punktach wybitnie handlowych mia-
sta przez możliwość wyzyskania łącznej długości obu
frontów na popłatne czynszowe lokale handlowe i sklepy.

"W Niemczech ceny działek narożnych1) przewyż-
szają ceny działek jednofrontowych o min. 5°/o przy uli-
cach podrzędnych wyłącznie mieszkalnych, min. 2O"/o
przy ulicach główniejszych również mieszkalnych, lub
jednej z nich handlowej, min. 8O"/o przy obu ulicach
handlowych.

Go do orjentacji budynku, to poszukiwane i lepiej
płacone bywają działki zwrócone frontem na południe
lub południowy zachód w tom przyjęciu, że lokale fron-
towe przeznaczone są na pobyt ludzi w czasie dnia.

Na wartość działki wpływają zmniejszająco prawa
osób trzecich bądź zahipotekowane, bądźteż tylko nabyte
„zasiedzeniem". Zmniejszenie to zależy od stopnia uciąż-
liwości, jakie dany serwitut przypuszczalnie sprawi re-
flektantowi. Do takich należą n. p. zastrzeżone prawo
muru, t. j . obowiązek bezpłatnego zezwolenia sąsiadowi
na przybudowanie się do muru granicznego. W tym wy-
padku nabywca gruntu bezpośrednio na tem nie cierpi,
jednak pozbawia się korzyści materialnych z ewentualnej
•sprzedaży takiego prawa przytyku. Znacznie przykrzej-
sze są prawa okna, ograniczające swobodę zabudowania

') „Deutseher Bmikalender" 1924, I. 107.

działki, prawo spuszczania wody stąd powstałe, że grunt
sąsiada jest wyżej położony i od wieków wody opadowe
spływały swobodnie na daną działkę, wreszcie prawo
przechodu, przejazdu i przegonu, również powstałe przez
użytkowanie dłuższy szereg lat.

To co wyżej powiedziano o działkach w zabudowa-
niu zwartem stosuje się z pewnemi modyfikacjami^ do
działek przeznaczonych, pod z a b u d o w a n i a l u ź n e
względnie p ó ł z w a r t e . Po myśli art. 178 Prawa bu-
dowlanego budynki w miastach i. uzdrowiskach powinny
być wznoszone bezpośrednio przy granicy działki, albo
w odległości conajmniej 3 m od granicy. Wynika stąd po-
trzeba większej długości frontu i to najmniej o 6 m dla
budynków wolnostojących, zaś o 3 m dla budynków zAvar-
tych, t. zn. tylko z 1 strony wolnostojących, z drugiej
strony przytykających do identycznie wyglądającego
domu sąsiada i stanowiących z nim całość architekto-
niczną. Oczywiście tak w jednym jak i w drugim wy-
padku większy rozmiar nie jest regułą, gdyż n. p. na
działce o 16 w frontu można zbudować dom wolnostojący
w przepisowych odległościach od sąsiadów, lecz mierzący
tylko 10 m frontu. W wypadku tym najbardziej celowem
będzie postawienie go poprzecznie, t. j . węższą stroną do
ulicy. Z wydzieleniem przez gminy pewnych obszarów
pod zabudowania luźne i półzjwarte łączy się zazwyczaj
określenie największej dopuszczalnej wysokości tak, aby
zabudowania posiadały charakter willowy. Będą to z re-
guły domy jednopiętrowe, wyjątkowo dwupiętrowe. To
ograniczenie wysokości jest główną przyczyną, że działka
taka traci swrój charakter czysto dochodowy a staje się
raczej pewnym przedmiotem osobistego zamiłowania do
wygody, z czego wynika niejednokrotnie jej większy wy-
miar wszerz i wzdłuż dla uzyskania ogrodu. Mała ren-
towność takiej działki wpływa zmniejszająco na cenę,
a pewien równoważnik kalkulacyjny stanowi używanie
na ten cel tańszych gruntów na odleglejszych peryferjach
miast.

W związku z warunkami lokalnemi, z których na
pierwsze miejsce wybija się odległość od centrum miasta,
pozostaje wysokość czynszów pobieranych z mieszkań
i lokali handlowo - przemysłowych. Ten stopień czyn-
szowy niejednokrotnie jest wynikiem raczej chwilowej
tendencji rozwojowej miasta w pewnym kierunku, w od-
niesieniu do pewnych nowych dzielnic, za któremi zresztą,
nie zdają się przemawiać wymienione wyżej 'warunki cen
gruntów. Jednakże stan ten jest faktem, z którym trzeba
się liczyć poważnie, gdyż nie co innego jak właśnie wy-
sokość oczekiwanych czynszów stanowi dla reflektanta
jedyną racjonalną podstawę kalkulacyjną ceny gruntu.

Spróbujemy tutaj przeprowadzić przykładowo kal-
kulację ceny gruntu, opierając się na wysokości czyn-
szów, uzyskiwanych w istniejących już sąsiednich zabu-
dowaniach. Przyjmijmy w założeniu działkę o 16 m
frontu, 25 m głębokości (por. rys. 1), przeznaczoną pod
zabudowanie zwarte, położoną przy ulicy 16 m szerokiej,
przy której czynsz za mieszkanie jednopokojowe z kuch-
nią, łazienką etc. wynosi 100 zł. miesięcznie, za mieszka-
nie tak samo wyposażone lecz 2-pokojowe 150 zł., za
mieszkanie 3-pokojowe 200 zł.

Na działce tej wybudowany dom 16 m długi, 14 m
szeroki, t. j . o powierzchni zabudowanej 16X14=224 nł
może mierzyć wysokości około 16 m, a licząc się z tole-
rancją niemal wszystkich gmin miejskich, nawet cokol-
wiek powyżej, co odpowiadałoby budowli 3-piętrowej.
Koszt budowy wyniesie około 600 zł. za nł zabudowanej
powierzchni, t. j . 224X600=134.400 zł. Na każdej kon-
dygnacji powstanie 1 mieszkanie dwu- i 1 trzypokojowe
z kuchnią, łazienką etc, a tylko w parterze 1 mieszkanie
dwupokojowe i 1 mieszkanie jednopokojowe również
z kuchniami i t. d., gdyż odpada 1 ubikacja na sień wcho-
dową i 1 izba dla stróża (nieczynszowa).
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Dochód z czynszów brutto wyniesie miesięcznie:
z 1 mieszkania jednopokojowego 100 zł.
z 4 mieszkań dwupokojowych . . . 4 X 150 — 600 „
z 3 mieszkań trzypokojowych . . . 3 X 200 = 600 „

razem . . . 1.300 zł.

co czyni rocznie brutto 12 X 1.300 = 15.600 zł. Czysty
dochód z nieruchomości oblicza się, potrącając z dochodu
brutto następujące pozycje:

1. o p ł a t ę w o d o c i ą g o w ą , której wysokość
zależy od miejscowości; przeciętnie można przyjąć 5°/o
czynszów;

2. w y d a t k i a d m i n i s t r a c y j n a zależne od
wielkości objektu i wyposażenia. Nie wliczając w nie ko-
sztów ogrzewania centralnego i wyciągu osobowego, które
dolicza się osobno do czynszów, można w tak przybliżo-
nym rachunku, jakim jest kalkulacja ceny gruntu, przy-
jąć te wydatki w okrągłej cyfrze 10% czynszów;

3. p o d a t e k od n i e r u c h o m o ś c i . Rozpo-
rządzenie Frez. Rap. z 12 wrzśenia 1930 r. zwalnia na
lat 15 nowowznoszone budowle mieszkalne i przemy-
słowo - handlowe od podatku od nieruchomości. Stawka
podatku państwowego wynosiła dotychczas 7"/o czynszu
brutto + 10%-owy dodatek = 0,7%, nadto dodatek
gminny równy przeważnie lOO"/o podatku państwowego,
zatem 7 + 0,7 + 7 = 14,7"/o. Obecnie podatek państwowy
podwyższono o 3"/o, zatem do wysokości 10 + 1,0 + 7 =
= 18%. Stawka ta jest niższa niż przed wojną świa-
tową, dlatego należy się liczyć z jej stopniowym wzrostem
(konsekwentnie też należałoby przewidywać ewentualną
podwyżkę czynszów, jednak obecny kryzys gospodarczy
o znamionach trwałości, wskazywałby raczej na spadek
tych czynszów, jeżeli już nie na ich stabilizację na sto-
sunkowo niskim poziomie, jaki przyjęto w niniejszem
obliczeniu). Dla budynku więc oddanego do użytku,
można określić stawkę podatku od nieruchomości, płatną
począwszy od 1.5 - go roku aż do roku 50 - go, przyję-
tego jako kres istnienia budynku, w okrągłej sumie —
1U czynszu brutto, t. j . 25%. Przez okres 50 lat lokowane
na procent składany coroczne wkładki należy tak obli-
czyć, aby się pokrywały z przypadającymi w okresie od
15-go do 50-go roku 25%-owemi stawkami podatku.

Wkładka coroczna x da po latach 50 kwotę:

gdzie er = 1 + TKT, , co czyni dla stopy 5% = 1 + TKR —

= 1,05; kwota ta w latach podatkowych 50—15=35 ma
zostać wyczerpana, przez coroczne stawki podatku.

k=K. —Ti—=—

wyrazy qr'" i QS5 oblicza się logarytmiczni©:
50 . log 1,05 = 50 . 0,021189 = 1,059450
Num. 1,059450 = 11,467 = <f, podobnie:
35 . log 1,05 = 35 . 0,021189 = 0,741615
Num. 0,741615 = 5,516 = a".

Otrzymuje się więc 2 równania:

a) K=x.

a)'-

11,467-1
1,05-1

= 209,34 x;

K~ om
otrzymuje się x = 0,0784 fc
przy stawce h — 25% czynszu, x = 0,0196, okrągło 0,02
czyli 2% czynszu;

4. p r ó ż n o s t a n i e b u d y n k u , w które nale-
żałoby też włączyć interkalarja. Jest to pozycja dość nie-

pewna i zależna od okresu większego lub mniejszego na-
sycenia mieszkaniowego. Dla uniknięcia ryzyka kalku-
lacji można tę pozycję uwzględnić w wysokości do1 3"/o
czynszu;

5. k o s z t a k o n s e rwa c j i b u d y n k u , które
nie są stałe, lecz rosną z wiekiem budynku. Przyjmuje się
je dla domów o średniem wyposażeniu w przeciętnej wy-
sokości 0,5% rocznie wartości budynku nowego;

6. r a t ę a m o r t y z a c y j n ą, składaną z koń-
cem każdego roku do banku, w takiej wysokości, aby po
upływie przyjętego z góry okresu istnienia budynku,
zwrócił się cały kapitał wyłożony na budowę domu.

Ratą tę oblicza się ze wzoru na procent wkładany,
który w odwróconej postaci podano ad 8.

gdzie ff== 1 H~ Tno Jw-> c o Cu"a s^°Py 7̂o wynosi 1,05,
n = ilość lat całkowitego istnienia budynku; okres ten
należy przyjmować stosunkowo niedługi z przyczyn,
o których w dalszym ciągu będzie mowa.

K — Kapitał budowy.
N. p. w =50, i stopy 5%, gM = 11,467 j . w.

r=K. *'^~~T=0,00477 K, okr. 0,B°/0 kosztu budowy.

Powyższe potrącenia 1) — 4) stanowią łącznie około
20°/0 czynszów,

„ 5) — 6) stanowią łącznie około
l°/0 kapitału budowy.

Oczywiście oparte są na przyjęciach prawdopodo-
bnych i w związku z warunkami miejscowymi, dlatego
wskazanem jest każdorazowo je przeliczać.

W wypadku niniejszym c z y n s z e b r u t t o wy-
n o s z ą 15.600 zł.
potrącenia : 20°/0 od czynszu 15.600=3.120 zł.

l°/0 od kosztu budowy 134.400 zŁ=L344 „ 4.464 „
c z y s t y docLód: d= . 1L136 zf.

Dochód ten ma stanowić odsetki od kapitału wyło-
żonego na grunt + odsetki kapitału budowy łącznie
z ratą amortyzacyjną, obliczoną wyżej na 0,5% kapitału
budowy:

d= grunt. ^ + b u d . -^~-1 s t i * d :

p+0,5100 d , ,
grunt = —bud. .P P

Stopę procentową należy przyjąć cokolwiek wyższą
niż stopa lokat bankowych w normalnych, czasach gospo-
darczych gdyż ona ma stanowić niejako rekompensatę
właściciela za trud i ryzyko; zatem 6%.

, 100.11,136 . . . . „ 6,5 , A ( W 1 .grunt= -̂y-—• —184,400.— •= 40.000 zł.

Powierzchnia działki wynosi 16 X 25 : =400 m~, zatem
1 m" p r z e d s t a w i a w a r t o ś ć 100 zł.

J e ż e l i d z i a ł k a p o ł o ż o n a j e s t w d z i e l -
n i c y h a n d l o w e j , można wyzyskać lokale parterowe
na sklepy, mianowicie 3 ubikacje frontowe i 2 tylne, licząc
za nie czynsz o 50% większy niż mieszkań.

Z tego tytułu dochód brutto w z r o ś n i e o jakąś
kwotę 1.500 zł. rocznie, a w a r t o ś ć g r u n t u wg. po-
wyższej formuły do k w o t y 65.000 zł.

Te zasady kalkulacyjne, wymagające pewnego ma-
tematycznego przygotowania, nie są łatwo dostępne ogó-
łowi sprzedających i nabywających działki i dlatego ceny
gruntów podlegają dużym wahaniom, a przeclewszyst-
kiem są wynikiem pewnego psychologicznego nastawienia
rzeszy nabywców. Jako charakterystyczny przykład po-
służyć może tak często spotykany objaw, że pewne grunty
wystawione na sprzedaż przez zupełnie poprawne ogło-
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szenie w dziennikach i zapomocą tablicy umieszczonej na
miejscu, przez szereg lat nie znajdują nabywców z po-
wodu rzekomo wygórowanej ceny, a może też z braku za-
interesowania. Dopiero gdy jakiś przypadkowy osobnik
zakupi jedną działkę i na niej dom zbuduje, grunty te
zostają w lot wykupione po cenie niezmniejszonej, a bodaj
czy nie czasem i wyższej niż pierwotna.

Tak więc w przeważającej ilości wypadków regula-

torem ceny gruntów będzie nie rzeczowa racbuba, lecz
przypadek, zręczność sprzedawcy, albo cena dokonanej
świeżo w pobliżu tranzakcji gruntowej. Nie wynika stąd,
aby kalkulacja wartości przez to stała się abstraktem;
przeciwnie dla, fachowego reflektanta będzie ona pod-
stawą oceny i ewentualnej decyzji co do nabycia gruntu
względnie wstrzymania się od kupna.

(Dok. nasi).

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

~ Program budowy dróg samochodowych. W dniach
18—20 kwietnia b. r. odbył się II Międzynarodowy Kongres
Dróg Samochodowych w Medjolanie przy współudziale około
200 uczestników.

Głównym tematem obrad był wniosek, zmarłego w mię-
dzyczasie kierownika międzynarodowego urzędu pracy, Al-
berta Tiiomasa, budowy w okresie lat pięciu (1933—1937)
14000 km dróg samochodowych w Europie, głównie celem
zajęcia bezrobotnych. Koszt budowy tej sieci komunikacyj-
cyjnej, która przecinać ma najbardziej zaludnione tereny
Europy obliczono na 4,2 miljardy franków zł. (oo 7,5 mil-
jarda zł.), przyczem. program budowy, ułożony w pewnej
progresji, przewiduje zajęcie w pierwszym roku 180.000 ro-
botników, w drugim 468.000, trzecim 560.000, w czwartym
G55.000, piątym zaś 750.000.

Sfinansowanie budowy pomyślane jest z pomocą jedno-
razowych świadczeń przy nabywaniu samochodu oraz przez
wprowadzenie dodatkowych opłat do benzyny. Jak statystyka
wykazuje dotychczasowe roczne zużycie benzyny w Europie wy-
nosi 10 iniljardów I, tak, iż już dopłatą do 1 I w wysokości 1
centima odrzuci w rezultacie rocznie 100 miljonów fr. zł. Przy
ustaleniu tej dopłaty w wysokości 3 do 4 centimów od Z
uzyska się możność amortyzacji całego przedsięwzięcia w 15
do 20 latach przy założeniu, iż grunta potrzebne pod bu-
dowę zostaną przez odnośne państwa dostarczone bezpłatnie.

Kongres uchwalił założenie międzynarodowego urzędu
dla dróg samochodowych w Genewie (Office international
des Autoroutes O. I. A. R,.), na którego czele stanie Dr.
Marceli Nyffeler z Berna szwajc, który to urząd ma się
zająć urzeczywistnieniem projektu Thomasa. Ul. B.

Mosty.
— Most Poniatowskiego na Wiśle w Warszawie oma-

wia inź. Plebiński w Bet. u. Eis. (1930 str. 145). Został
on, jak wiadomo w r. 1915 wysadzony w powietrze przez
cofających się Rosjan. Odbudowano go w latach 1923 do
1927 za 2iji miljona m, Dr. M. Thullie.

Żelazo-beton.
— Wzmocnienie żelaznych belek kratowych żelbetem

przy pomocy spawania opisuje Emperger w Bet. w. Eis.
(1930 str. 302). Wzmocnienie dodaniem prętów żelaznych,
połączonych, spawaniem jest drogie i natrafia nieraz na
znaczne trudności. Wzmocnienie żelbetem przedstawia wiel-
kie korzyści, a między innemi możliwość łatwego rozsze-
rzenia pomostu lub przeniesienia chodników na zewnątrz.
Jedyną trudność przedstawiają pręty ciągnione, dlatego cią-
gnione pręty należy wzmocnić żelazem okrągłym, połączo-
nem spawaniem. Most podpiera się i wzmacnia o tyle, że
ciągnione pręty jeszcze się nie obetonowuje. Po usunięciu
podparcia występują ciągnienia w prętach z powodu ciężaru
własnego, a potem dopiero obetonowuje się pręty ciągnione.

— Doświadczenia z belkami ielbetowemi i uzbrojeniem
spawanem opisuje Saliger w Bel. u. Eis. (1930 str. 305).
W serji A doświadczeń badano użyoie blachy dziurkowanej
jako deskowanie, w serji B badano belki żelbetowe z uzbro-
jeniem spawanem. Stwierdzono, że deskowanie z blachy

dziurkowanej działa przy obciążeniu aż blisko złamania jako
uzbrojenie na ciągnienie i ścinanie. Wkładki podłużne spa-
wane nie wykazywały zmniejszenie nośności z wyjątkiem
wkładek 20 mm grubych. Dr. M. Thullie.

Miernictwo.
— Nowy samoredukujący tachymetr firmy Butenschbn

z Hamburga. (Zeitschrift fur lnstrumentenkun.de, 1931, Nr. 11).
Z pośród różnych konstrukcji tachymetrów sarnoredukujących
najbardziej znaną jest konstrukcja podana przez Hammera,
a wykorzystana przez znaną fabrykę Fennela w Kassel.
Zamiast nitek wprowadza Hammer djagram złożony z dwóch
krzywych, wyryty na płytce szklanej umieszczonej z boku
lunety. Krzywe te są widoczne w jednej połowie pola wi-
dzenia lunety przy pomocy odpowiedniego systemu pryzma-
tów. Wady tego tachymetru są następujące:

1. widoczną jest tylko połowa pola widzenia lunety,
co utrudnia w znacznem stopniu nastawianie na cel,

2. trzeba ustawicznie regulować oświetlenie diagramu,
co utrudnia pracę instrumentem, wreszcie

3. uciążliwa rektyfikacja.
Nowy tachymetr firmy Butenschona nie posiada tych

wszystkich wad, a to wskutek umieszczenia diagramu krzy-
wych Hammera bezpośrednio w płaszczyźnie krzyża nitko-
wego. Można też wyłączać urządzenie samoredukujące przez
proste przestawienie sztyfciku. Luneta nowego instrumentu
jest do przekładania. Łata tachymetryczna posiada urządze-
nie pozwalające na pionowe przesuwanie podziału tak, że
można wprost odczytywać różnice wysokości.

Dr. K. W.

RECENZJE I KRYTYKI.
L. Santarella i E. Miozzi. „Ponti italiani rn cemento

armato". Medjolan 1932. Wydanie II.
Znakomite dzieło opisujące mosty włoskie żelbetowe

ukazuje się w drugiem wydaniu w przeciągu ośmiu lat. Już
to świadczy o powodzeniu i o wielkiej wartości tej pracy.
Tem ciekawsze, że Italja należy do tych krajów, które nie
cofają się przed budowaniem mostów, nawet b. dużych z betonu.

Dzieło obejmuje opis 57 konstrukcyj mostowych żelbe-
towych o typach bardzo rozmaitych. Widzimy pomiędzy nimi
belki wolno podparte, jak np. most na Starej Piawie w Gava-
zuccherina, w którym do przęsła głównego stalowego pro-
wadzi szereg belek wolno podpartych żelbetowych, umiesz-
czonych na filarach żelbetowych, albo most na Torrente
Mugnone we Florencji o rozpiętości 20,35 m. Widzimy belki
ciągłe. Widzimy wreszcie wiele interesujących mostów łuko-
wych. Należy tu np. most łukowy ze ścięgien kolejowy o roz-
piętości 74 w w świetle, a strzałce 16,10 m, albo most dla
autostrady Medjolan -Bergamo o rozpiętości 80 m. Most ten
ostatni, podobnie, jak i inne, posiada bardzo interesujące
przęsła boczne kratowe żelbetowe.

Dzieło składa się z dwu części i tekstu, obejmującego
opis i zasady obliczenia mostu, oraz atlasu, który na 69 ta-
blicach podaje wyczerpujące rysunki, dotyczące konstrukcji,
oraz wykonanie mostów. Książka jest bardzo wartościowa,
tak pod względem treści, jakoteź i formy. Pokazuje ona wielki
rozwód żelbetnictwa we Włoszech, które nawet w budowie
mostów kolejowych, odważnie idą na wielkie i piękne budo-
wle. Polecić ją można gorąco inżynierom naszym. St. B.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwaza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Inź. Stanisław Hempel.

Racjonalne formy łuków w zastosowaniu do mostów.
Zadanie inżyniera bynajmniej nie ogranicza się

do realizowania pewnych projektów, inżynier zamiło-
wany w swym zawodzie zawsze szuka rozwiązań naj-
bardziej celowych i jednocześnie najtańszych.

W większości zagadnień inżynierskich należyte
wyzyskanie własności technicznych materjałów prowa-
dzi najczęściej do oszczędności. Jednym ze środków,
jakiemi rozporządza inżynier w celu wyzyskania włas-
ności danego materjału jest forma lub system konstrukcji

zastosowanej przez projekto-
dawcę.

Formy, układy, systemy
zmierzające do oszczędności
w materjale zasługują na
nazwę ^racjonalnych".

Przyroda, w ciągu wie-
ków, drogą stopniowego przy-
stosowania do pewnych wa-
runków, daje bogate przy-
kłady racjonalnych form.

Jako niektóre przykłady
racjonalnych form spotyka-
nych w przyrodzie i intere-
sujących inżyniera, mogą słu-
żyć:

Struktura i kształt kości
szkieletów zwierzęcych, struk-
tura drzewa, układ korzeni
drzew, usztywnienie kolan-
kami trzciny, bambusu; owal
jajka jako jedna z racjonal-
nych form sklepienia.

Między innemi przykła-
dem racjonalnych form po-
wszechnie stosowanyoh przez
świat techniczny mogą słu-
żyć : profile niektórych walco-

. wanych belek żelaznych oraz
The Mathematical Theorie of . , i , i. n • J. •
PerfectlyElasticSolids.W.J. niektóre belki mostowe^
Tibbetson. Str. 602, fig. 62, 68. Poszukiwania racjonal-

nych form są jedną z twór-
czych dziedzin w zawodzie inżyniera.

Poszukiwania te w odniesieniu do łuków stwo-
rzyły obszerną literaturę i absorbowały przez dłuższy
okres czasu wybitnych inżynierów. Zainteresowanie
tego rodzaju zagadnieniem znajduje wytłómaczenie
nietylko z uwagi na ciekawy teoretycznie temat, lecz
przedewszystkiem na wielorakie zalety mostów łuko-
wych, które z wielu względów zasługują na speojalną
uwagę.

Dla mostów łukowych, betonowych duży ciężar
własny jest cechą znamienną; ciężar ten jak wiadomo
daje następujące korzyści:

Zmniejszenie wpływu obciążeń ruchomych;
Sprężystość toru jednakowa na moście jak i na

szlaku ;
Zwiększenie z biegiem caasu obciążeń ruchomych

nie wymaga wzmocnienia mostu, gdyż zwiększenie ob-
ciążenia ruchomego o 20°/0 zwiększa naprężenia w łuku
o 4% przy małych rozpiętościach, a tylko o 2—3°/0

przy dużych mostach. Ponieważ z biegiem czasu wy-
trzymałość betonu wzrasta, więc tembardziej zwiększe-
nie naprężeń o kilka procent niema praktycznego zna-
czenia. Korzyści wynikające z dużego ciężaru własnego
mostów łukowych, betonowych, nie wyczerpują innych
bardzo licznych zalet, a mianowicie :

Mosty betonowe mogą służyć setki lat, podobnie
jak kamienne, gdyż beton jest niczem innem, jak
sztucznym kamieniem (mosty żelazne, szczególnie ko-
lejowe, należy zmieniać lub wzmacniać co 40—50 lat,
ze względu na zwiększenie wagi parowozów).

Konserwacja mostów betonowych wynosi bez po-
równania mniej, niź wszelkich innych mostów (mosty
żelazne należy malować co 4 lub 5 lat).

Mosty betonowe mogą być tańsze od żelaznych.
Mosty łukowe betonowe, podobnie jak kamienne,

należą bezsprzecznie do najpiękniejszych, materjał
mostu o wyglądzie kamienia harmonizuje z otoczeniem,
jakie stworzyła przyroda, wzbudza "wrażenie nieznisz-
czalności, podobnie jak każdy pomnik, aby nim być,
musi temu warunkowi odpowiadać.

Mosty łukowe betonowe, w odróżnieniu od meta-
lowych tłumią hałas wywołany ruchem po moście, co
ma duże znaczenie, w szczególności dla wiaduktów nad
ulicami.

Tak duże i wszechstronne walory mostów łuko-
wych betonowych powinny, zdawałoby się sprzyjać
stosowaniu tych mostów na szerszą skalę niż to ma
miejsce w naszym kraju, i jednocześnie z tym, wzbu-
dzać większe zainteresowanie inżynierów, istotą tego
typu mostów.

Jednakże tak nie jest. Mostów łukowych betono-
wych mamy bardzo mało. Liczni uczestnicy polscy na
kongresie żelbetowym w Liege. zdając w kraju relację
z kongresu, ustnie i piśmiennie o największym moście
łukowym na świecie, poinformowali świat techniczny
o wielu bardzo ciekawych sprawach dotyczących tego
gigantycznego mostu, pomijając najistotniejsze: jaka
forma osi łuku i według jakiego prawa zgrubia się łuk
od klucza ku wezgłowiom.

W Cemencie Nr. 6 czerwiec 1931 r. jest mowa
0 moście łukowym żelbetowym o osi hyperbolioznej.
Świadczy to o zupełnej nieznajomości autora form. osi
łuków. Oś hyperboliczina łuku jest teoretycznie nie-
uzasadniona.

Przechodząc do właściwego tematu niniejszego
artykułu wspomnę, iż pierwszym, który spostrzegł
istnienie zależności między położeniem krzywej ciśnień J)
1 formą łuku był Ivon yillarceau2).

Villarceau bada formę łuku, obciążonego siłami
zewnętrznemi skierowanemi według normalnej do zew-
nętrznej powierzchni łuku.

Następnie w połowie XIX wieku starają się roz-
wiązać zadanie o racjonalnej formie łuku 0arvallo8),
a po nim Denfert - Eochereau 4).

') Krzywą ciśnień wprowadził do obliczenia łuków inż.
Mśry 1827 r. („Perederij — kamiennyje mosty").

!) „Eąuilibre des voutes en berceau cylindrique". Bevue
generale de 1'Architecture et des Traveaux Publics. 1844.

• . 3) „Annales des Ponts et Ołiaussees" 1863 r.
•) „Rśvue d1 Architecture" 1869 r.
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Ten ostatni badał nieskończenie cienki łuk i re-
zultaty otrzymane dla takiego łuku uogólnił (stosował)
dla łuku o skończonej grubośoi.

Takie uogólnienie nie wytrzymuje krytyki. Zało-
żenie łuku nieskończenie cienkiego jest równoznaczne
z założeniem dowolnej ilości przegubów. W każdym
przekroju moment bezwładności J = 0 . W łuku o skoń-
czonej grubości wogóle JJpO.

W roku 1886 Tourtay ogłasza pracę w „Revue
generale de 1'Architecture et des Travaux Publics",
tom XLIII 1886 r., pod tytułem „Etude sur le calcul
des arches surbaissees en maconnerie".

"We wspomnianej pracy autor chce wykorzystać
zdobycze Rochereau (łuk nieskończenie cienki) dla łuku
skończonej grubości. W tym celu łuk rozdziela na sze-
reg bardzo cienkich sklepień, jedne nad drugiemi, pra-
cujące niezależnie, każde pod wpływem przypadającego
nań obciążenia. Według tej metody został obliczony
jeden z największych na owe czasy, most Boucicaut.
Pomimo zastosowania metody Tourtay'a w praktyce,
i to z dobrym rezultatem, inżynierowie nie mogli za-
dowolnió się tera rozwiązaniem z powodu założenia nie-
zależności pracy, poszczególnych, nieskończenie cien-
kich łuków, przeczącego własnościom ciągłego ciała
sprężystego.

Dalszy postęp rozwoju teorji o formie osi łuku
zawdzięczamy inżynierowi Legay. (Memoire sur la tracę
et le calcul des yoiites en maconnerie. Ajmales des P.
et Oh. 1900, 1, p. 141). Legay zwraca uwagę na ciężar
własny mostów kamiennych, który jest tak duży w po-
równaniu z ciężarem użytecznym (ruchomym), iż prze-
dewszystkiem należy dążyć, aby naprężenia od ciężaru
własnego były jak najmniejsze. Legay szuka zatem
takiej osi łuku, przy której momenty wywołane cięża-
rem własnym w każdym przekroju były równe zeru,
t. j . by oś łuku i linja ciśnień od ciężaru własnego
pokrywały się wzajemnie.

Takie zagadnienie w odniesieniu do łuku bez prze-
gubów nie da się rozwiązać, gdyż łuk w chwili zdjęcia
go z krążyn pod wpływem swego ciężaru odkształci
się, a zatem zmieni krzywiznę. Zmianie krzywizny to-
warzyszy zgięcie, a więc moment, zatem linja ciśnień
nigdy nie może być jednocześnie osią łuku bez prze-
gubów. Zlanie się linji ciśnień z osią łuku byłoby
możliwe tylko przy zastosowaniu materjału absolutnie
niesprężystego fc. j . nieodkształcającego się. "Wtedy
w normalnym przekroju łuku mielibyśmy Jf=O, czyli
taki łuk upodobniłby się do łuku o nieskończonej ilości
przegubów. Dla określenia linji ciśnień wystarczy przy-
jąć trzy przeguby, a założenie o absolutnie niesprę-
żystym materjale jest już niepotrzebne. "W łuku trój-
przegubowym linja ciśnień i oś łuku mogą stanowić
jedną linję; wtedy w dowolnym przekroju od ciężaru
własnego M=0.

Racjonalna forma osi łuku nieskończenie cienkiego,
symetrycznie obciążonego ciężarem proporcjonalnym
do rzędnych, podana przez Rochereau, a nazwana przez
Legay katenoidą, jest krzywą należącą do rodziny
sznurowych (rzut właściwej krzywej sznurowej na
pewną płaszczyznę).

Odniesiemy oś łuku do układu spółrzędnych jak
niżej na szkicu.

Oznaczymy:
I połowa rozpiętości łuku,

y0 rzędna w kluczu,
yn rzędna w wezgłowiach,
/ strzałka łuku,
cp kąt nachylenia stycznej do poziomu,
y ciężar jednostki objętości materjału obciążającego

łuk,
0O rozpór łuku w kluczu.

Równania różniczkowe wszelkich krzywych sznu-
rowych mają postać następującą:

d I /tidx\ A dx
0 - 1 — p * = = 0 coscp

Rys. 2.

Legay w poszukiwaniu racjonalnej formy osi skle-
pienia opiera się na rozwiązaniu Rochereau, które jak
wiadomo dotyczy sklepienia nieskończenie cienkiego.

dx
d

dy

dsj ds

w danym wypadku: j9s=0, pv—yy,

— - (0 cos q>) = 0
ax

(0sin (p) = yy.
dy

Z równania pierwszego otrzymamy:
0 cos (p = Const,

dla <jp=O Const = 0O,
a zatem: 0 cos q> = <Z>„.

"Wstawiając do równania drugiego: 0=

otrzymamy: d

.A.
COS(jp

dy
{<l\y')=yy,

albo:

Całka ogólna tego równania "będzie:

gdzie:

dla z=0, y=yQi czyli y o = .
dla a ; = ± ^ : y =y„,
a zatem: y0

" a 2 "
Ostateczne równanie katenoidy będzie:

albo wprowadzając funkcje hyperpoliczne:
y=y0 CA (Aa;) . .

lub po wstawieniu wartości k:

y=yoCh

(1)

(2)

wstawiając: x—l, y=yn

otrzymamy związek pozwalający określić wielkość roz-
poru w kluczu:

arc. Uti —



W kluczu y'=0, a zatem y"~— (krzywizna).

Wstawiając do równania
różniczkowego: *

V 1
V"=-g-V, 2/"=7T» V=Vo,

otrzymamy: <Ą = cQyy0.
Rozpór w kluczu równa się

iloczynowi z promienia krzywizny
w kluczu przez obciążenie jed-
nostkowe w kluczu. "Wzór bardzo
praktyczny ze względu na jego
prostotę.

Uwzględniając powyższy
związek równanie osi łuku bę-
dzie :

219

rys. 4, /?—•/?) należy znaleźć" w tym przekroju moment
JHX sił pionowych względem linji pionowej P—K.

Wykresy
i paraboli.

= . . . . (3)

katenoidy, koła

y y.' *Q

sznurowa — Haltnolda - yi

\ Menoida -y,=2m

J{" punhly leiice na tuku k'ia

Określenie osi łuku według metody Legay5).
Obciążenia łuku nieskończenie cienkiego są pro-

porcjonalne do rzędnych.
Obciążenie łuku skończonej grubości składa się

z ciężaru własnego łuku, zmieniającego się ze zmianą
x według pewnego prawa, oraz z ciężaru materjałów
nad łukiem. Łączne obciążenie w dowolnym przekroju
łuku nie jest proporcjonalne do odpowiedniej rzędnej.
Z równania katenoidy widać (patrz wykresy), iż kształt
tej krzywej zależy od dwóch zadanych wielkości y0
oraz y.

Legay nie zadaje z góry tych wielkości, uważa
je jako parametry i określa je w ten sposób, abylinja
ciśnień jak najmniej odchylała się od katenoidy. Oś
łuku określona przez Legay jest więc katenoidą o ko-
rzystnie wybranym parametrze y0.

Inżynier Legay przyjmuje następujące oznaczenia:
a — połowa rozpiętości łuku,
b — rzędna w wezgłowiach,
c — rzędna w kluczu (sprowadzona wysokość

obciążenia),
f — strzałka łuku,
® — pochylenie stycznej do osi łuku, do po-

ziomu,
a — wielkość 0 w wezgłowiach,
Q — rozpór łuku w kluczu,
l0 — grubość łuku w kluczu,
żx — grubość łuku w wezgłowiach,

ż = — ^ grubość łuku w dowolnym przekroju,
COS Vy

wm — waga 1 ms materjału łuku,
Wr — waga 1 m3 materjału, między zewnętrzną

powierzchnią łuku i płaszczyzną styczną
w kluczu do tej powierzchni,

w, — waga 1 wi8 balastu — jezdni nad płasz-
czyzną poziomą styczną do zewnętrznej
powierzchni łuku,

h — wysokość tej ostatniej warstwy,
Aj —h —- — ta sama wysokość sprowadzona do ma-

terjału wr.
Załóźmy, iż oś łuku AB (rys. 4) określona została

dla pewnej wielkości parametru c. W celu określenia
położenia krzywej ciśnień w dowolnym przekroju (na

Rys. 3.

Dla równowagi rozpatrywanej części sklepienia
musi być:

skąd y1—c=-r^ rzędna yx punktu L.

6) Kamiemiyje mosty Piereilieryj,

Punkt R jest właściwym punktem linji ciśnień
w przekroju (1—§. Punkt L jest punktem przybliżonym
linji ciśnień, położenie tego punktu określa rzędna yt
w równaniu:

"W przekroju w wezgłowiach otrzymamy podobne
równanie:

Eliminując z tych dwu równań Q otrzymamy
równanie:

fcr-K' (4)

które przedstawia krzywą punktów L bardzo bliską do
krzywej ciśnień. Legay przyjmuje tę ostatnią jako krzywą
ciśnień. Krzywa ciśnień (równanie 4) oraz równanie
osi łuku — katenoidą (równanie 2) dotychczas określone
zostały przy dowolnym parametrze O. Parametr ten
Legay określa w ten sposób, aby krzywa ciśnień i ka-
tenoidą oprócz punktów wspólnych w przegubach miały
jeszcze po jednym wspólnym punkcie w każdej połowie
łuku. Nowy wspólny punkt Legay obiera dla x = •§ a.
Punkt w ten sposób obrany według obliczeń Legay za-
pewnia najmniejsze odchylenia katenoidy od krzywej
ciśnień, przyczem odchylenia krzywych po obu stronach
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wspólnego punktu są prawie jednakowe. Od klucza aż do
x = f- a linja ciśnień wypada pod osią łuku, od x = f a
do wezgłowia linja ciśnień przebiega nad osią łuku.
Największe odchylenie między temi dwoma krzywemi
jest bardzo małe i najczęściej mierzy się w tysiącznych
częściach grubości sklepienia.

Przy powyższych założeniach inż. Legay określa
parametr G z następującego równania:

L
c
a a a

- ~ H • • (6)

f o
spółczynnik M, N, O, I zależą od — i od —, a zatem c
z równania (5) można określić przez próby.

Współczynniki równania 5 mają następujące zna-
czenie :

<83

a i

jtf-

X*

4

A

c2

_Q

w

+

4

y—c
b—c'

0-

y-c U
b-.[

a(fc3_c8)

19 **
W

AE c

24
y—c atfg'la .
b~c
y—e

24 ' 2

przyczem x = %at y — odpowiadająca a = f a rzędna
katenoidy równanie (2).

Dla ułatwienia obliczeń Legay podaje następu-
jące tablice:

e
a

0,06
0,07
0,08
0,09
0,10

0,11
0,12
0,13
0,14
0,16

0,16
0,17
0,18
0,19
0,20

0,21
0,22
0,23
0,24
0,25

Tablica

M

0,7864
0,7633
0,7414
0,7197
0,6982

0,6768
0,6557
0,6346
0,6137
0,5929

0,5722
0,5615
0,5309
0,5104
0,4898

0,496
0,449
0,428
0,408
0,387

I f

2 a

N

0,473
0,490
0,606
0,522
0,539

0,655
0,570
0,586
0,602
0,617

0,633
0,648
0,663
0,679
0,694

0,71
0,72
0,74
0,76
0,77

1
~ 4 '

0

0,67
0,65
0,62
0,60
0,58

0,56
0,54
9,52
0,50
0,49

0,47
0,45
0,43
0,41
0,40

0,38
0,36
0j34
0,32
0,32

I

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

0,28
0,28
0,27
0,27
0,27

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

c
CL

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
0,23
0,24
0,25

0,30
0,35
0,40

ib l i c;

c
a

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

0,25
0,30
0,35
0,40

T a b l i c a

M

0,8752
0,8611
0,8470
0,8330
0,8191

0,5053
0,7916
0,7779
0,7642
0,7506

0,7370
0,7235
0,7099
0,6964
0,6829

0,669
0,656
0,643
0,629
0,616

0,548
0,482
0,415

a III. — =

M

0,898
0,886
0,874
0,862
0,850

0,838
0,827
0,815
0,804
0,792

0,780
0,769
0,757
0,746
0,734

0,676
0,619
0,562
0,506

N

0,155
0,162
0,169
0,176
0,183

0,189
0,196
0,203
0,210
0,217

0,224
0,230
0,237
0,244
0,251

0,26
0,26
0,27
0,28
0,28

0,32
0,35
0,38

1
3 7

N

0,10
0,11
0,11
0,12
0,12

0,13
0,13
0,14
0,14
0,15

0,15
0,16
0,16
0,17
0,17

0,20
0,22
0,25
0,27

1
" 6 "

O

0,33
0,32
0,21
0,30
0,30

0.29
0,28
0,28
0,27
0,27

0,26
0,26
0,25
0,25
0,24

0,24
0,23
0,23
0,22
0,22

0,19
0,17
0,14

/
2a

M

0,914
0,904
0,893
0,883
0,873

0,862
0,852
0,842
0,832
0,822

0,811
0,801
0,791
0,781
0,771

0,721
0,671
0,620
0,670

/

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

0,12
0,12
0.12
0,12
0,12

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

0,12
0,12
0,12

1

~ 8

N

0,07
0,08
0,08
0,08
0,09

0,09
0,09
0,10
0,10
0,11

0,11
0,11
0,12
0,12
0,12

0,14
0,16
0,18
0,20

U w a g a : O oraz /jako wielkości w danym wy-
padku małe opuszczono.

Dla określenia c w pierwszym przybliżeniu Legay
daje następujące równanie:

Wm

(
a \ w

(6)

gdzie K i K' vt zależności od ~- podaje tablica IV.
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2a
1
4
1

1
6
1
7

Tablica

K

0,9065

0,9374

0,9554

0,9657

IV.

K'

2,08

1,66

1,36

1,16

f
~- • 0,9739
o

K'

1,01

Określiwszy o z równania (6) korzystamy z równa-
nia (5) dla ściślejszego określenia tego parametru. Ma-
jąc c, równanie katenoidy y=e. Gh—— pozwala łatwo

•\ Q
_ fw

obliczyć dowolną ilość rzędnych osi łuku.
(Dok. nasi).

hiż. Michał Mazur
Konstruktor I. Katedry Budownictwa wodnego Politechniki Lwowskiej.

Prędkość opadania ziarn piasku w wodzie i jej znaczenie przy konstrukcji osadników.
(Ciąg dalszy).

6. Wzór Schóne'go („Uber Sehlammanalyse und
einen neuen Schlammapparat). Schone przeprowadził
badania nad zastosowaniem i prawdziwością metod sto-
sowanych przy analizie ziemi, rozkładając najpierw
ziemię na szereg grup ziarn, których wymiary badał
następnie przy pomocy mikroskopu. Otrzymane wyniki
porównywał z formułą Stokes'a. Na podstawie tych ba-
dań ustawił swą -własną formułę, podobną do formuły
Stokes'a jednak odchylającą się od niej ku stronie for-
muły Allen'a:

d^Ofi-óli1^ . • . . . 1 7

względnie c=230 d"1' 17 a
ważną dla prędkości w granicach od 0,01—1,2 cmjsek.
Obliczoną wartość na d ze wzoru 17 nazywa Schone
średnicą zastępczą (Aąuiwalentdurchmesser), co jest
zrozumiałe, jeżeli się zważy różne kształty i ciężary
właściwe cząsteczek mineralnych o wspólnej prędkości
opadania c.

Odchyłki średnic d obliczonych wzorami Stokes'a
i Schone'go od wartości rzeczywistych, otrzymanych
drogą pomiarów przez Schone'go przy wykonanych
przez niego doświadczeniach, podaje Wiegner w nastę-
puj ącej tabeli:

Prędkość opadania Średnica ziarnka dmm

o cm/aek według Schone'go według Stokes'a
0,02 0,011 0,015
0,2 0,049 0,04:7
0,7 0,108 0,083
2,5 0,244 0,167

Na rysunku 3 cim wkreślono krzywą według
Stokes'a i według Schó'ne'go. Z rysunku widać, że
w granicach stosowalności wzoru Schóne'go, powyżej
podanych, różnica pomiędzy wartościami oznaczonemi
według obu wzorów jest niewielka. Obie krzywe są
wypukłością zwrócone ku dołowi, posiadają więc krzy-
wiznę dodatnią.

7. Wzór według oporów ruchu podanych przez
Ossen'a, przytoczony przez Koźeny'ego w „Wasser-
wirtschaft" 1929 w następującej formie:

Po wstawieniu wartości za v=— = 0,01145, przyczem

r\ jest współczynnikiem lepkości, określonym równaniem
5, g oznacza przyspieszenie ziemskie, y ciężar właściwy
wody równy jedności i y, ciężar właściwy materjału
kulki równy 2,51 grjcmi, otrzymuje się wzór ten w osta-
tecznym kształcie:

. 18 a

Wartość dla v obliczono dla temperatury wody 15° O,
oraz dla gęstości wody równej jedności. Związek po-
między c i d wyrażony tym wzorem, nakreślono jako
krzywą na osiach współrzędnych na rysunku 2 i 3-cirn.
Z rysunku widać, że dla małych wartości średnicy d
krzywa jest odwrócona wypukłością ku górze. Krzywa
ta została wyprowadzona tylko dla kul, natomiast dla
piasku obliczone tem równaniem wartości są za duże.

8. Wzór Allen'a. Już przedtem, przy omawianiu
oporów w ośrodku płynnym, podano wzory 7 i 7 a
przyjęte przez Allen'a dla wyznaczenia oporów ruchu
kulek spadających. Tu przytacza się tylko jego wzór
empiryczny, który wyprowadził wychodząc z teore-
tycznych założeń, badając i poprawiając następnie osta-
teczny kształt przy pomocy przeprowadzonych przez
siebie pomiarów. Wstawiając wartość n8 opory według
równania 7a w równanie ruchu, oraz przyjmując ruch
jednostajny, t. j . przyspieszenie równe zeru, otrzy-
muje się:

u
g

W tym wzorze oznacza r promień kulki, yx ciężar wła-
ściwy kulki, y ciężar właściwy wody, c„ współczynnik
liczbowy, o którym była już mowa przy omawianiu
równania 7 a, oraz t] współczynnik lepkości wody, okre-
ślony równaniem B-tem niniejszej pracy.

W ten sposób otrzymał Allen na prędkość opada-
nia c związek linjowy z promieniem kulki r, a więc
wynik pośredni, jak to się otrzymuje z równań na
opory 3- i 4-go, przyczem prosta ta przechodzi przez
początek układu współrzędnych.

Po przeprowadzeniu doświadczeń, o których już
przedtem wspomniano, Allen doszedł do postaci wzoru
nieco odmienniej, aniźeliby to wypadało z ostatniego
równania 18. Związek otrzymany przedstawia również
linję prostą, jednak w stosunku do poprzednio uzyska-
nej nieco przesuniętą ku stronie prawej, tak, że prze-
cina dodatnią oś a;-ów, oraz ujemną oś y-nów. Równa-
nie jej podaje w następującym kształcie:

19

k i h są współczynnikami liczbowymi, a n promieniem
krytycznym, o którym już wyżej była mowa. Allen
przyjmuje : r,;=0,0085 em,
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które wstawione w równanie 19-te zmieniają je w na-
stępujący sposób :

.106,6 ( 19 aL\ * (d-0,0068). . .

Wstawiając dla piasku ^=2,51 i y=l,0 otrzymuje się
kształt wzoru ostateczny: . . .

c=144,3 (d-0,0068) 19 6
Eównanie to przedstawiono wykreślnie na rysun-

kach 2 i 3-cim, z których widać, że związek pomiędzy
o i d jest linją prostą, przecinającą oś poziomą w punk-
cie dla d=0,OOG8 cm, a oś pionową w punkcie dla war-
tości na c równej —0,982 cm/s.

Prosta ta zgadza się z pewnemi grupami pomia-
rów wykonanych przez Krey'a, t. j . w granicach dla
d od 0,03—0,15cm, dla wartości dla d znajdujących
się poza tym interwałem różnice są już zbyt duże. Ten
interwał jest ze względu na opory ruchu przejściowy
pomiędzy oporami ruchu według grupy I-szej, t. j .
według Newtona i według II-giej grupy, t. j . według
Stokes'a.

Wszystkie powyżej przytoczone równania i wzory
na prędkość opadania c, przedstawiają dwie grupy za-
sadniczo się różniące pomiędzy sobą. I-sza grupa to są
formuły oparte o równanie drugiego stopnia podane
przez Newtona, Il-ga zaś opiera się o formułę linjową,
wyprowadzoną przez Stokes'a. Grrupę pierwszą charak-
teryzuje ruch wody burzliwy, natomiast drugą grupę
cechuje ruch wody laminarny, czyli uwarstwiony, zwany
także potencjalnym, który istnieje tylko przy bardzo
powolnem opadaniu. Ze względu zatem na zupełnie
inny obraz oporów ruchu w obu przypadkach, zupełnie
inaczej będą się tworzyć prędkośoi opadania ciał sta-
łych w wodzie. Z rysunku 3-go widoczne jest, że dla
ziarn piasku o średnicy wynoszącej poniżej 0,01 cm,
prędkość opadania e, obliczona wzorami drugiej grupy,
jest do paręset procent mniejsza, jak wypada ze wzoru
Krey'a (równanie 15 d). Natomiast dalszy przebieg tych
krzywych, dla średnic 0,02—0,05 cm, jest zgodny z do-
świadczeniami Krey'a, a wreszcie dla wartości na d
powyżej 0,05 cm (rys. 2), krzywe zupełnie od siebie od-
biegają. Krzywe 15 d i 15 e (według Krey'a) dają wy-
niki zgodne z rzeczywistością, zaś równania grupy
pierwszej dają wyniki zupełnie różne od wyników po-
miarów. Dalszym bardzo ważnym i charakterystycznym
wynikiem, który zaobserwować możemy na rysunku
3-cim, jegt okoliczność, że krzywe określone równa-
niami 16 a i 17 a są zwrócone wypukłością ku dołowi,
mają zatem krzywiznę dodatnią, podczas gdy krzywe
oznaczone według poprzednio przytoczonych badań,
a określone równaniami 15 d, 15 e i 15/, są zwrócone
wypukłością ku górze, mają zatem krzywiznę ujemną.
Krzywa zatem, która miałaby wyrażać ogólny związek
pomiędzy średnicą a prędkością opadania, musi być
najpierw nachylona do osi xx-ów, od której odchyla się
coraz więcej, w miarę wzrostu średnicy ziarn, za-
chowując się podobnie jak parabola o osi pionowej.
Największe nachylenie krzywa powinna posiadać dla
wartości na d około 0,02 — 0,03 cm. Jest to prze-
strzeń, w której należałoby przyjmować opory ruchu
według AUen'a, w niej jest właśnie punkt przegięoia
się krzywej, powyżej którego krzywa zwolna opada
zachowując się dalej jak parabola o osi pionowej, ana-
logicznie do krzywych, podanych przez Krey'a. Do-
tychczasowe wzory nie obejmują całości przebiegu
tej funkcji. Dla wyznaczenia prędkości opadania cia-
łek mineralnych w wodzie potrzebne są zatem różne
równania, które należałoby stosować tylko w granicach
dla nich odpowiednich.

W niniejszej pracy dążono do tego, aby zwią-
zek pomiędzy średnicą ziarnka piasku d a jego pręd-
kością opadania w wodzie c przedstawić ogólniej, za-
pomocą jednej linji krzywej, posiadającej powyżej opi-
sany kształt, t. j . początkowo zbliżonej do krzywych
grupy Stokes'a, a dalej po przejściu przez punkt prze-
gięcia zbliżającej się do krzywych grupy Newtona.

W tym celu zastanówmy się naj pierw nad znacze-
niem dla oporów ruchu warstewki wody otaczającej ziarno
ze wszystkich stron, z powodu lepkości z niem zwią-
zanej, tak że należałoby ją w czasie ruchu uwzględnić
i zaliczyć raczej do opadającego ziarna, niż do ośrodka,
w którym się ruch odbywa. Cząsteczki wody w tej
warstewce przesuwają się w czasie ruchu ciała z pręd-
kością tera mniejszą, im leżą bliżej ściany ciałka opa-
dającego. Przesuwanie się to jest w porównaniu z pręd-
kością względną pomiędzy resztą cieczy a ciałem nie-
znaczne, tak, że je w niniejszem rozważaniu przyjmu-
jemy równe zeru i będziemy rozważać ruch ziarnek
wspólnie z otaczającą je przyścienną warstewką wody.

Grubość warstewki przyściennej jest bardzo mała,
wynosi bowiem zaledwie mały ułamek milimetra. We-
dług Broszki („tiber turbulente Stromung durch Rohren"),
ma ta warstewka grubość około 0,032 cm, inni autorzy
podają oyfry jeszcze mniejsze. Na ruch ciał o średnicy
d wynoszącej powyżej 0,1 cm, wpływ tej warstewki
jest mały, natomiast dla ziarnek drobniejszych niż
grubość warstewki przyściennej, wpływ ten okazuje się
stosunkowo dość duży.

Na podstawie powyższego jako / w równaniu
3 ciem i następnych należy rozumieć rzut ciała poru-
szającego się w wodzie razem z warstewką przyścienną,
na płaszczyznę prostopadłą do kierunku ruchu. Wobec
tego dla ziarnek kulistych o średnicy d i o grubości
warstewki przyściennej a, wielkość rzutu poziomego
wynosi:

20

a ogólne równanie ruchu, wyrażone równaniem 14/
przybierze kształt następujący:

z którego:

jeżeli podstawimy K

21

21 a

Grubość przyściennej warstewki wody a, a wzglę-
dnie tej jej części, która bierze udział w ruchu opa-
dania ziarnka, przyjmuje się w niniejszem rozważaniu
równą 0,11 mm, gdyż ta wartość najbardziej odpowiada
warunkom krzywej poprzednio określonym. Wielkość
a ma wpływ na położenie punktu przegięcia krzywej
i z uwagi na jego położenie została wartość a wy-
znaczona.

Oo się tyczy wykładników min, wyznaczono je
empirycznie na tej zasadzie, aby krzywa narysowana
według równania 21-go jak najbardziej zgadzała się
z krzywą przebiegu badanego zjawiska, już przedtem
szczegółowo opisanego i przedstawionego graficznie na
rysunkach 1-, 2- i 3-cim. Otóż po licznych próbnych
przyjęciach wykładników min okazało się, że kształt
krzywej najbardziej nagina się do spostrzeżeń Krey'a,
a zarazem czyni zadość warunkom poruszania się we-
dług Stokes'a i badań metodami, spławiania, gdy
przyjmiemy: . .

3/n. ==2,05], . .

z czego otrzymuje się:
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3

m=

2,05
1,65
2.n

= 1,464

- 1,208
. 22 a

Wartości te są, również bardzo zbliżone do war-
tości podanych przez Allen'a. Uwzględniając powyższe
wartości w równaniu 21-szem, oraz przyjmując, że dla
d= 1,0 cm jest prędkość równa 42,2 cm\8 przy ciężarze
właściwym y=2,51 gr/cm* otrzymuje się:

z którego otrzymuje się wartość stałej if=33,0, a wresz-
cie ostateczny kształt równania:

ii2,05
y 1) •(

W równaniu tem, dla bardzo małych średnic w po-
równaniu z wielkością a, można pierwszy wyraz mia-
nownika opuścić, a otrzymamy w granicznej wartości:

c = stała.d2-05, . . . . . 23a
natomiast dla średnic dużych można znowu drugi wy-
raz mianownika opuścić, a wtedy otrzymuje się nastę-
pujący kształt równania:

c = stała, d0-* 236
Równanie 23 a zbliża się kształtem do wzoru podanego
przez Stokes'a, natomiast równanie 23 b, jest znowu
zbliżone do równań wyprowadzonych na podstawie
przyjęcia oporów ruchu według Newtona, a więc
i z równaniami według Krey'a.

Krzywa określona równaniem 23-ciem, posiada
punkt przegięcia dla d —1,63.a, czyli gdy średnica d
jest równa 0,018 cm. Na rysunkach 1-, 2- i 3-cim nary-
sowano krzywą według równania 23-ciego, przyjmując

konanie spostrzeżeń dla tak drobnych, prawie gołem
okiem niedostrzegalnych cząsteczek, w porównaniu do
spostrzeżeń wykonanych z cząsteczkami większemi,
nastręcza możliwość w pierwszym przypadku o wiele
większych błędów, niż dla cząsteczek grubszych, —
przyjęto powyżej wyszczególnione dwie pierwsze grupy
spostrzeżeń Krey;a jako niepewne, a krzywą określoną,
równaniem 23-ciem dostosowano bardziej do krzywych
grupy według Stokes'a.

Co się tyczy liczenia przy pomocy wzoru 23-go,
które jest trochę uciążliwe, ze względu na wykładni-
czy kształt równania, przeprowadza się je w ten spo-
sób, że dla:

a) y=2,51 grjcm^, względnie dla wartości niewiele
różnych, t. j . 2,46—2,56, można odczytywać wprost
na o, wyznaczonej dla y='2,51, a narysowanej na ry-
sunkach 1-, 2- i 3-cim. Błąd wywołany z powodu tak
małej różnicy ciężaru właściwego jest praktycznie bez
znaczenia.

b) Dla innych ciężarów właściwych, odchylających
się znaczniej od 2,51, można rzędną wyznaczoną dla
y=2,61 grjcm? z krzywej przez odczytanie z rysunku,

/ v _ l \ 0,083
pomnożyć przez stosunek ~-—— I , a wartości po-

\ o,o L — 1 /
tęg licznika i mianownika odczytać z dodatkowego ry-
sunku, zamieszczonego na rysunku 3 cim.

Przykład: Dla danej średnicy d = 0,1 cm i y =
—2,1 grjcms, wyznaczyć prędkość opadania.

Na krzywej (rys. 2) odczytuję dla d=0,1 cm war-
tość e=12,5 emjs. Na rysunku 3-cim odczytuję na wy-
kresie bocznym: dla y=2,51, (y—l)0.083 =1,325

7 = 2,1, (y -1)0.888 „ 1,069,
a zatem szukana prędkość wynosi:

1061

1,069
1 A 1 .

średnica „c

i i i

Momogram dla wyznaczenia prędkości „c

ciężar właściwy ,./"
1- prędkość nc' f(">/seft)

1
D CiCi o ^ Q Ci

Rys. 4.

ciężar właściwy y=2,51 grjoma, t. j . przeciętny z cię-
żarów właściwych ziarn użytych przez Krey'a. Krzywa
ta ze wszystkich wkreślonych najbardziej dostosowuje
się do pomiarów, przechodząc przez największe za-
gęszczenie punktów, należących do poszczególnych
grup pomiarów. Leży ona nieco za nisko tylko w gru-
pie pomiarów dla średnic pomiędzy 0,1—0,25 cm, ta
jednak różnica będzie mniejsza, jeżeli się zważy, że
dla tej właśnie grupy pomiarów wypada ciężar wła-
ściwy nieco większy, t. j . około 2,6 grjcm^.

Z rysunku 3-go widać, że dwie grupy spostrze-
żeń wykonanych przez Krey'a dla najdrobniejszych
ziarn piasku, t. j . dla d równego 0,0025 i 0,007 cm,
rażąco odstępują od krzywych grupy Stokes'a. E,ównież
na wykreślnem zestawieniu Krey'a, zamieszczonem
w jego pracy można zauważyć, że te dwie skrajne
grupy punktów nie zgadzają się z resztą spostrzeżeń
i przesuwają linję Krey'a, przedstawioną równaniem
15 d, zanadto ku górze. Takie przesunięcie pogorszyło
znacznie jej położenie ze względu na następne spo-
strzeżenia, t. j . dla grup o średnicach 0,0115 i 0,019 cm.
Uwzględniając ponadto także i tę okoliczność, że wy-

Oprócz tego zamieszczono na rysunku 4-tym no-
mogram dla wyznaczenia wartości c, dla danych d i y.
Dla wartości podanych w powyższym przykładzie znaj-
duje się c w następujący sposób: Stawia się cyrkiel na
linji I szej (górnej), tak, aby jedno ostrze opierało się
o punkt odpowiadający ciężarowi właściwemu y=2,l
podziałki dla ciężaru właściwego, a drugie na punkcie
podziałki d, odpowiadającym średnicy równej 0,1 cm.
W ten sposób otrzymaną rozpiętość cyrkla przenosi się
równolegle na podziałkę II-gą, tak, aby koniec pierwszy
t. j , postawiony na podziałce y, znalazł się w punkcie
O, zaznaczonym na linji II-giej. Natenczas drugi koniec
cyrkla wskaże wartość dla prędkości opadania na po-
działce na c, która jest równa w tym wypadku 10,0 cmjs,
zgodnie z obliczeniem w poprzednim przykładzie.

Granice stosowalności powyżej wyprowadzonego
wzoru wynikają z materjału użytego do jego wypro-
wadzenia, a więc dla wartości y i d, jakie były użyte
przy przeprowadzeniu doświadczeń przez Krey'a, oraz
dla ziarn o średnicy znacznie mniejszej, t, j . takiej,
jaką praktycznie uznaje się za najmniejszą przy ana-
lizie ziemi, a więc około jednej tysięcznej centymetra.

(0. d. n.).
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Inż. Włodzimierz Rychlewski.

Ocena gruntów i budynków mieszkalnych.
(Dokończenie).

II. Budynki mieszkalne.
Ocena wartości budynku obejmuje dwie wartości,,

t. ]\ A) Vf a r t o a ć t e c h n i c z n ą , B) w a r t o ś ć', d o-
c h o d ó w ą. Utartym zwyczajem przyjmuje się jako war-'
tość ostateczną średnią z wartości A) i B). Sposób ten
w dzisiejszych czasach jest może nie zupełnie słuszny
jeśli się zważy, że przedwojenny typ właściciela nierucho-'
mości, traktującego swój dom czynszowy z pewną dozą.
sentymentalizmu jakgdyby jakąś istotę żywotną, stano-
wiącą oparcie dla niego i jego rodziny, zniknął już nie-'
mai zupełnie. Obecnie dom czynszowy jest wyłącznie
przedmiotem eksploatacji] kupuje się go, jeśli jest do-
chodowy, a sprzedaje bez cienia żalu, jeśli się nie reń-
tuje. Ta eksploatacja kapitału, posunięta aż do skrajno-
ści, ^uwidacznia się najlepiej w domach starych, gdzie
właściciele wyzyskując „zasiedzenie się" lokatorów, po-
zostawiają dom w stanie zupełnego zaniedbania, żałując'
wydatku na najpotrzebniejsze roboty konserwacyjne;

To psychiczne nastawienie ogółu właścicieli nieru-
chomości daje wybitną przewagę wartości dochodowej
nad techniczną tem więcej, że dochody z budynków po-
stawionych po wojnie światowej, wystarczały nietylko na
oprocentowanie, lecz także na amortyzację kapitału
w czasie stosunkowo krótkim 15—25 lat, po upływie
którego budynek mógł się rozsypać w gruzy. Pewien na-
wrót ku normom przedwojennym zapowiada niejako
zniżkowa tendencja czynszów, której konsekwentnem na-
stępstwem będzie pewne przedłużenie okresu amortyzacji.

A, Ocenę w a r t o ś c i t e c h n i c z n e j przepro-
wadza się zazwyczaj na podstawie określenia ceny jedno-
stkowej za 1 m2 zabudowanej powierzchni, mierząc tę
powierzchnię w planie parteru, albo za 1 irł zabudowa-
nej przestrzeni, którą się otrzymuje mnożąc powyższą
powierzchnię przez wysokość, liczoną, od podłogi sute-
reny do podłogi strychu. Ten drugi sposób określenia
jest pewniejszy, gdyż uwzględnia również wysokość po-
szczególnych kondygnacyj samych w sobie. Powojenna
oszczędność w budowie doprowadziła do zmniejszenia
przeciętnej wysokości ubikacyj mieszkalnych w świetle
z wymiarów 3 . 5—3 . 7 m na 2 . 8—3 . 0, tj. nawet, o 20°/0.
Okouczność ta nasuwa potrzebę każdorazowej kontroli
wartości budynku na podstawie zabudowanej przestrzeni.

Punktem wyjścia dla ustalenia ceny jednostkowej
za 1 m kubatury jest koszt tej jednostki w budowli no-
wej, przyjęty na podstawie cyfr doświadczalnych pobra-
nych z budynków świeżo ukończonych o podobnem upo-
sażeniu.

Na cenę jednostkową wpływają przedewszystkiem
wysokość kondygnacyj i ich ilość. Mianowicie cena ta
maleje zarówno ze wzrostem wysokości, jak też i ilości
kondygnacyj. I, Luft „Przegląd budowlany" 1930 Nr. 2
wykazuje na konkretnym przykładzie, że oszczędność bu-
dowy przy niskich kondygnacjach jest znacznie mniejsza
ruzby to wypadało z kubatury, gdyż zaoszczędzona kuba-
tura jest przeszło 3 razy tańsza. Dalej im większa ilość
kondygnacyj, tem na większą kubaturę rozkłada się koszt
fundamentów, piwnic i dachu. Łączny wpływ wysokości
i ilości kondygnacyj na cenę jednostkową kubatury obej-
muje Luft tabelą, biorąc za podstawę cenę jednostkową
budynku o 4-ch kondygnacjach wysokości po 315 m
równą 100%.

Znaczny wpływ na cenę jednostkową ma stopień
wyposażenia, który się silnie zarysowuje w porównaniu
budynków starych z nowoczesnymi, posiadającymi nie-
mal w każdem mieszkaniu kompletną łazienkę opalaną
g-azem, kuchenny piec gazowy, centralne ogrzewanie i t. d.

Wypośredniczona cena jednostkowa pomnożona
przez, kubaturę daje wartość danego budynku taką, ja-
kąby posiadał, gdyby go dopiero co obudowano i ukoń-
czono.

\ wys. m

ilość \
konayg.\

4

3

2

1

3,15

100,0

102,4

108,6.

121,6

3,25

98,0

100,4

106,4

119,0

3,35

96,1

98,4

104,4

116,7

4,45

94,4

96,7

102,5

114,7

3,55

92,7

94,9

100,7

112,7

Od wartości tej należy potrącić odpowiedni procent;
zużycia, które zazwyczaj będzie normalnem, t. j . pocho-
dzącem z normalnego używania przez > lokatorów (wy-
jąwszy oczywiście wypadki zniszczenia przez pożar,
eksplozje, wyjątkowe powodzie i t . p.).

Ten stopień normalnego zużycia domu zależy od
wieku budynku i zależnie od tego ostatniego czynnika-
stopień ten bywa rozmaicie obliczany.

Punktem wyjścia dla określenia stopnia zużycia
będzie okres lat przyjęty jako cały czas istnienia bu-
dynku, czyli jego ż y w o t n o ś ć , Autorzy traktujący:,
ocenę budynków rozróżniają:

a) ż y w o t n o ś ć b e z w z g l ę d n ą , t. j . okres
czasu, po upływie którego utrzymanie budynku jest nie-
możliwe bez gruntownych robót rekonstrukcyjnych,

b) ż y w o t n o ś ć g o s p o d a r c z ą trwającą tak
długo, dopóki użytkowanie budynku przynosi właścicie-
lowi korzyści, przewyższające normalne oprocentowanie
kapitału, wyłożonego na budowę, oraz najwyższą możliwą
do uzyskania rentę gruntową. Z chwilą gdy dochody tak
zmaleją, że nie przedstawiają więcej tej nadwyżki nad
zwyczajnem oprocentowaniem wkładów, budynek osią-
gnął kres żywotności gospodarczej,

c) ż y w o t n o ś ć p r a w d o p o d o b n ą , uzależ-
nioną od wydarzeń katastrofalnych jak pożar, uderzenie
piorunu, eksplozja, trzęsienie ziemi, powódź, a przede-
wszystkiem — co najczęstsze— że budynek nie odpowiada
więcej wymaganiom spółczesnym,

d) ż y w o t n o ś ć k s i ę g o w ą , opierającą się na
tej zasadzie, że kapitał wyłożony na budowę winien nie-
tylko przynosić procenty, lecz zwrócić się w całości po
upływie określonej ilości lat. Ten proces amortyzacyjny'
przedvstawia się książkowo jako coroczne odpisanie z do-
chodu pewnej stałej kwoty, która złożona w banku na
procent składany, da po upływie przyjętego okresu cały'
kapitał budowy. Przezorność kupiecka nakazuje Avyso-
kość raty amortyzacyjnej tak obliczyć, aby okres jej peł-
nej' kapitalizacji czyli t. zw. żywotność książkowa, był
krótszy, niż przewidywana żywotność poprzednio wymię--
nionych kategoryj.

Oceniając stopień technicznego zużycia budynku,
należy się zastanowić, jakiego rodzaju żywotność przyjąć
za podstawę rachuby. Żywotność bezwzględną oceniano
przed wojną dość wysoko, w zależności od miejsca, ma-
terjału zużytego do budowy oraz staranności wykonania,
przytem rozwartość odnośnych cyfr też była znaczna,
n. p._ dla budynków murowanych w -wykonaniu prostszem
o mieszkaniach 1—5 pokojowych, ze stropami drewnia-



nymi przyjmowano żyAvotność 80—100 lat, zaś dla pa-
łaców AV bardzo bogatem wykonaniu i -wyposażeniu
200 — 300 lat. (por. Junk „Wiener Bauratgeber").
W obecnych stosunkach, mimo znacznych postępÓAy
AV konstrukcji budowlanej, żywotność budynku ograni-
czona jest raczej względami nowoczesnej urbanistyki,
której ofiarą padają nieraz zdatne jeszcze do użytku bu-
doAvle dla poszerzenia ulic istniejących, czy też przebicia
nowych. Jednak poAAriedzmy sobie, że objaAV ten narazie
ogranicza się do Avielkich metropoli ŚAviata, a AV nieznacz-
nym tylko stopniu przenika do miast naszych, to w każ-
dym razie jesteśmy ŚA\dadkami tak gruntownej prze-
miany AV poglądach na Avygody w urządzeniu mieszkań,
że kto Avie, czy ol}ecnie Avznoszone budynki mieszkalne za
lat kilka nie star.ą się zupełnie niezdatnymi do za-
mieszkania, a w każdym razie nie będą stały pustką.
Wystarczy sobie uprzytomnić, że naAvet bezpośrednio
przed wojną światową budowane mieszkania bez łazie-
nek, gazu i t. p. o zupełnie AAradliAA'ym rozkładzie ubikacyj,
dzisiaj nie cieszą się popytem wybredniejszej publiczności.
Cóż jeszcze mÓAvić o centralnem ogrzeAAraniu, którego brak
byA\'a jeszcze tolerowany u nas skutkiem przesądu co do
zdrowotności, jednak zagranicą należy już do kardynal-
nych wad budynku. To samo dotyczy innych urządzeń no-
Avoczesnych, jak centralne dopiwadzenie ciepłej wody,
kuchnia gazoAva, Avyciąg o.soboAvy, domoAva pralnia
i susznia mechaniczna i t. p. Wreszcie nierzadko spoty-
kamy w śródmieściu AAńększyeh miast domy parteroAYe
i jednopiętroAve stosunkoAvo nie stare, jednak bliskie za-
głady, ponieAvaż ich fundamenty nie dozAvalają na nad-
budowę..

Tak więc żyAvotność bezwzględna AAT okresie POAVO-
jennym stała się pojęciem niemal fikcyjnem, a temsamem
starczy Aviek budynku rzadko osiągalną cyfrą. W miejsce
jej Avstępuje żyAvotność g o s p o d a r c z a względnie
p r a w d o p o d o h n a , które najogólniej streszczają się
AV tem określeniu: b u d y n e k o s i ą g n ą ł s AV Ó j k r e s ,
g d y b e z d u ż e g o n a k ł a d u k o s z t ó w n i e da
s i ę t a k z a s t o s o w a ć do s p ó ł c z e s n y c h A\T y-
ln a g a ń m i e s z k a l'n o ś c i , a b y p r z y n o s i ł od-
p o w i e d n i e do w y ł o ż o n e g o k a p i t a ł u zy-
ski . I AAiedy budynek taki powinien być zburzony, aby
ustąpić miejsca budowli nowoczesnej. Gdyby nie rygory-
styczna i anormalna ustawa o ochronie lokatorów, która
zahamowała wzrost czynszów równolegle do powojennych
kosztów budowy, bylibyśmy świadkami powszechnego- boj-
kotu starych domów, które o ile ich rozkład nie dozAYO-
liłby na modernizację, musiałyby ulec zburzeniu dla
braku lokatorów. Ten okres przełomowy zdaje się zbli-
żać poAYoli, a zapowiedzią jego z jednej strony jest spadek
czynszów w budynkach nowych, z drugiej strony przy-
puszczalny wzrost czynszÓAAr w budynkach starych, jako
następstwo obecnego stałego wzrostu podatku od nie-
ruchomości.

Uzależniwszy AV ten sposób stopień zużycia technicz-
nego nietylko od zużywania się substancji, lecz także
w pewnej mierze od przestarzałego typu i wyposażenia,
musimy jednak stAArierdzić, że u nas AV Polsce przy obec-
nym niezbyt silnym ruchu budowlanym, oraz konserwa-
tywności przeciętnego lokatora, przeważna ilość domÓAf
starszych jeszcze przez dłuższy czas może cieszyć się po-
pytem lokatorÓAv nawet po nastaniu wspomnianego wyżej
okresu przełomowego, o ile domy te ulegną jakiejtakiej
modernizacji AV granicach możliwości technicznej i .fi-
nansowej.

Idąc po tej linji możemy tę ż y w o t n o ś ć te-
c h n i c z n ą traktować cokolwiek optymistyczniej nie
przekraczając jednak w żadnym wypadku lat 100.

S t o p i e ń z u ż y c i a obliczać można zapomocą
odpowiednich formuł.

M e t o d a p r o p o r c j o n a l n o ś c i Ii = S . -rrr
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gdzie E = utrata wartości, S~ Kapitał budowy,- » =
wiek budynku, N'= żywotność budynku, byAva stosowana
przy bardzo Uchem utrzymaniu budynku, formuła

E y t e l w e i n a E = S , -jp daje się stosoAArać przy bar-
dzo starannom utrzymaniu budynku.

Oceniając wyniki metody proporc, jako zbyt duże,
wzoru Eylelweina jako zbyt małe U n g e r stosuje

• n n{n+N)
średnią: E — S-—0-m~ WZY przeciętnie dobrem utrzy-

maniu budynku. R o m s t o t f e r podaje:
„ Qn(2n+N)

R o s s opierając się na datach doświadczalnych, które
podobnie jak i przeważna część formuł wskazują nie-
jednostajność zużycia, lecz przyrost jego z wiekiem bu-
dynku, dzieli całą żywotność na 5 równych odcinków
i przyjmuje zużycie budynku w pierwszym okresie na "In,
w drugim 4lt„ w trzecim 7c w czwartym 7s, w piątym 7=
przeciętnej cyfry zużycia. Tę przeciętną roczną cyfrę

100
zużycia w procentach przyjmuje Ross = 100

żywotność
tej podstawie podaje dla:

żywotności . . 50 75 100 125 150 lat
w 5 okresach po 10 15 20 ' 26 30 „
procent zużycia 2 4/3 1 4/5 2/3

i na

Rys. 3.

Na wykresie (rys. 3) przedstawiono dla żywotności
budynku = 100 lat, krzywe zużycia wg. wymienionych,
formuł; krzywa górna odpowiada zużyciu przy b. lichem,
krzywa dolna przy b. starannem utrzymaniu budynku.
W obrębie powierzchni objętej temi krzywemi mieszczą
się rzędne zużycia zachodzącego w praktyce. Krzywo
Rossa i ITngera pokryAVTają się prawie zupełnie, co widać.
z nast. przykładu:

P r z y k ł a d : Budynek, którego żyAArotność przy-
jęto na lat sto, istnieje lat 35, zatem przeciętna roczna
cyfra zużycia wynosi 1%. Z tej żyAvotności upłynął-
pierwszy okres lat 20 i 15 lat drugiego okresu. Zmniej-
szenie AÂ artości Awnosi:

^ .wg. Eossa

T T 35(35+100)
wg. Ungera . S.—^ J- =23,6° I o n
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35wg. metody prop. S.~ . . . =--35,0°/0 S

Stosując wzory powyższe należy wziąć pod uwagę
stan utrzymania budynku. Ponieważ największym wro-
giem budynku jest woda pod postacią opadów atmosfe-
rycznych, oraz woda wodociągowa i gruntowa, należy
przedewszystkiem zbadać stan pokrycia i więżby dacho-
wej, stan instalacji wodociągowej, oraz stan izolacji bu-
dynku od gruntu. Równolegle z zawilgoceniem występuje
kwestja ewentualnego zagrzybienia domu, wymagająca
b. starannych oględzin całego budynku. Stwierdzenie bo-
wiem grzyba szczególnie w domu starszego typu, t. j . po-
siadającego .stropy i ścianki wewnętrzne drewniane,
wpływa decydująco na utratę jego wartości. O ile wynik
oględzin jest pomyślny, t. za., że budynek oprócz normal-
nego zużycia przez mieszkańców nie podlega niszczeniu
przez elementy obce, można budynkowi rokować dłuższy
żywot.

W ocenie dewaluacji budynku należy też mieć na
względzie możliwość jego modernizacji niezbyt wysokim
kosztem, gtlyż jak wyżej powiedziano, budynek jeszcze
używamy może stać pustką z powodu braku nowocze-
snych urządzeń.

Dokładniejszą cyfrę utraty wartości daje ocena zu-
życia poszczególnych części składowych budynku. Trwa-
łość najszybciej niszczejących przedmiotów budynku
można ustalić w następujących cyfrach przybliżonych:

ogrzewanie centralne:farba wapienna i klejowa 3 lata
„ olejna 6 lat

tapety 9 „
piece 10—20 „
podłogi miękkie . . 15—20 „

pokrycie dachu:
papą 5—12 „
cynkiem 30—50 „
dachówką 80—BO „
łupkiem . . . . . . 50—76 „
cementem drzewnym,

ołowiem, miedzią 1 prawie
ogranie;

rury parowe 15 lat
„ wodne 20 „

kotły parowe 12 „
„ wodne 18 „

grzejniki parowe . . . . 30 „
„ wodne . . . . 30 „

instalacje wodociągowe:
wanny, umywalki, muszle,

klozety, piece łazien-
kowe 20—30 „

Szacując budowlę zazwyczaj nie sporządza się
szczegółowego kosztorysu, dlatego oceniając zużycie po-
szczególnych przedmiotów, trzebaby jakąś metodą
uproszczoną i szybką ustalić przybliżony udział kosztu
tych przedmiotów w ogólnych kosztach budowy:

1. M u r y : pomierzywszy i obliczywszy powierzch-
nię zabudowaną Ah można przyjąć przeciętny w niej
udział mutów Am—2Qo[o Ai< Pomierzywszy wysokość
budynku w od fundamentów (względnie w przybliżeniu
od podłogi piwnic) do podłogi strychu, co najłatwiej
uczynić w klatce schodowej, otrzymuje się k u b a t u r ę
m u r ó w = Ab . n\ Zużywalność murów jest zazwyczaj
nieduża, wyjąwszy wypadki budowli na gruncie grząskim
lub usuwistym. To samo dotyczy fundamentów i stropów
ogniotrwałych (żelbetowych, sklepionych, sklepionych
między dźwigarami żel. i t. p.).

2. F u n d a m e n t y : Kubatura ich jest w bu-
dynku istniejącym zawsze niepewna i usuwa się z pod
kontroli, dlatego przyjęcie jest z konieczności b. dowolne,
n. p. powierzchnia murów w planie pomnożona przez
1,5—3,0 •»/., zależnie od wysokości budynku, zatem
1,5 do 3,0..4™.

3. S t r o p y o g n i o t r w a ł e : powierzchnia
.stropów jednej kondygnacji wynosi A, = Ah — An =
— 80% Ab, z czego jeszcze należy potrącić powierzchnię
klatki schodowej, z wyjątkiem ostatniej kondygnacji, nad
którą jest zazwyczaj strop ogniotrwały.

4. S t r o p y d r e w n i a n e : oblicza się analo-
gicznie. Żywotność ich jest nierównomierna tak, że sto-
pień zużycia ocenić należy z wyglądu zewnętrznego, kie-
rując się wielkością ich ugięcia, poważniejszem spęka-
niem sufitów i t. d.

5. W i ę ź b a d a c h o w a : powierzchnię należy
przyjąć = A&, stopień zużycia ocenia się na podstawie
oględzin, ewentualnie próbnego nawiercenia niektórych
podejrzanych belek.

6. P o k r y c i e d a c h u i g z y m s u o k a p o -
w e g o : powierzchnia pokrycia = powierzchni Ai> po-
mnożonej przez spółczynnik zwiększający zależny od
kąta nachylenia połaci, który się ocenia na oko. Wynosi
on dla odchyleń 20 30 40 50 60"

1,06 1,15 1,31 1,56 2,00
Powierzchnię gzymsu okapowego otrzymuje się

mnożąc długość okapu przez przeciętną szerokość
gzymsu również ocenioną z wejrzenia. W pozycję tę
można włączyć rynny i rury spustowe, rynny w metrach
bieżących okapu, rury spustowe w ilości sztuk razy wy-
sokość budynku. Dla prostoty cenę 1 Mb rynny czy też
rury można przyjąć równą cenie 1 nł pokrycia gzymsu,
a jeżeli dach jest kryty blachą, równą też cenie 1 m* po-
krycia dachu. Stopień zużycia według oceny względnie
tabeli jw.

7. Ś c i a n k i d z i a ł o w e c i e n k i e cl o 10 cm
g r u b o ś c i : skrótowe obliczenie powierzchni jest dość
utrudnione, dlatego trzeba się zadowolnić przyjęciem do-
syć dowolnem, n. p. że powierzchnia ścianek na każdej
kondygnacji = LAb. Stopień zużycia zależny od ma-
terjału można określić na podstawie oględzin powierz-
chownych.

8. O k n a : ilość należy policzyć, co nie sprawia
żadnego kłopotu. Zużycie największe w okiennicach
zewnętrznych narażonych na wpływy atmosferyczne.
Można pewną ilość sztuk ocenić jako zupełnie zużyte, wy-
magające wymiany, inne w procentach zużycia.

9. D r z w i : również policzyć ilość sztuk na każdej
kondygnacji bez względu na rodzaj ich i wielkość i po-
mnożyć przez ilość kondygnacyj. Zużycie drzwi wewnętrz-
nych zazwyczaj mniejsze niż okien, drzwi zewnętrznych
(o ile z drzewa miękkiego) większe. Ponieważ przeciętny
stopień zużycia drzwi bywa mniejszy niż okien, można
nie wyłączać sztuk zupełnie zużytych, lecz wszystkie
obciążyć jednakim stopniem zużycia.

10. W y p r a w y w e w n ę t r z n e : powierzchnia
sufitów = sumie powierzchni stropów ad poz. 3) 14)
z wytrąceniem stropu piwnic, który zazwyczaj jest nie-
wyprawiony. Powierzchnia ścian nie da się obliczyć pro-
stym sposobem i trzeba ją przyjąć n. p. równą 3,5 krotnej
powierzchni .sufitów. Zużycie jest niejednolite i trzeba je
ustalić szacunkowo.

11. W y p r a w y ze w n ę t r z n e : oblicza się sto-
sunkowo łatwo z zewnętrznych wymiarów budynku. Zu-
żywalność ich jest znaczna.

12. P o d ł o g i : łączna ich powierzchnia = sumie
powierzchni stropów. W budynku przeciętnym znajduje
się zazwyczaj 3—4 gatunków podłóg; przybliżone ozna-
czenie ilościowe poszczególnych ich, rodzajów przedsta-
wiono na przykładzie w dalszym ciągu.

13. P i e c e : ilość sztuk na każdej kondygnacji
pomnożona przez ilość kondygnacyj.

14. S c h o d y i p o d e s t y : jako powierzchnie,
biegów można przyjąć na każdej kondygnacji powierzch-
nię rzutu poziomego klatki schodowej pomnożoną przez
spółczynnik zwiększający z powodu skosu około 1,1 o ile
schody i podesty zajmują całą przestrzeń klatki schodo-
wej. Nieco kłopotliwsze jest osobne obliczenie podestów
w m~ i stopni w mb. Górną powierzchnię stopni i po-
destów, o ile nie są w kamieniu naturalnym, można za-
liczyć do poz. 12.

15. B a l u s t r a d y s c h o d ó w i g a n k ó w :
obliczenie w mb stosunkowo łatwe.

16. I n s 11 a c j e w o d o c i ą g o w e oblicza się
według ilości przedmiotów, jak komplety łazienek (piec
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wraz z wanną), klozety kompletne, umywalnio, muszle
i t. p.; wszystkie te przedmioty łącznic z odpowiednią
częścią rurociągów i armatur, których już się nie wstawia
osobno.

17. I n s t a l a c j e g a z o w e według ilości wy-
pustów wraz z odnośną częścią rurociągów.

18. I n s t a l a c j e e l e k t r y c z n e również we-
dług ilości wypustów.

19. M a l o w a n i e ś c i a n i s u f i t ó w : po-
wierzchnia = powierzchni wypraw wewnętrznych. Malo-
wanie olejne okien, drzwi, balustrad i t. d. wliczyć należy
do pozycji dotyczących tych przedmiotów.

Pr z y k ł a d : Budynek 3 piętrowy, którego plan
I. piętra przedstawiono na rys. 1 zbudowano przed 35
laty. Należy określić stopień zużycia na podstawie
oględzin.

Powierzchnia zabudowana wynosi:
Ab = 16,00 . 14,14 — 2 .1,00 .1,80 = 222 m\

Wysokość kondygnacji:
piwnice 2,0 m w świetle + 0,3 m strop = 2,3 m
parter I, II, III p. po 3,3 m św. -f 0,45 m strop = 15,0 „

w = 17,3 ni

1. M u r y : powierzchnia w planie ylm=2O7o
Ab=kbnł. Kubatura: = 45 .17,3 = 780 ms. Stan mu-
rów dobry, przyjęto zużycie lO°/o.

2. F u n d a m e n t y : Kubatura oo2,5..4m=2,5.45 =
= 110 m3. Ziażycie małe (jak w przeważnej ilości wy-
padków), przyjęto 5°/0.

3. S t r o p y s k l e p i o n e na d ź w i g . żel . nad
sutereną, parterem i klatką schodową: Powierzchnia
ich na obu kondygnacjach:

2.4,=2(800/0.4t—pow. klatki schód. 7,1.2,3) =
= 2(177—16) =322 ra2

strop nad klatką schodową . . . = 18 „
340 m2

Zużycie małe, przyjęto lO°/o.
4. S t r o p y d r e w n i a n e nad I, II, IIIp. :
3 As — 3 (177 — 16) == 480 m'. Z powodu nie-

pewności co do stanu belek przyjęto zużycie 25"/o.
5. W i ę ź ba d a c h o w a : Powierzchnia =Ah —

=222 m2, zużycie 25°/0.
6. P o k r y c i e d a c h u i g z y m s ó w o k a p o w y c h .

Nachylenie połaci ok. 30°.
Powierzchnia = 1,15. .4} + gzymsy 0,6 m szer.

16 mb 2 = 275 m2. "Włączono w tę pozycję rynny 16.2 =
= 32 mb i rury deszczowe 17.2=34 mb, razem 66 mb
i przyjęto dla uproszcznenia cenę 1 mb równą cenie
I m 2 pokrycia 275 + 66 = 340 TO2. Zużycie 100°/0.

7. Ś c i a n k i d r e w n i a n e d z i a ł o w e ; powierz-
chnia ścianek na każdej kondygnacji = 3/4.222 = 166m2,
w całości 166.4^660 m3. Zużycie 25°/0.

8. O k n a : na każdej kondygnacj i 12 sztuk, razem
4.12 — 2 bramy (wchodowa i podwórzowa) = 46 sztuk.
Zewnętrzne okiennice zniszczone zupełnie, zatem prze-
ciętne zużycie 5O°/0.

9. D r z w i : na każdej kondygnacji 15 sztuk, ra-
zem 4.15 + 2 bramy = 6 2 sztuk. Zużycie 1 | 8 .

10. W y p r a w y w e w n ę t r z n e :
pow. sufitów =4(222.80%—16) = 640 ra2

„ ścian =3,5.644 . . . =2260 „
'2900m2

Zużycie oceniono na 20°/o.
11. W y p r a w y z e w n ę t r z n e : powierzchnia

2.16.17 = 550 m2. Zużycie 100°/0.
12. P o d ł o g i :

a) p o s a d z k i b e t o n o w e m o z a j k o w e : na
1 kondygn.:

łazienki 2.3,5
spiżarki 2.1,0 . . . .
podesty i posunięcia stopni
= pow. klatki schód. .

na wszystkich kondygn. 4.25
sień wchodowa

= 2

25 m2

=100 m2

= 10. a
l l C T m 2

podstawki stopni = 1/2 szer.
klatki schód, pomnożona przez
wysokość 1,2.3,75.4 . . 3_20_ „

razem =130 m%

Zużycie największe na schodach, podestach i w sieni
wchodowej, krawędzie stopni wymagają wstawek. W ła-
zienkach mozajki wydęte z powodu podmakania pod-
sypki. Zużycie przeciętne 7ó7o.

b) p o d ł o g i cl r e w n. m i ę k k i e w kuchniach:
pow. przecięt. 1 kuchni = 20 m", razem 8 . 20 = 160 nł.
Pierwotne podłogi uległy zniszczeniu w pierwszym okre-
sie 15—20 lat; ułożono w ich miejsce nowe, są zużyte
w 75%.

c) p o d ł o g i d ę b o w e w pokojach i przedpoko-
jach: powierzchnię otrzymano odejmując od wszystkich
podłóg = 4 _.43 710 m2

pozycje a) 110 mŁ

160 270
440 w 2

podłogi te wymagają przełożenia i uzupełnienia mater-
jałem nowym; zużycie 50"/o.

13. P i e c e : ilość po 7 sztuk na każdej kondygn.,
razem 28 sztuk. Piece pierwotne zużyły się w okresie
15—20 lat; obecne są zużyte w 757o.

14. S c h o d y i p o d e s t y : Konstrukcja jak
stropów, t. j . podsklepienie na dźwigarach. Powierzchnia:
16 .1,1. 4 = 70 nł. Zużycie samej konstrukcji (nie licząc
mozajki ad poz. 12 a) małe; przyjęto jak w poz. 3) •— lO°/o.

15. B a l u s t r a d y : schodów 4,10, balkonów
4,8, razem 72 mh; zużycie V».

16. I n s t a l a c j a w o d o c i ą g . : muszle 8 szt.,
łazienki (Avanna + piec) 8 szt., klozety 8 szt., umywalki
8 szt. Zużycie lOO7o.

17. I n s t a l a c j a g a z o w a : wypustów 8 szt.
w kuchniach, 8 w łazienkach, razem 16 szt. Zużycie 25u/o.

18. I n s t a l a c j a e l e k t r y c z n a : wypustów
21 szt.. 4 + sień = 85 szt. Zużycie 1007o.

19. M a 1 o w a n i e ś c i a n i s u f i t ó w : po-
wierzchnia — 2.900 nł jak poz. 10. Odnawiane wielokrot-
nie, zużyte obecnie w 5O7o.

20. K a n a l i z a c j a : długość ok. 55 mb. Zuży-
cie trudne do stwierdzenia, ponieważ jednak funkcjonuje
prawidłowo przyjęto w 507o.

Do przybliżonych kosztów budowy wykazanych
w powyższej tabeli kwotą 128.752 zł.
należy dodać koszt wykopów, których kuba-
tura wynosi -At, oo 1,6 m (jako przeciętna głę-
bokość) t. j . okr. 360 ms p 0 3,5 zł. = . . . 1.260 ,,

Razem . . . 130.012 zł.
Kwota zużycia wynosi jw. 53.811 zł., t. j . 4i,57»

kosztu budowy podczas, gdy cyfry zużycia otrzymane
poprzednio ze wzorów doświadczalnych wahały się w gra-
nicach 23,6—357o. Wynik szczegółowej oceny i zestawie-
nia tabelarycznego należałoby jednak uważać za miaro-
dajniejszy, a ponieważ taki skrótowy kosztorys przedsta-
wia tylko przybliżony koszt budowy, a z drugiej strony
ocena zużycia poszczególnych składników budowli jest
kwestją. rutyny oceniciela, przeto stopień zużycia całego
budynku należałoby ustalić w okrągłej cyfrze, n. p. w ni-

niejszym wypadku w 40%.
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Zestawienie.

L.p.

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12 a
12 6
12 o
13
14
15
16

17
18
19
20

Przedmiot Ilość

Mury
Fundamenty
Stropy sklepione

„ drewniane
Więźba dachowa
Pokrycie dachu, gzymsy, rynny, rury .
Ścianki drewniane
Okna (z okuciem, osadź., oszkl. i pomal.)
Drzwi kompl. (jedno- i dwuskrzydłowe)
Wyprawy "wewn

„ zewn
Posadzki mozajkowe
Podłogi miękkie

„ dębowe (wraz z podkładem)
Piece
Schody i podesty (tylko konstrukcja)
Balustrady (z pochwytem, opokost.)
Instalacja wodociągowa:

muszle
łazienki (piec, wanna). . .
umywalki
klosety

Instalacja gazowa
„ elektryczna

Malowanie ścian, sufitów .
Kanalizacja

780
110
340
480
222
340
660

46
62

2900
BBO
130
160
440

28
70
72

8
8
8
8

16
85

2900
55

Cena w złotych

jednostk.

Stopień
zużycia

w %

40
35
25

9
9

10
4

200
130

3
10
10

9
15

350
35
27

70
1000
200
200
100
20

0,5
25

31.200
3.850
8.500
4.320
1.998
3.400
2.640
9.200
8.600
8.700
5.500
1.300
1.440
6.600
9.800
2.450
1.944

560
8.000
1.600
1.600
1.600
2.125
1.450
1.375

128.752

10
5

10
25
25

100
25
BO
33
20

100
75
75
60
75
10
33

100
100
100
100

25
100
50
50

Wartość
zużycia

w zł.

3.120
192
850

1.090
600

3.400
660

4.600
2.870
1.740
5.500

975
1.080
3.300
7.350

245
641

560
8.000
1.600
1.600

400
2.125

725
688

53.811

Przedstawiona tutaj metoda daje prócz cyfry zu-
życia również przybliżony koszt budowy, który należa-
łoby powiększyć o pozycję robót drobniejszych nieobję-
tych zestawieniem (dla uniknięcia rozwlekłości), jak n. p.
izolacje murów, balkony etc. w wysokości 3—5%. W ni-
niejszym wypadku można dodać okr. 5.000 zł., t. j . 4%
i k o s z t b u d o w y u s 11 i ć w c y f r z e 135.000 zł.

Kubatura budynku wynosi 222 m?. 17,3 = 3,840 nł,
zatem k o s z t im z a b u d o w . a n e j p r z e s t r z a ł
licząc od podłogi piwnic do podłogi strychu wynosi
135.000 : 3.840 = 35 zł., co rzeczywiście odpowiada obec-
nej cenie jednostkowej takiej budowli wykonanej i wy-
posażonej przeciętnie.

Przyjąwszy zużycie 40% otrzymuje się jako w a r-
t o ś ć t e c h n i c z n ą b u d y n k u w c h w i l i o c e n y

60% kosztu budowy, t. j . 135.000 . i T l~=81.000 zł.

W domach wyposażonych w ogrzewanie centralne
należy również obliczyć przybliżony koszt urządzenia
i ocenić stopień zużycia.

O g r z e w a n i e w o d n e : na 1 ma kubatury bu-
dynku 4-piętrowego przypada ok. 3,5 kg przedmiotów że-
laznych i armatur ogrzewania. Procentowy udział skła-
dników we wadze i kosztach wynosi:
rurociągi oo 23 °/0.3,5=0,80 kg po
kotły oo 23%. 3,5=0,80 „ „
grzejniki*o64V3,5=1,89 „ .

0 g r z e w a n i e p a r o w e
dynku 4-piętrowego przypada %
2,6*0. W tein:
rurociągi <*>25°/c.2,6=0,65*0 po
kotły css 35%. 2,6=0,91 „ „
grzejnikicvD4O°/0.2,6 = 1,04 „ „

. . 1,80=1,44 zł./m8

. . 1,80=1,44 „

. . 1,20=2,27 „
razem 5,15 zł./m3

: na 1 nł kubatury hu-
wagi poprzedniej, t. j .

. . 1,50=0,97 zł./m8

. . 1,80=1,64 „
' • 1 ' 2 O = i 2 £ _ J z _

razem 3,86 zł./m3

Przeciętna waga materiału na jednostkę kubatury,
dla obu rodzajów ogrzewania wzrasta w domach niż-
szych, maleje w wyższych, dlatego należy ją pomnożyć
przez odpowiedni spółczynnik wzrastający względnie ma-
lejący ok. 10% na kondygnację, n. p. w domu partero-
wym wyniesie on 1,4, w domu 6-piętrowym 0,8.

Koszt jednostkowy za kg przedmiotów urządzenia
rozumie się wraz z montażem i pomocniczemi robotami
murarskiemi.

Opierając się na powyższych datach, oraz po-
przednio podanych cyfrach żywotności, można określić
stopień zużycia całej instalacji ogrzewczej.

N. p. w budynku 3-piętrowym, którego zużycie obli-
czono w poprzedzającym przykładzie, istnieje ogrzewanie
wodne, wprowadone przed 13 laty. Należy obliczyć koszt
urządzenia i stopień zużycia.

Kubatura budynku wynosi 3.840 nł. Na 1 ms przy-
pada 3,5 kg materjału instal. pomnożone przez spółczyn-
nik zwiększający 1,1, t. j . 3,85 kg. W tem udział:
rurociągówCVD23% . 3,85=0,89 kg po . 1,80=1,60 zł./m8

kotłów <x>23%.3,85=0,89 „ „ . 1,80=1,60 „
grzejników oo54%.3,85=2,08 „ „ . 1,20=2,50 „

razem 5,70 zł./m3

Eurocifjjgi zużywają się w 20 latach, obecnie
13

zużycie wynosi ~ = 6 5 % , " c o na cenie sta-
nowi 1,60.65%

13
1,04 zł./m3

Kotły zużyte są w T 5 = 72%, tj. w ce-lo
nie o 1,60.72% 1,15 .

13
Grzejniki — - - = 4 3 % , w cenie o 2,50.43% 1,07 „

30
łączne zużycie 3,26 zł./m3

3 26t. j . przeciętnie ^^ = 57%



Całkowity koszt urządzenia wynosi 3,840 ms po
5,70 = 21.900 zł., a kwota zużycia wynosi 3,840 TO3 po
3,26 S 12.500 zł.

Na całości budynku p o d w y ż s z a s i ę_ k o s z t
b u d o w y o 21,900 — koszt pieców 9,800 = 12,100 zł.,
t. j . do k w o t y 135.000= 12.100 = o kr. 147.000 zł.,
a kwota zużycia wzrasta o 12.500 — zużycie pieców
7.350=5.150 zł., t. j . do kwoty 53.811+5.150 =
= o kr. 59.000 zł.

B). W a r t o ś ć d o c h o d o w a wyobraża kapi-
tał, którego odsetki stanowią dochód z czynszów netto.
Punktem wyjścia jest właśnie ten czysty dochód po po-
trąceniu wszystkich wydatków realnych, oraz raty amor-
tyzacyjnej, która ulokowana, w banku na procent skła-
dany, winna po upływie okresu przyjętego jako ży-
w o t n o ś ć k s i ę g o w a zwrócić całkowity kapitał wy-
łożony na budowę.

N a tę w a r t o ś ć d o c h o d o w ą w p ł y w a j ą
d e c y d u j ą c o d w a p r z y j ę c i a, m i a n o w i c i e
s t o p a p r o c e n t o w a , w e d ł u g k t ó r e j m a j ą
b y ć te o d s e t k i o b l i c z o n e , o r a z ż y w o t n o ś ć
k s i ę g o w a .

Ta stopa procentowa już przed wojną światową
przewyższała oprocentowanie lokat bankowych, dając
właścicielowi nieruchomości pewien ekwiwalent za trudy
i ryzyko. Jednak nadwyżka la była nieznaczna, gdyż wy-
rażała się nawet w ułamkach procentu. Obecna stopa
bankowa 6—7% ustabilizowała się w ostatnim okresie
i niema zapowiedzi na jej podwyżkę mimo wstrzemięźli-
wości społeczeństwa w lokowaniu bankowem. Nie mniej
jest ona anormalnie wysoka w porównaniu z zagranicą
tak, że przeprowadzając kalkulację wartości dochodowej
opartą na wieloletniej dochodowości, należy się liczyć z jej
spadkiem. Wobec tego stopa 6°/o może być wystarczającą,
a w ustabilizowanych stosunkach gospodarczych nawet
wysoką.

Ż y w o t n o ś ć k s i ę g o w a bywa w ostatnich la-
tach rozmaicie przyjmowana. Spotyka się zapatrywania,
że budynek winien się zamortyzować w pierwszem 15-le-
ciu wolnem od podatków. Jeżeli przyjęcie takie jest zbyt
optymistyczne, to jednak opierając się na określonych
poprzednio pojęciach żywotności gospodarczej i prawdo-
podobnej, trzeba uznać, że ż y w o t n o ś ć k s i ę g o w a
w i n n a b y ć z n a c z n i e k r ó t s z a , n i ż t e c h -
n i c z n a . Składa się na to szereg przyczyn, jak rewolu-
cja w poglądach na nowoczesne wyposażenie mieszkania,
niechęć ogółu do przebywania w otoez«niu starem i zu-
żytem, obawa przed robactwem i koniecznemu1 inwesty-
cjami na odnowienie zniszczonego wnętrza mieszkania.

Wreszcie powojenne tempo interesów pieniężnych
wymaga szybkiego zwrotu włożonego kapitału, względnie
wyciągnięcia w krótkim czasie maksimum dochodów
i spieniężenia domu możliwie bez większej utraty kapi-
tału włożonego. Tak więc żywotność księgowa będąca
równocześnie okresem amortyzacyjnym p o w i n n a s i ę
m i e ś c i e w o k r e s i e 25—50 1 a t.

Wydatki roczne, fctóre się potrąca z czynszów brutto
dla uzyskania dochodu czystego, bywają obliczane procen-
towo bądź od czynszów brutto, jak podatki (łącznie
z opłatą wodociągową), bądź też od kosztu budowy, jak
koszta konserwacji i rata amortyzacyjna. Wydatki admi-
nistracyjne ściśle biorąc, podpadają raczej pod drugą, fca-
tegorję, obejmują bowiem przeważnie pozycje zależne od
wielkości budynku, co jest równoznaczne z kosztem bu-
dowy; jdnak bywają obliczane procentowo od czynszów.

Należą, tu: rata ubezpieczeniowa, płaca stróża, czy-
szczenie kominów i kloak, wywóz śmieci, oświetlenie scho-
dów i korytarzy, koszta opału centr. ogrzewania, zużycie
prądu dla wyciągów i t. d. Wreszcie do potrącenia przy-
pada kwota nie stojąca w związku ani z czynszami, ani
z kapitałem budowy, mianowicie odsetki kapitału wyło-
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żonego na zakupno gruntu, który należy wyłączyć z pod
ogólnej amortyzacji jako dobro niezniszczalne, przyno-
szące tylko zyski z tytułu używania. Grunt ten po zbu-
rzeniu budynku zostaje niejako zwrócony właścicielowi
w swej pierwotnej substancji i wartości, i może być po-
nownie użyty pod budowę.

Wymienione pozycje potrąceń mogą być w elabora-
cie oceny ujęte we formie procentowej od czynszów czy
kapitału budowy, albo o ile są wiadome z zapisków, wsta-
wiane wprost w odnośnych kwotach, jak opłata wodocią-
gowa i wydatki administracyjne. Dotyczy to zwłaszcza co-
rocznych wydatków rzeczowych, które prawie nie ulegają
zmianie, natomiast niema zastosowania do wydatków ide-
alnych, jak rata amortyzacyjna, oraz odsetki kapitału
zakupna gruntu, albo też do wydatków wprawdzie rze-
czowych, jak koszta konserwacji budynku, jednak opiera-
jących się nie na przeciętnej z długiego szeregu lat, lecz
postępujących według pewnej progresji. Również i po-
datek od nieruchomości w obecnym anormalnie niskim
wymiarze nie może być podstawą kalkulacyjną na przy-
szły szereg lat.

W rozdziale I. przeprowadzono przykład rachunku
dochodowości gruntu pod budowę domu, którego wartość
techniczną przeprowadzono następnie na przykładzie
w rozdz. II.

Przypuśćmy, że budynek traktowany w tym przy-
kładzie przynosi istotnie dochód brutto = 15.600 zł. Po-
trącenia procentowe od czynszów:

1. o p ł a t a w o d o c i ą g o w a . . . . 5°/o
2. w y d a t k i a d m i n i s t r a c y j n e (o ile

brak zapisków) należy przyjąć 10%
3. p o d a t e k od n i e r u c h o m o ś c i pań-

stwowy i gminny łącznie w obecnej chwili wynosi
ok. 187o, jednak należy uwzględnić jego tendencję
zwyżkową na przyszłość. Budynek istnieje lat 35,
jest w całości zamieszkany, a stan jego i warunki
lokalne są tego rodzaju, że reflektujący nabywca
może bez ryzyka liczyć się z 25-letnią amortyzacją
kapitału, który obecnie wykłada na zakupno tej nie-
ruchomości. W rozdziale I. wyrażono przewidywa-
nia sukcesywnego wzrostu podatków do 25"/o czyn-
szu. Licząc z pewnym spółczynnikiem bezpieczeń-
stwa na wypadek, gdyby w ciągu najbliższego 25-le-
cia podatek od nieruchomości miał przekroczyć
przewidywane 25"/o, możnaby jako przeciętną przy-
jąć , 25%

4. p róż n a s t a n i e , na które w kalkulacji
gruntu wstawiono 3°/o, możnaby tutaj zmniejszyć do
2%, gdyż budynek jest od dłuższego czasu zamie-
szkany przez tych samych lokatorów i nie zacho-
dziły Avypadki braku lokatorów 2%

razem potrącenia procentowe od czynszów 42%

5. k o s z t a k o n s e r w a c j i jak wspomniano
przyjmuje się procentowo od kapitału budowy w wyso-
kości 0,5—lu/o kosztów budowy, stosując wartości niższe
do domów solidnie zbudowanych i wyposażonych, zaś
wartości wyższe dla domów w wykonaniu prostszem.
Nadto należałoby stosować skalę progresywną, gdyż ten
roczny wydatek na konserwację, wzrasta z wiekiem bu-
dynku. Junk „Wiener Bauratgeber" przyjmuje następu-
jącą skalę: . i-:.'-';

1U dla okresu 0 — 10% żywotności
Vi „ „ 1 1 - 25%
V, „ „ 26 - 40%.
Vi „ „ . 4 1 - 50%
% „ „ 5 1 — 80%
"U „ „ 81 — 100%

W niniejszym wypadku koszta konserwacji obciąg
żają tylko czas najbliższego 25-lecia- jako przyjętego
okresu amortyzacyjnego, t. j . od 35-go do 60-go roku
istnienia budynku.
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Żywotność budynku określono na lat 100, zatem
konserwacja dotyczy okresu 35—6O°/o żywotności, czemu
odpowiadają ułamki Vs —*/a, t. j . 0,5 — 1,3 średnio 0,9
przeciętnej rocznej stawki. Przyjąwszy tę przeciętną
stawkę roczną = O,75°/o kosztu budowy jak dla domu
w średniem wykonaniu i wyposażeniu, otrzyma się miar
rodajną dla okresu amortyzacyjnego cyfrę 0,9 . 0,75 =
— 0,67"/0 k o s z t u b u d o w y .

Kalkulacja ta ma znaczenie raczej poglądowe, niż
ściśle rzeczywiste, gdyż już sama stawka przeciętna O,75"/o
opiera się na dość dowolnem przyjęciu.

6. A m o r t y z a c j a obejmuje (jak przyjęto ad 3.)
lat 25 i dotyczy oczywiście tylko obecnej wartości bu-
dynku i to narazie wartości tylko technicznej T, którą
już ustalono na 81.000 zł.

g—l
Rata amortyzacyjna ?'= "••̂ •_v > gdzie n — 50 lat

q — 1,05 dla stopy tylko 5%, gdyż należy się tu liczyć
z lokatą zupełnie pewną, zatem nisko oprocentowaną.

1,25^=3,386, t—2\g9jgg--0,021 T=2,l% w a r t o ś c i

t e c h n i c z n e j b u d y n k u .

7. O d s e t k i w a r t o ś c i g r u n t u traktowa-
nego jako przedmiot niezniszczalny, lecz przyjęty niejako
w dzierżawę.

Sumarycznie:
dochody brutto 15.600 zł.
potrącenia procentowe z czynsz. 42°/0 =6.450 zł.

konserwacja —-=-.135.000
100

amortyzacj a 81.000

6

= 900 „

= 1.700 „

=2.400 „odsetki wartości gruntu r ^ . 40.000

razem potrącenia = 11.450 „

dochód netto . = ,. 4.150 zł.

przy stopie 6°/0 stanowi odsetki ka-

pitału 4.150. ~ . . . . = 69.000 „

który przedstawia w a r t o ś ć docho-
dową, b u d y n k u .

W a r t o ś ć t e c h n i c z n a wynosi j . w. 81.000 „
średnia 75'.OOO zł.

Należałoby poprawić pozycję amortyza-

cyjną, na fYvy 76.000=1.580 zł., czyli dochód
netto powiększyć o 120 zł., a skiitkiem tego

100
wartość dochodowa budynku o 120.-—- =

=2.000 zł., t. j . do kwoty 71.000 zł.
Poprawiona średnia stanowi w a r t o ś ć

b u d y n k u 76.000 zł.
wartość gruntu j . w 40.000 „

W a r t o ś ć c a ł e j n i e r u c h o m o ś c i . 116.000zł.

Zaobserwować tu można znamienny objaw, że w bu-
dynkach starszych wartość dochodowa maleje, pozostając
często w tyle poza wartością techniczną. Składają się na
to podatki, wyższe koszta konserwacji, a zwłaszcza ko-
nieczność amortyzowania budynków w krótkim stosun-
kowo czasie. Amortyzacja nie dotyczy wprawdzie kapi-
tału budowy, lecz obecnej wartości budynków, jednak
ewentualny nowonabywca nieruchomości znajduje się
w gonszem położeniu niż pierwszy właściciel, gdyż tam-
ten płacił roczną ratę 0,5% kosztu budowy = 675 zł.
(por. rozdz. I.), nowonabywca natomiast 2,l°/o obecnej
wartości = 1.700 zł.

Istota rzeczy leży w tem, że pierwotny właściciel
zazwyczaj nie lokuje osobno w banku rat amortyzacyj-
nych, lecz obraca niemi narówni z innymi kapitałami
i wykorzystuje budynek w najlepszej fazie jego istnienia,
inkasując nietylko zwyczajne procenty kapitału budowy,
lecz także kwotę amortyzacyjną i ponosząc stosunkowo
małe wydatki na konserwację młodego jeszcze budynku.
0 ile zaś zaciągnął pożyczkę na budowę, upłaca nietylko
jej ratę amortyzacyjną, lecz także procenty.

Natomiast nowonabywca domu musi w bardzo
krótkim czasie zamortyzować kapitał wyłożony, płacić
normalne jiodatki i wydatkować więcej na konserwację
starzejącej się budowli.

Ocenę nieruchomości przeprowadza się z reguły
tylko w odniesieniu do jej substancji, bez względu na
stan hipoteczny. Korzyści płynące z jakiejś okazyjnie
nisko oprocentowanej pożyczki hipotecznej, mogą sta-
nowić przynętę dla reflektującego nabywcy, lecz nie wpły-
wają na wartość nieruchomości, w przeciwnym razie nie
możnaby nigdy ustalić wartości nieruchomości, gdzie za-
ciągane pożyczki i ich upłala ulegają ustawicznym fluk-
tuacjom.

W obecnym czasie stopa pożyczek hipotecznych
przewyższa z reguły dochody czynszowe, jednak popyt na
realności obciążone jest wyłącznie wynikiem braku cał-
kowitego kapitału u reflektantów, którzy w niezdrowej
pogoni za jakąś pewniejszą lokatą swych oszczędności,
ryzykują kupno, a potem długie lata wikłają się w tru-
dnościach finansowych.

Ocenę nieruchomości należy zatem przeprowadzać
zawsze pod kątem widzenia reflektującego nabywcy, a nie
długoletniego jej posiadacza i to na podstawie zdrowej,
realnej kalkulacji.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Sprawa drogowa w Finlandji. Finlandja o powierzchni
338.500 km2 posiada klimat stosunkowo łagodny dzięki-wia-
trom zachodnim i południowo-zachodnim. Wzniesiona niewiele
ponad poziom morza, uzyskuje pewien specyficzny charakter
z powodu znacznej ilości jezior, obejmujących 66.000 km2,
przedzielanych niewysokiemi wzgórzami. Wymieniony stan
utrudnia w •wysokiej mierze należytą rozbudowę drogową.
Większa część istniejących dróg reprezentowaną jest właści-
wie przez typy możliwie prymitywne, nieodpowiednie dla
nowoczesnego ruchu. Również i szerokości dróg są niewy-
wystarczające tak, iź wyminięcie się dwóch pojazdów spra-
wia już trudności. Do niedawna było tylko niewiele dróg,
które mogły być przez ruch wykorzystane w ciągu całego

roku. Jakkolwiek bezsprzecznie wielkie usługi oddaje komu-
nikacja wodna na jeziorach, niemniej jednak okazała się
również potrzeba intensywniejszego zajęcia się poprawą ko-
munikacji drogowej. Wedle stanu z 1 stycznia 1931 r. po-
siada Finlandja 36.230 samochodów i 5400 motocykli.
W tym samym okresie długość dróg wynosiła okrągło
47.000 km, z czego c*o 30.000 km posiadało jezdnię -wzmoc-
nioną piaskiem lub żwirem. Dróg tłuczniowych z podkładem
kamiennym było zaledwie 32 km, wyższych typów parę km.

Ilość dróg, któremi ma się opiekować Państwo wynosi
31.000 hm; obecnie ilość ta ma być zwiększona. Inne drogi
pozostawiono opiece władz lokalnych. Zwierzchni nadzór
nad drogami sprawuje Ministerstwo Komunikacji, budowa
i utrzymanie leży w rękach władz prowincjonalnych. Wy-
datki złączone z budową i utrzymaniem dróg wynosiły w r.
1931 zaledwie CNO 35 milj. zł., pokrywane z ogólnego bud-
żetu państwowego. Opłaty celowe, drogowe nie istnieją.



Materjałów budowlanych drogowych, a więc piasku,
żwiru i kamienia posiada Finlandja podostatkiem. Również
istnieje rodzima produkcja cementowa. W pobliżu Helsing-
forsu rozpoczęto budowę krótszych odcinków betonowych,
jednakże głównym typem pozostanie lekka nawierzchnia
żwirowa.

Obecnie opracowano program rozbudowy drogowej z po-
działem dróg na rozmaite klasy, przyczem budowę dróg
I kl. rozłożono na 5 — 6 lat z ogólnym kosztem oo 100 milj.
zł. Odnośne przedłożenie znajduje się już w parlamencie,
a po jego uchwaleniu rozpoczną, się kroki, celem zabezpie-
czenia na ten cel odpowiedniej pożyczki zagranicznej. (Der
Strasseńbau Nr. 3/32). E. B.

Mosty.
— Most łukowy żelbetowy na Ibis w Vesinet opisuje

Mesnager w Genii dvii (1931, I, str. 14). Jest to mały
mostek o rozpiętości 9 m a strzałce 1*90 »i. Oiekawem jest
jednak wzmocnienie betonu sześciu rurami stalowemi napeł-
nionemi betonem. Przekrój stali wynosi 0*22 przekroju cał-
kowitego, który umożliwia naprężenie 350 kgjcm^, licząc na
cały przekrój.

— Badanie wiaduktu o przęsłach nierównych żelbeto-
wych na filarach murowanych opisuje Garat w G&nii cwil
(1931, I, str. 100). Autor szuka rozkładu przęseł dla naj-
mniejszości kosztów zapomocą wykresów.

— Most łukowy żelbetowy jednoprzegubowy na Narces
w Asturji opisuje Ginie cwil (1931, I, str. 307). Przegub
jest typu Mesnagera. Momenty, spowodowane zmianą, ciepłoty
są, o połowę mniejsze, niż dla łuku bezprzegubowego. Wy-
konanie przegubu nie jest trudnem.

— Doświadczenia mostu d'Escarpelle na szlaku Douai
Zille układu Vierendela opisuje GkniŁ cwil (1931, I, str. 340).
Ugięcia i naprężenia mierzone były znacznie niniejsze od
obliczonych, bezpieczeństwo więc belki Vierendela jest więk-
sze, niż rachunek pokazuje.

— Most żelbetowy łukowy na Skaldzie w Eyne opisuje
inź. Tashjian w G&nti cwil (1931, II, str. 377). Zbudowali
go Amerykanie na pamiątkę przejścia Skaldy w październiku
1918 r. Powierzchnia mostu naśladuje powierzchnię kamienną
po umieszczeniu w głębokości paru centymetrów siatki że-
laznej, która podtrzymuje masę okrywającą. Rzeźby bogate
wykonane z betonu zdobią ten most pamiątkowy.

Dr. M. Thullie,

Statyka budowli.
— Łuki i ramy bez parcia poziomego opisuje Ohandy

w Ginie dvii (1931, I, str. 646). Autor udowadnia, że co-
fając punkt podparcia wezgłowi ku wewnątrz zmniejszamy
parcie poziome, które przy pewnym odstępie cofnięcie może
się stad równem zeru. Dr. M. Thullie.

Żelazo-beton.
— Naprężenie stali wkładek żelbetu omawiają Mitteil.

d. słddł. Prufungsanstalt f. Baustoffe w Wiedniu (1932, str. 2).
Austr. wydział żelbetowy dopuszcza 1700 kgjcm'1 dla stali
skręcanej (Istegstahl), co również przyjmuje i urząd bu-
downiczy miasta Wiednia. Co do dopuszczenia 1700 kgjcm*
dla stali okrągłej St 55 i dla metalu rozsuwanego (Streck-
metal) wydział żelbetowy austrjacki zarządził odpowiednie
badania. Dr. M. Tlmllie.

Wytrzymałość materjałów.
— Wpływ ciepła na stal omawia Mitteil. d. stddt. Pru-

fungsanstalt f. Baustoffe w Wiedniu (1942, str. 17). Wy-
trzymałość na ciągnienie stali w zwykłej ciepłocie, jeśli wy-
nosi 6500 kgjcm2, to przy 400° 6000, przy 500° 4300, przy
600° 2800, przy 700° 1400 kglcm\ Granica proporcjonal-
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ności tej stali wynosi przy zwykłej ciepłocie 3500 hgjcm%

przy 400» 0 n o o , p r z y 500° 800, przy 600° 350, przy
700° 300 kg I cm2. Dr. M. Thullie.

Koleje.
— Przepisy sygnalizacyjne na polskich kolejach wąsko-

torowych, o szybkości jazdy nieprzekraczającej 40 iw/godz.
zostały ogłoszone w „Dzienniku Taryf i Zarządzeń Kolejo-
wych" Nr. 22 z 30 VI. 1931 r. Wyjęte z nich są kolejki
Górnego Śląska.

— Polskie Muzeum Kolejowe zostało otwarte w War-
szawie w domu przy ulicy Nowy Zjazd Nr. 1, naprzeciw
Zamku królewskiego. Lokal obejmuje wprawdzie pawierzchnię
780 w2, ale nie udało się w nim pomieścić przedmiotów bar-
dziej ciężkich, pozostały one w skrzyniach na dworcu ko-
lejowym. To co rozlokowano daje 450 sztuk przedmiotów
i 800 tablic, fotografij i -wykresów, podzielonych na 20
działów : historja, zniszczenia wojenne i odbudowa, budynki,
mosty, nawierzchnia, nasycanie podkładów, laboratorja, szkol-
nictwo, warstaty, tabor, wąskotorówki, teletechnika, trakcja,
materjały i zasoby, zabezpieczenie ruchu, finanse, aanitarja,
psychotechnika i turystyka.

Najskromniej przedstawia się dział historyczny z cza-
sów powstania kolejnictwa pod zaborcami. Dary do muzeum
będą chętnie widziane.

Muzeum otwarte jest od godz. 10 do 14-tej w nie-
dziele, święta, wtorki i czwartki. Wejście dla kolejoweów
bezpłatne na podstawie legitymacji, inne osoby płacą 40 gr.,
młodzież i wojskowi 20 gr., wycieczki zbiorowe po 10 gr.
od osoby.

— Tory kierunkowe na stacjach przetokowych, gdzie
wagony rzuca się z grzbietu przetokowego, zakłada się
juźto w poziomie, jużteż w spadku. W ostatnich czasach
przy pracy rozsortowywania wagonów oświadcza się prak-
tyka za nadawaniem torom kierunkowym profilu schodko-
watego, a mianowicie przerywa spadek 2'b^^ ogólnej dłu-
gości 300 m wstawkami poziomemi po 40 m długości w dwóch
miejscach. (Yerkehrstechnische Woche Nr, 46, 1931).

Ini. A. W. Kriiger.

RECENZJE I KRYTYKI.
„Uproszczone obliczenie mostów statycznie niewy-

znaczalnych" („Simplified calculation of statically indeter-
minate bridges") nap. J . Kriwoszein, Praga 1930.

Emerytowany profesor wojskowej akademji inżynier-
skiej w Piotrogrodzie napisał w języku angielskim i czeskim
powyższe dzieło. Przy obliczeniu dźwigarów statycznie nje-
wyznaczalnych trzeba wprzód przyjąć przekroje, a przynaj-
mniej stosunek powierzchni przekrojów. Zwykle przyjmuje
się, przy pierwszem obliczeniu przekrój stały. Na tej pod-
stawie obliczane przekroje okazują się znamienne. Jeżeli
teraz wykonamy drugie obliczenie na podstawie tych otrzy-
manych przekroi, to otrzymamy znów inne przekroje. Dla-
tego autor proponuje, nie przyjmuje :

— = 1, czyli -r-- F ^

albo tez: •=-*> \/~-.

W ten sposób otrzymuje odrazu daleko lepsze wyniki, Oprócz
tego stara się autor uzyskać szereg równań o jednej nie-
znajomej. Uzyskuje on to przez wybór odpowiedni początku
osi i przez przyjęcie pomocniczych niewiadomych przy więk-
szej ilości niewiadomych n. p. 7fJ = F1 + r 2 , £ f 2 = F 1 — Y s ,
H3— F 3 . Dla belki ciągłej dwuprząsłowej otrzymał autor
dla mostu Piotra Wielkiego momenty ujemne:

wedle metody Clayperona . . — 496'85 im



wedle metody przybliżonej I — J —725-58 łm
V''o/

„ „ dokładnej . . . — 736-10 „
Widzimy więc, źe sposób przybliżony autora bardzo

mało się różni od dokładnego, zaś wyniki dla metody Clay-
perona i przekroju stałego dają, zupełnie mylny wynik.

Przy układach 3-krotnie niewyznaczalnych, autor przyj-
muje niewiadome w przybliżeniu i oblicza poprawki A H,
AVi AM.

W drugiej części książki zastosowuje autor swój spo-
sób do mostów wiszących, wyznacza wzór, wedle którego
można zbadać, czy użycie łańcucha czy linwy jest tańsze.
Autor bada też, jaka jest największa możliwa rozpiętość
wiszących i otrzymuje 1500 m, Wreszcie autor proponuje po-
łączenie łuku z wieszarem i udowadnia, źe pod względem
•kosztu jest to najlepszy układ.

Autor oblicza dla bardzo wielu wykonanych mostów
swą, metodą, niewiadome i w wielu wypadkach przeprowa-
dza obliczenie całkiem szczegółowo.

Dzieło rosyjskiego profesora nadaje się do głębszych
studjów. Dr. M. Thullie.
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SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.

z dnia 18. IV. 1932 r. Obecni: Prezes Inż. St. Rybicki,
Wiceprezesi: Prof. Dr. O. Nadolski i Inź. P. Prachtel-Mo-
rawiański. Członkowie: Inż. E. Blum, Prof. E. Bratro, Inź.
E. Bronarski, Inż. A. Broniewski, Inż. T. Jarosz, Inź. Z.
Kalityński, Prof. D. Krzyczkowski, Inż. T. Laskiewicz, Inż.
Z. Marynowski, Inź. St. Sladek, Prof. K. Zipser, Inź. E.
Wilczkiewicz. Prócz tego obecnym był delegat Oddziału P.
T. P. w Przemyślu Inż. Osiński.

Usprawiedliwili swą nieobecność: Prof. Dr. M. Mata-
kiewicz, Inź. St. Kozłowski i Inź. A. Tomaszewski.

1. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu
przyjęto.

2. Przyjęto jednogłośnie na członka P. T. P. Inż.
Władysława Kosydarskiego.

3. Delegat Oddziału P. T. P. w Przemyślu Inź. Osiński
przedstawia Wydziałowi Głównemu położenie inżynierów na
prowincji, a w szczególności w Przemyślu i prosi o większe
zainteresowanie się Wydziału Głównego położeniem kolegów
z prowincji. Prezes Rybicki dziękuje delegatowi Oddziału
przemyskiego za przyjazd oraz tak obszerne przedstawienie
życia na prowincji, oraz wskazuje na prace, które Polskie
Towarzystwo Politechniczne w ostatnich czasach wykonało,
zwłaszcza w sprawie bezrobocia, oraz zwalczania kryzysu
gospodarczego. Najlepszym dowodem żywych zainteresowań
P. T. P. jest sprawozdanie z XIV Zjazdu Delegatów Pol-
skich Zrzeszeń Technicznych, które przedstawione będzie
w następnym punkcie.

Inź. Blum składa imieniem delegatów P. T. P. sprawo-
zdanie z XIV Zjazdu Delegatów Polskich Zrzeszeń Tech-
nicznych w Warszawie:

a) Zjazd uchwalił rejestrację bezrobotnych inżynierów
i techników. Przybliżone obliczenie wskazuje, że obecnie na
360.000 bezrobotnych w Polsce przypada około 3.000 inży-
nierów. Wszystkie wnioski zrzeszonych związku w sprawie
walki z bezrobociem, które mają być zgłoszone do 15 maja
b. r. przekazano Zarządowi Związku Polskich Zrzeszeń Tech-
nicznych do uzgodnienia oraz przewidziano ew. zwołanie
nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w tej sprawie. Polecono
też Zarządowi Związku odniesienie się do Władz w sprawie
pomocy dla bezrobotnych inżynierów.

b) Uchwalono wszczęcie starań w sprawie uzyskania
ustawowej ochrony tytułu technika, oraz wydania rozpo-
rządzenia wykonawczego do ustawy o ochronie tytułu inży-
niera. Określenie tytułów poszczególnych kategoryj techni-

ków postanowiono odłożyć na później. Postanowiono też
prowadzić w dalszym ciągu starania o wprowadzenie Izb
Inżynierskich w Polsce.

c) Postanowiono wniesienie, memorjału do Rządu, pro-
testującego przeciwko zniesieniu Ministerstwa Robót Pu-
blicznych, oraz rozdzieleniu poszczególnych agend tego Mi-
nisterstwa.

d) Na Zjeździe wygłoszono cały szereg referatów
z dziedziny gospodarczej, związanych z obecnem przesileniem.

e) Uchwalono zniżenie wkładki do Z. P. Z. T. na
3 zł. rocznie od członka.

f) Postanowiono wystąpić z apelem do inżynierów kie-
rowników przedsiębiorstw, by zatrudniali inżynierów bez-
robotnych.

Prezes Rybicki składa w imieniu Wydziału P. T. P.
gorące podziękowanie delegatom Towarzystwa Inż. F. Blu-
mowi, Inż. Gąsiorowskiemu i Prof. K. Zipserowi za nad-
zwyczaj gorliwe zajęcie się sprawami XIV. Zjazdu Delega-
tów oraz niezwykle skuteczną reprezentację Towarzystwa.

5. Prezydent Izby Inżynierskiej Gąsiorowski przed-
stawia obecny stan sprawy utworzenia Izb Inżynierskich,
która wobec zamierzonej likwidacji Ministerstwa Robót Pu-
blicznych niewątpliwie dozna dalszej zwłoki.

6. Prezes Rybicki referuje sprawę opodatkowania się
członków Polskiego Towarzystwa Politechnicznego na fun-
dusz zapomogowy dla bezrobotnych członków Towarzystwa.
Zapomogi byłyby udzielane w formie bezprocentowych po-
życzek zwrotnych w 6 miesięcy po uzyskaniu zajęcia. Sumy
zwrócone z tego tytułu przelaneby były później na fundusz
stypendyjny im. Prezesa Rybickiego. Uchwalono jednogłośnie
ogłosić odezwę w Czasopiśmie Technicznem z apelem o de-
klarowanie składek specjalnych na ten cel.

7. Inź. Blum przedstawia starania poczynione w spra-
wie Czasopisma Technicznego w Ministerstwie Robót Publicz-
nych. Postanowiono wystosować prośbę o jaknajrychlejsze
wypłacenie subwencji na r. b. do Ministerstwa Robót Pu-
blicznych.

8. Prezes Rybicki przedstawia sprawę opracowania
programu organizacji urzędów I. i I I . instancji ze względu
na zwinięcie Ministerstwa Robót Publicznych, oraz program
robót publicznych, które mogą być przekazane samorządom
wojewódzkim i powiatowym. Sprawy te postanowiono prze-
kazać komisji w składzie: Inź. Blum, Inź. Bronarski, Inż.
Gąsiorowski, Prof. Dr. Matakiewicz, Prof. Dr, Nadolski
i Inż. Prachtel - Morawiański.

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 1, 4.



1932 Nr. 15. z dn. 10. CZASOPISMO TECHNICZNE—Organ Ministerstwa Robót Publicznych (w likwidacji)
i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego. ILi

T R E Ś Ć : Inż. St. H e m p e l : Racjonalne, formy łuków w zastosowaniu do mostów. (Dokończenie). — Inż. M. M a z u r : Prędkość
opadania ziarn piasku w wodzie i jej znaczenie przy konstrukcji osadników. (Ciąg dalszy). — Inż. Dr. A. Ohm i e lo w i e c :
W sprawie obliczania prętów ściskanych. — Wiadomości z literatury technicznej. — llecenzje i krytyki. — Nekrologja.

Inż. Stanisław Hempel.

Racjonalne formy łuków w zastosowaniu do mostów.
(Dokończenie).

Dotychczas wymienione prace nad określeniem
racjonalnej osi łuku, nie wyłączając inż. Legay, obra-
cają „się wyłącznie około krzywych sznurowych, które
jak sama nazwa wskazuje, mają uzasadnienie teore-
tyczne w odniesieniu do łuków nieskończenie cienkich.
W rzeczywistości mamy do czynienia z łukami skoń-
czonej grubości.

Ostateczne rozwiązanie zagadnienia o racjonalnej
formie łuków skończonej grubości zawdzięcza nauka
Profesorowi Stanisławowi B e ł z e c k i e m u . (Dyserta-
cja5). Zasadniczą różnicą, jaka zachodzi między łukiem
skończonej grubości i łukiem nieskończenie cienkim
w języku technicznym wyjaśnia wzór Bress'a. Wzór
Bress'a, jako mało znany i niespotykany w powszechnie
używanych kursach statyki przytaczam niżej z wypro-
wadzeniem.

T w i e r d z e n i e Bress 'a .
Oznaczymy:
dp . . . . ciężar aefb
dv . . . . ciężar abcd

dH . . . . siła pozioma (parcie ciała sypkiego na
sklepienie)

wsp. zewn. powierzchni łuku
gęstość nadsypki
gęstość materjału łuku
przyspieszenie ziemskie
odległość środka ciężkości „*?" wycinka
abcd od osi łuku
00'.

a
a'
9

ds

Wydzielamy z łuku elementarny klin abcd i pi-
szemy równanie momentów względem punktu O.

Otrzymamy
—Mv+(M,v+dM<p) -f Tę ds—e sin cp dp +

+ e cos cp dJS—i sin <p dv ~ 0.

Wstawiając w powyższe równanie:

dv=a'g2eds

dH ---nag(pidxv (n funkcja
współrzędnych)

\zabdz

} ab dz

Rys. Ii.

uwzględniając że:

COS

£j = x-\-e sin <p = x+eoy'

Rys. 5.

otrzymamy:

podstawiając
i /

otrzymamy ogólne równanie Bress'a:

d Mv + T<pds — aget> {y—t
e (14wWA

-e„)(l +
2V'/

J
/>2

dx-a'g2e0 ~

Opuszczając w tem równaniu wyrazy z Q W mia-
nowniku jako małe wobec innych i nie uwzględniając
sił poziomych otrzymamy:

d Mv + Ttpds — o ge{) (y ~ e0) dy = 0
albo

]^^-Tv+~- . . . (7) (Sdm^ageo{y-ea)dy),

Równanie (7) odróżnia łuk o skończonej grubości
od łuku nieskończenie cienkiego, dla tego ostatniego

W łuku o skończonej grubości Sdm > O ponieważ
siły przyłożone do powierzchni łuku działają na oś

«) Wspomniana praca, której _ j eden ̂  egzemplarz w.Polsce ekscentrycznie .zaginając jej końce ku środkowi
lest w posiadaniu p. proi. Belzeckiej, powinna doczekać się prze- , , * . , ' &_ j"t j .1
tłómaczenia na język polski.

łuku (zwiększając krzywiznę).
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"Wyżej podane równanie Bress'a odróżniające łuk
skończonej grubości, od łuku nieskończenie cienkiego
pozwoliło prof. S. Bełzeckiemu rozwiązać ostatecznie
zagadnienie racjonalnych form osi łuków.

Formę osi szukamy dla łuku trój przegubowego.
Racjonalna oś dla łuku trójprzegubowego będzie racjo-
nalną i dla łuku o końcach zamocowanych.

Równowaga odcinka łuku «, b, c, d (rys. 7) pro-
wadzi do następujących równań. (Łuk symetryczny
i symetrycznie obciążony).

Rys. 7.

Rzut sił na kierunek Tv

inip — (p+i>) cos cp==O (8) łuk bezprzegubowy
0 sin <p — (p + v) cos co=0 (9) łuk trój przegubowy

Równanie momentów dla przekroju <p:
Mv - Jf 0 - 0Q (y~y0) - 2MV . .. . (10)

W powyższych równaniach oznaczono:
Fa — rozpór w kluczu łuku trójprzegubowego
0O — rozpór w kluczu łuku bez przegubowego
T<P — wektor sił ścinających w przekroju (p łuku

trójprzegubowego
Tv — wektor sił ścinających w przekroju cp łuku

bezprzegubowego
p — ciężar części aeob
v — ciężar części abcd
<p — suma momentów sił p i v dla przekroju cp.
Całkując równanie Bress'a w granioach od zera

do x otrzymamy:

v - Mo = - J 2V da+ age0
. (11)

Odejmując od równania (9) równanie (8) otrzymamy:
(f o -0 o )sinc)=:2V, — TV . . . (12)

Po wstawieniu wartości Tv z równania (12) do rów-
nania (11) będziemy mieli:

ds - (Fo - Wo) (y - y0)+

• • (13)

Moment w kluczu, moment w dowolnym przekroju,
rozpór w kluczu i siła ścinająca zależą od formy osi

łuku. Ponieważ równań równowagi jest trzy, a niewia-
domych cztery, zatem jedną z tych wielkości można
zadać dowolnie. Tym parametrem niech będzie 7V.
W zależności od tego jaką wartość nadamy %v będzie
się zmieniać kształt osi łuku.

Wśród wartości jakie możemy nadawać %v wyróż-
niają się następujące:

a) ^ = 0 — w każdym przekroju równa się zero,
czyli wektor spotyka każdy przekrój
łuku normalnie (pod kątem prostym),

b) vv =

Przy powyższych wartościach dla %v równanie (13)
przyjmie następującą postać:

a) Mv=Mo-[Fo-0o](y

b) Mv=Mo-(Fo-0o)(y-yo)
"W równaniu (a) Mv jest funkcją drugiego stopnia

względem y, w równaniu (6) Mv jest funkcją linjową y.
Określając oś łuku z równania (a) możemy zawsze tak
dobrać parametr y0 aby krzywa ciśnień przecinała oś
łuku dwa razy (w każdej połowie). Z równania (b)
wnioskujemy, że krzywa ciśnień przecina oś łuku tylko
jeden raz. Z powyższego wynika, że przy osi (a) otrzy-
mamy granicę zmienności momentów mniejszą niż
przy osi (b).

Porównując równania (14) i (10) otrzymamy:

a)

b)

eo(y-yo)} + 2Mr

Fa(y—ya)^=2Mv krzywa ciśnień J
Z powyższych dwóch równań wynikają następu-

jące wnioski:
W łuku o osi (b) największe momenty od ciężaru

własnego i równomiernego otrzymamy tam gdzie y
największe, a więc w wezgłowiach. Również w wezgło-
wiach wypadają największe momenty od ciężaru rucho-
mego i zmian temperatury. Największe momenty po-
szczególnych obciążeń sumują się w wezgłowiach.

W łuku osi (a) moment największj- od ciężaru
własnego i równomiernego leży w pewnej odległości
od wezgłowia, a zatem maxima momentów poszczegól-
nych obciążeń nie sumują się w jednym przekroju. Te
własności łuku o osi (a) świadczą o jej wyższości nad
łukiem o osi (6). Rozpór łuku o osi (a) jest większy
od rozporu łuku o osi łuku o osi (b). Krzywizna w klu-
czu łuku o osi (a) jest mniejsza niż w drugim wypadku.

Racjonalna oś łuku (a) przechodzi nad osią (b)
(krzywa ciśnień).

Krzywa eisli

Racjonalna os luku
równanie a

len -kahnoida - równanie b.

Y
Rys. 8.

Rzut sił na kierunek osi X-ów daje równanie:
(patrz rys. 7)

Fo + %v sin (p — Fr cos <p = 0
albo

ET

Fp = — — +%vigęcos <p *
przy założeniu 1^ = 0, warunek racjonalności osi łuku
{F9 działa normalnie do przekroju)

otrzymamy F - ^
cos
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Grubość łuku w dowolnym przekroju określamy
tak, aby naprężenia normalne były wielkością, stałą,
czyli

2e 2e0

F ewstawiając Fv =—— otrzymamy e = — — .v cos <p J J cos cp

C a ł k o w a n i e r ó w n a n i a osi p r z y w a r u n k u
Ty 5=0.

Równanie (9) przy %tJ = 0 będzie
Fo sin cp — (p + v) cos cp

albo
= p + v (16)

1=ag\ {y—e,){l-\-eay")dx

, . f ds
= a'g2eA =

UJ0COSCD

dx

Wstawiając wartości p i v do równania (16)
otrzymamy:

W celu uwolnienia się od całek bierzemy po-
chodną po z:

albo
y" [Fo—age0 (y—e0)] = 2a' ge0i/'2+agy+2o' ge0 — age0

dzieląc przez at/ otrzymamy:

2/'

Oznaczymy:

Ostateczne równanie różniczkowe osi łuku będzie:

Równanie różniczkowe typu Liouviira. Sposób
całkowania patrz str. 120 A. R. Forsyth, w tłómaczeniu
na niemieckie, wydanie Friedr. Yieweg - Sohn 1912.
(Lehrbuch. Differential-Grleichungen).

Pierwszą całkę tego równania zawsze można zna-
leźć, druga całka prowadzi do kwadratury, w której
pod pierwiastkiem występuje wielomian 4-go stopnia,
a zatem druga całka prowadzi do funkcyj eliptycznych.
Zamiast całkowania w funkcjach eliptycznych można
całkować to równanie przybliżenie przez szeregi.

Mosty łukowe dużych rozpiętości posiadają jezdnię
i torowisko oparte na sklepieniu za pośrednictwem
słupków.

Ciężar własny mostu składa się z dwóch części:
ciężaru własnego łuku i ciężaru torowiska, równomier-
nie rozłożonego. Mały ciężar słupków w porównaniu
z resztą obciążenia można włączyć do ciężaru torowiska.
Przy powyższych założeniach równanie różniczkowe
osi łuku będzie:

FQy"-m 2eQa'g(l+y'~) + agh
gdzie h — grubość obciążenia przez torowisko (agh
obciążenie jednostki długości).
^ ^o rr 2 o'e„ „ h , „
Oznaczając —- przez K, ——• przez „o", y przez „'/'

O ff (7 łC /£

równanie różniczkowe przyjmie postać

albo

= 1

mnożąc obie strony równania przez 2ay'dx otrzymamy:
2ay'y"ds

2 a y d x

• • (17)

Pierwsza całka
ln{ }

dla s - 0 , V°*f0, y'-0,
\n(a + b)^2ay0 + C

skąd C = In (a+b)~- 2ay0,
Wstawiając C do równania (17) otrzymamy:

albo

gdzie J 9 = V ^1

x .
dy

7X . . . (18)

Oznaczymy: e2tt^~9^ = u,
skąd e2a<-y~"«K

a zatem dv ~

Po podstawieniu powyższych wartości do rów-
nania (18) otrzymamy:

i r * i i
ar

dla
czyli
albo

i r * i i „
x = „ — = r \ - = = = = arc. cos - = + C,2aL))[u _ i aD ^u^

 1

cos (a I)x) — e-^-nJ
^{y—y^) ~ 1Q COS (aDx)

lub wreszcie y—yo= In cos (aDz).
a

Ostateczne równanie osi łuku będzie:
ak

l

ha

Ciężar własny łuku przy dużej rozpiętości mosbu
może być tak duży, iż dla określenia jego osi inne
obciążenia można pominąć jako wielkości małe. W ta-
kim wypadku równanie różniczkowe osi łuku będzie

oznaczając
2et)a'g

otrzymamy y"=a (l+?/'a) (20)
Korzystając z wyników poprzedniego całkowania,

przyj muj a_c b = 0 , D = 1
otrzymamy całkę równania (20) w formie

y - ^ o — r l n ^os(ax)

dla klucza ?/=0, y" — a
czyli „a" jest krzywizną w kluczu.

Oznaczając a ~ —
Co

otrzymamy równanie osi łuku w następującej formie:

y—y^—Colllcos u-J • • • (2 i)
Dla określenia rozporu łuku otrzymujemy prosty wzór:

(obciążenie jednostronne w kluczu-razy promień krzy-
wizny w kluczu).
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Równanie osi łuku ostatnio przytoczone (21) może przyczem grubość łuku zmienia oś według prawapy
mieć zastosowanie nie tylko do mostów wielkiej roz-
piętości lecz również w budownictwie kościelnem.

"W niektórych, kościołach gotyckich spotykamy
łukowe zewnętrzne przypory, które niosą wyłącznie
swój własny ciężar, a zatem do takich przypór zupełnie
ściśle stosuje się wyżej wyprowadzone równanie osi
łuku. Typowym przykładem zastosowania wspomnianej
formy łuku w budownictwie kościelnem może służyć
kościół w iłouen (rys. 9). fi)

R,. 1096, - Ctupc ile ivjli« S.inl Omti i

Bys. 9.

Przytoczony przykład dowodzi, iż architekci fran-
cuscy doceniają i stosują zdobycze teoretyczne.

Poza wyżej wymienionemi formami osi łuków
praktyka budowy mostów łukowych zna następujące
równania krzywych.7).

Most Boucicaut — krzywa wewnętrzna łuku

V - 1,006486 [ emim -Te 1 ™- 2 ]
Most Luksenburg — krzywa wewnętrzna łuku

y - 141,2981 [l-\/l-0,0004 a»]

°j Elements et theorie de L'arclntecture par J. Gaudet,
tom III, str. 344. Równanie osi przypory; y=—20 la cos (™

') "Kamieimyje mosty — Pierodieryj.

V

e0 = grubość w kluczu
e1 = grubość w wezgłowiach

16,2 = strzałka łuku.
Most des Amidonniers w Tuluzie:

krzywa wewnętrzna łuku

krzywa zewnętrzna łuku

y=51,7825 [l - } l - 0,0011849 a2

Most Villeneuve — oś łuku:

2/=0,47619 j ^ y [
+0,0000161006 (~Y] •

"Wyznaczenie osi łuku według katenoidy dzięki
tablicom (I, II, III, IV) opracowanym przez Legay nie
przedstawia trudności. Mając równanie katenoidy można
bardzo łatwo przejść do racjonalnej osi łuku określonej
z warunku % s= 0, w tym celu należy do rzędnych kate-
noidy dodać óy:

Rys. 10.

dy~"--£y (v-Vn) (yn~y)

Największe Sy wypada przy y «• •-' ^8 i wynosi

max. óy^

W y p r o w a d z e n i e dy.

Równanie 15-a przedstawia racjonalną krzywą osi
łuku, równanie 15-6 przedstawia, katenoidę — krzywą
sznurową.

Przejście od katenoidy do racjonalnej osi można
wykonać biorąc przyrosty równania 15-6 a mianowicie:

! — v 2 1

przy x = I (2 Z rozpiętość łuku)
y—y0=/) <5 2/ = o, ?/ = ?/„

skąd

wstawiając AF0 w równanie (22) otrzymamy

Dla spopularyzowania w świepie technicznym pod-
staw teoretycznych projektowania mostów łukowych,
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byłoby wielce pożądanem opublikowanie projektu mostu
łukowego z całkowitem obliczeniem statycznem. Jako
wzorowy przykład mógłby służyć projekt mostu przez
rzekę Tierek zaprojektowany i wykonany przez ś. p.
Profesora Stanisława Bełzeckiego, twórcę racjonalnych
form osi łuków. Można żywić nadzieję, iż Ministerstwo
Robót Publicznych oraz Ministerstwo Komunikacji

zainteresuje się pracami technicznemi S, p. Profesora
Stanisława Bełzeckiego.

Nie mamy wprawdzie tak pięknych i wielkich
mostów jak zagranica, natomiast dzięki Prof. Bełze-
ckiemu takie prace w dziedzinie mostów łukowych,
lakierni nie mogą, się szczycić nasi bliżsi i dalsi są-
siedzi.

Inż. Michał Mazur
Konstruktor I. KataJty Budownictwa wodnego Politochniiii LwowBliioj.

Prędkość opadania ziarn piasku w wodzie i jej znaczenie przy konstrukcji osadników.
(Ciąg dalszy).

Średnia prędkość przepływu wody w osadniku,
oraz rozkład prędkości w przekrojach poprzecznych.

Z kolei należy się zastanowić nad drugim czyn-
nikiem mającym wpływ na wymiary projektowanego
osadnika, t. j . nad prędkością przepływu wody przez
osadnik, którą oznaczamy literą v. Wielkość powierzchni
przekroju poprzecznego osadnika F oblicza się ze wzoru:

F= $- 24
v

W tym wzorze oznacza Q objętość przepływu
wody przez osadnik, a v przyjętą średnią prędkość
przepływu przez osadnik.

Ze względu na koszta budowy powinien być osa-
dnik jak najmniejszy, a więc v należy przyjmować
możliwie wielkie. Zbyt wielka prędkość mogłaby spo-
wodować na nowo ruch materjałów już na dnie osa-
dzonych, do czego nie możemy przy konstrukcji osadni-
ków dopuścić. Musi się zatem przyjąć średnią prędkość
przepływu przez osadnik v tak wielką, aby odpowia-
dała obu warunkom, t. j . aby przy możliwie jak naj-
większej wartości na v, spokojny przebieg osadzania
się materjałów na dnie nie został naruszony.

Aby powyższe zagadnienie rozwiązać, należy się
najpierw zastanowić, jaki związek zachodzi pomiędzy
wielkością materjałów osadzających się na dnie, a pręd-
kością wody, z jaką płynąca struga wody napiera na
ziarno piasku spoczywające na dnie osadnika. W tym
celu przeprowadzamy następujące rozważanie.

Na ziarno piasku osadzone na dnie osadnika działa,
prócz siły ciężkości i reakcji dna, napór wody płyną-
cej, któremu przeciwstawia się tarcie ziarna o dno
osadnika. Kierunek obu tych sił ostatnich, t. j . naporu
i tarcia, jest w przybliżeniu równoległy do kierunku
ruchu wody. Przyjmując wielkość tarcia T proporcjo-
nalną do ciężaru ziarnka, a wielkość siły naporu wody
płynącej według ogólnego wzoru wyrażonego równa-
niem 3-ciem, omawianego w poprzedniej części niniej-
szej pracy i przyrównując do siebie te wartości otrzy-
mujemy: T=fQ=W}

albo: ds n

z czego :
— i/ a h y d. 25

W równaniu tem oznacza / współczynnik tarcia
ziarnka piasku o dno osadnika, £ współczynnik liczbowy,
którego znaczenie omówiono w 1-szej części przy wzo-
rze na wielkość naporu wody płynącej. Dalej g ozna-
cza przyspieszenie ciężkości, d średnicę ziarna, yi jego
ciężar właściwy, a y ciężar właściwy wody. Przyjmując
/=0,5, £=0,5 i y=2,51 otrzymamy dla piasku:

«=4,45Vrf. . . . . . 25 o
Na zasadzie powyżej wyszczególnionych przyjęć

został wyprowadzony związek pomiędzy prędkością
„Czasopismo Tochuiczno" Nr. 15 z :•. 1932.

strugi wody uderzającej na ziarnko piasku a średnicą
tegoż ziarnka, wyrażający parabolę stopnia 2-go, o osi
poziomej równoległej do odciętych d.

Z uwagi, że całkowity ciężar ziarnka jest pro-
porcjonalny do sześcianu średnicy d, t. j . do d3, można
powiedzieć, że prędkość v jest proporcjonalna do 6-go
pierwiastka z ciężaru ziarnka G, czyli:

25

przyczem K oznacza współczynnik liczbowy.
Związek ten podany w formie równań 25 a i 25 b

został przez hydraulików już dawniej wyprowadzony.
Sternberg w „Zeitschrift fur Bauwesen" 1876 podaje
wzór następujący:

»=4,43V6, • •• • . • 25 c
przyczem v oznacza prędkość strugi wody, pod której
naporem ziarnko piasku kszałtu elipsoidy o osiach a,
b, c zacznie się poruszać po dnie łożyska. Law (Forch-
heimer, „Hydraulik") twierdzi, że taki sam związek po-
między ziarnkiem piasku, a prędkością wody zachodzi
także, gdy założymy toczenie się ziarna, a nie posu-
wanie jak na początku założono.

Współczynniki liczbowe £, /, względnie Z, należy
ustalić na podstawie bezpośrednich pomiarów w naturze,
względnie na modelach w instytutach do badań wod-
nych. Wprawdzie doświadczeń w tym kierunku wyko-
nano już wiele, jednak wyniki ich wykazują dalekie
wahania, tak że ogólnej wartości tych współczynników
nie znamy.

We wzorach 26, litera v oznacza prędkość strugi
wody, uderzającej na ziarno piasku, położone na dnie
osadnika. Oznacza więc prędkość wody przy dnie,
która jest zasadniczo różna od średniej prędkości prze-
kroju, jest ona od niej znacznie mniejsza. Aby zatem
zagadnienie oznaczenia przekroju osadnika rozwiązać,
musimy najpierw znaleść związek pomiędzy prędkością
przy dnie vd) a średnią prędkością, w przekroju v,,'
Związek ten, jakoteż dokładne sprecyzowanie pojęcia
prędkości przy dnie, lub krótko prędkości dna, albo
prędkości przyściennej, będziemy starali się ustalić
z rozkładu prędkości w prostej pionowej (prostopadłej
do kierunku ruchu).

W sprawie rozkładu prędkości w danym prze-,
kroju należy odróżnić dwie fazy, z których pierwsza
dotyczy ruchu laminarnego, albo uwarstwionego (ślizgo-
wego), druga natomiast ruchu burzliwego. W. pierwszym
przypadku, t. j . ruchu laminarnego, rozkład prędkości
w prostej pionowej dla poszczególnych przypadków,
łożysk regularnych da się oznaczyć drogą teoretyczną
przy pomocy równań matematycznych. Zakładamy, że
dla cieczy lepkiej natężenie styczne T, wywołane prze-
suwaniem się wzajemnem warstewek cieczy, zmienia
się według wzór a:

dv
T = — 1 ]

dr 26
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zwanego elementarnem prawem Newtona. W tym wzo-
rze dv oznacza elementarną zmianę prędkości pomiędzy
dwoma przekrojami równoległymi do kierunku ruchu
wody, a odległymi od siebie o dr. Litera r oznacza
odległość tego elementu od ściany naczynia, a t] ozna-
cza współczynnik lepkości wody, określony w 1-szej
części niniejszej pracy, równaniem 5-tem. Wychodząc
z tego założenia, można udowodnić, że dla rur okrągłych
rozkład prędkości w płaszczyźnie przechodzącej przez
oś rury. przedstawia się w kształcie paraboli 2-go
stopnia, o osi wpadającej w oś rury (rys. 5a). Taki
sam rozkład paraboliczny otrzymuje się dla koryta
otwartego, o przekroju prostokątnym dostatecznie sze-
rokim, gdzie wpływ ścian bocznych na rozkład pręd-
kości można opuścić (rys. 6b). Zauważa się, że w tym
drugim przypadku oś paraboli leży na powierzchni
zwierciadła wody.

a). b).
Y/////////7///////////////////////,

Rys. 5 a. Rys. 5b.

W tych obu przykładach nie może być mowy
o prędkości przyściennej, gdyż ta prędkość jest równa
zeru, a następnie stopniowo wzrasta według paraboli,
jak na rysunkach Ba i 5 6. Temsamem można po-
wiedzieć, że w przypadku ruchu laminarnego, któryby
zaistniał w łożyskach otwartych lub w rurach, nie bę-
dzie działania naporu wody płynącej na bardzo drobne
ziarnko mineralne znajdujące się bezpośrednio przy
ścianie rury, względnie przy dnie koryta otwartego.
Laminarny ruch wody w łożyskach naturalnych lub
sztucznych prawie nigdy nie zachodzi. Już przy bardzo
małych prędkościach, wynoszących zaledwie parę mili-
metrów na sekundę, powstaje ruch burzliwy. Prędkość
krytyczną dla przepływu wody w rurach, przy której
ruch laminarny przechodzi w ruch burzliwy określa
równanie podane przez Reynolds'a:
prędkość krytyczna górna:

0,023
" (1+Ó~0336 T+ 0;Ó00221 T2J d

prędkość krytyczna dolna:
0,0036

ni * _

v=-

(1 +0,0336 r+0,000221 712) d

27

przyczem T oznacza temperaturę wody w stopniach
Celsiusa, d zaś oznacza średnicę rury. Prędkość kry-
tyczna górna oznacza prędkość, przy której z ru-
chu laminarnego przechodzi woda w ruch burzliwy tj.
przy prędkościach rosnących. Wartość druga natomiast
oznaczałaby prędkość graniczną obu tych ruchów przy
prędkościach się zmniejszających, a więc przy przejściu
z ruchu burzliwego w ruch laminarny. Pojęcia te będą
jeszcze w ciągu niniejszej pracy obszerniej rozpatrywane.

Wzory 27, można odnieść dla łożysk otwartych;
po wstawieniu d=4if, oraz T~ 10° C, a więc otrzymamy :

, , , , , , , 0,0042
prędkość krytyczna górna v=

W przypadku bardzo szerokich łożysk natural-
nych wstawia się zamiast promienia hydraulicznego R
średnią głębokość więc:

0,0042
. gór. —

1'kr. dol. =

t
0,00066

27 b

dolna t>=

R
0,00066_____

27 a

We wzorach 27— 27 ft należy wstawiać wartości
w metrach i sekundach. Dla głębokości i = 2 m otrzy-
muje się v=0,0021— 0,00033 mjsek. W wykonanych osa-
dnikach prędkości są z reguły o wiele większe, więc
zawsze będzie zachodzić w nich ruch burzliwy.

W sprawie rozkładu prędkości w przypadku ruchu
burzliwego należy zauważyć, że drogą teoretyczną nie
uzyskano dotychczas zadowalniających rezultatów. Do-
piero pomiary wykonywane w czasie doświadczeń w la-
boratorjach wodnych dały pewne podstawy do rozwią-
zania tego zagadnienia drogą empiryczną. Jasmund
stwierdza, że ruch burzliwy powstaje, gdy energja po-
tencjalna jest większa niż tarcie wewnętrzne cieczy,
np. pomiędzy dwoma punktami rury, w której się ruch
odbywa. Woda bowiem przechodząc z jednego punktu
do drugiego niższego uzyskuje więcej energji, aniżeli
straci wskutek tarcia wewnętrznego w przypadku
czystego ruchu laminarnego. Z powodu nadmiaru energji
cząsteczki wody zyskują dążność do odchyleń poprzecz-
nych, czyli drgań przypadkowych, tj. odbywających się
raz w jedną, drugi raz w drugą stronę, bez jakiego-
kolwiek prawidła. Te odchylenia poszczególnych cząste-
czek sumując się, powodują rozszczepianie się po-
szczególnych strug wody, mieszanie się ich i t. d., aż
w ten sposób nadmiar energji kinetycznej zamieni się
wskutek tarcia na ciepło.

Próby ujęcia tego ruchu w ogólne prawidła, wy-
rażone przy pomocy formuł matematycznych, nie dały
dotychczas zadowalniających wyników. W tej dziedzinie
jesteśmy ciągle jeszcze zdani na obserwację zjawisk,
z których co do pewnych poszczególnych przypadków
możemy wyciągać wnioski.

Tworzenie się wirów ułatwia szorstkość ścian naczy-
nia, w którem się woda porusza. Im większe i częstsze
są, nierówności ścian, tem prędzej ruch laminarny prze-
chodzi w burzliwy, zarazem wiry są większe i pulsacja
intensywniejsza. Odróżniamy przeto: a) czysty ruch
burzliwy, zachodzący w przypadku przepływu wody
przez koryta o gładkich ścianach, np. rurki szklane lub
metalowe ciągnione, oraz b) ruch burzliwy zakłucony,
odbywający się w przewodach chropowatych, t. j . ze
ścianami szorstkiemi. Ściany przewodów wymienionych
pod a) nazywa Reynolds ścianami o hydrometrycznie
niewyczuwalnej chropowatości, albo krótko hydrome-
trycznie niewyczuwalnemi.

Przepływem wody w rurach, szczególnie w gład-
kich, zajmowało się wielu hydromechaników, których
prace dają dostatecznie jasny obraz przepływu. W bar-
dzo cienkiej przyściennej warstewce, o grubości mierzo-
nej zaledwie w dziesiętnych milimetra, odbywa się
ruch uwarstwiony. Przy samej ścianie jest więc pręd-
kość wody równa zeru, dalej od ściany ku środkowi
rury, prędkość jest coraz to większa, wzrastając według
prawa ruchu laminarnego do wartości krytycznej na v,
przy której elementarne opory tarcia wewnętrznego są
mniejsze od różniczki energji kinetycznej poszczegól-
nych strug wody. Od tego miejsca w reszcie przekroju
poprzecznego rury panuje ruch burzliwy. Prędkości
główne, t. j . równoległe do osi rury, wzrastają od tej
prędkości krytycznej ku środkowi rury w przybliżeniu
według elipsy, której oś krótsza schodzi się z osią
rury (rys. Ba). Różni autorzy podają odrębne wzory
na krzywą prędkości, traktując ją także jako parabolę



3-go, względnie wyższych stopni. "Wszystkie te kształty
praktycznie nie wiele się różnią od siebie i od kształtu
elipsy.

o.

Rys. 6.

W przypadku tak opisanego ruchu burzliwego
w rurach prędkość przyścienna, albo prędkość przy dnie
w łożyskach otwartych, jest wprawdzie równa zeru,
ale w znaczeniu praktycznem jako prędkość przyścienni!
v,i należy uważać prędkość graniczną. t>fo., zaznaczoną,
na rys. 66, t. j . w miejscu, gdzie ruch laminarny prze-
chodzi w burzliwy. Pomijamy więc część cieczy zawartą,
w warstewce przyściennej „a", zaliczając ją tem sa-
mem do ściany.

Dla rur szorstkich ścisłe odgraniczenie warstewki
przyściennej, z ruchem wody laminarnym, od reszty
wody, w której zachodzi ruch burzliwy jest trudniej-
sze, gdyż wyniosłości ścian rury będące wykładnikiem
szorstkości, są wielokrotnie większe niż grubość war-
stewki przyściennej. Jednakowoż obraz prędkości w sfe-
rze ruchu burzliwego przedstawia się zupełnie podobnie
jak w przypadku rur gładkich. Uwikłanie ruchu po-
szczególnych strug wody jest coraz to większe, a okre-
ślenie prędkości przyściennej jak w poprzednim przy-
padku jako prędkości krytycznej jest trudniejsze. Wiry
bowiem powstające przy ścianach są, coraz większe,
tworząc pole, w którem trudno jest wyobrazić sobie
tak regularne przejście prędkości jak w przypadku rur
gładkich, przedstawionym na rys. 6 a i Qb.

Przechodząc do koryt otwartych sztucznych, czyli
kanałów w praktyce spotykanych, musimy nadmienić,
że szorstkość w nich jest bez porównania większa,
aniżeli w powyżej omawianych przykładach z rurami.
Tembardziej ta różnica szorstkości będzie widoczna,
jeżeli rozważać będziemy ruch w łożyskach naturalnych,
t. j . w rzekach, których kształt przekroju poprzecznego
i jego zmiana w ciągu długości rzeki nie dadzą się
przedstawić przy pomocy żadnych matematycznych
formuł. To samo można powiedzieć w odniesieniu do
osadników, w których po osadzeniu warstwy piasku na
dnie szorstkość dorównuje szorstkości dna w rzekach.
"W dnie piaszczystem można zauważyć poza nierówno-
ściami małemi, wywołanemi kształtem samych ziarnek
piasku, takie nierówności większe (rys. 6 c). W takich
przykładach trudno mówić o warstewce przyściennej,
gdyż nie ma żadnej płaszczyzny, względnie regularnej
powierzchni, któraby przedstawiała ściany, czy dno
koryta. Tak przy zagłębieniach mniejszych jak i więk-
szych, tworzą się wiry małe i duże, które naprzemian
jużto powstają juźto znikają, raz mniej drugi raz wię-
cej intensywnie.

Na cząsteczkę G położoną na dnie (rys. 6 d) dzia-
łają siły: napór wody od strony dopływu, a ssanie od
strony odpływu. Zwyczajnie siła naporu wody jest nie-
znaczna w porównaniu ze ssaniem JP, powstającem poza
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ziarnkiem po stronie tworzących się wirów. Te siły
ulegają ciągłym zmianom, tak co do kierunku, jak i co
do bezwzględnej wielkości, a złożone z siłą ciężkości
tworzą wypadkową, której wielkość i kierunek są
zmienne. Raz jest ona skierowana ku dołowi, drugi raz
ku górze. W tym ostatnim przypadku następuje ruch
ziarnka ku górze, tam ono napotyka inne wiry, które
stopniowo unoszą ziarnko, porywając je raz ku górze,
drugi raz w dół. Z powyższego wynika, że ziarna pia-
sku poruszającego się po dnie rzeki, nie są prawie
nigdy posuwane jak to założono przedtem przy wypro-
wadzeniu wzoru 25, tylko porywane przez drobne strugi
wodne wirów, raz w górę, to znowu porzucane na dno
koryta. Zatem ruch ziarnek piasku, a więc i ruch
rumowiska w ogólności, zależy głównie od tych dro-
bnych wirów powstających przy dnie, a rozwiązanie
zagadnienia ruchu rumowiska, t. j . ustawienie teorji
ruchu rumowiska, można dopiero uskutecznić po pozna-
niu tworzenia się tych wirów. Ogólnej teorji powsta-
wania tych. wirów nie znamy, możemy jednak powie-
dzieć, że gdy ruch wody w łożysku ustaje, natenczas
i wiry znikają, natomiast ze wzrostem prędkości ruchu
wody wiry te coraz intensywniej się tworzą. Na tej
zasadzie można przypuścić, że jako miarę tworzenia
się wirów, a zarazem kryterjum dla ruchu ziarnek dna,
można uważać v,t, t. j . składową prędkość wody w kie-
runku ruchu wody w łożysku, położoną w głębokości
tuż ponad wszystkiemi przeciętnemi wyniosłościami
dna (rys. 6 e). Ta prędkość vd jest więc składową
w kierunku przepływu wody wszystkich elementarnych
prędkości poszczególnych wirów. "W ten sposób okre-
śloną prędkość nazywać będziemy prędkością dna i tę
prędkość będziemy uważać za miarodajną do określenia
ruchu materjałów dna. Określenie tego ruchu uskuteczni
się przez wyznaczenie związku w formie matematycz-
nego równania pomiędzy prędkością v,t, a ciężarem,
względnie średnicą ziarn piasku ułożonego na dnie,
który przy tej prędkości zmienia swój pierwotny stan
spoczynku na ruch. Prędkość dna w ten sposób okre-
ślona nie pozostaje więc w żadnym związku z poprze-
dnio omawianą warstewką przyścienną i prędkością
krytyczną.

Celem oznaczenia wartości prędkości przy dnie,
musimy najpierw omówić rozkład prędkości w piono-
wych dla koryt otwartych, wyprowadzony na podstawie
obserwacji i pomiarów przy pomocy przyrządów hydro-
metrycznych, jakiemi są głównie młynek hydrome-
tryczny, a w niektórych wypadkach także rurka Pitofa.
Tu nadmienia się. że przy pomocy młynka, można
mierzyć prędkości w odległości kilku centymetrów nad
dnem, oraz kilku centymetrów poniżej powierzchni
zwierciadła wody. Górną i dolną część pionowej krzy-
wej prędkości wyznacza się przez ekstrapolację, co się
zwyczajnie uskutecznia odręcznie drogą wykreślną
(rys. la).

Na rozkład prędkości w pionowej, oraz na bez-
względne wielkości prędkości wody w poszczególnych
punktach przekroju poprzecznego mają, wpływ dno
i ściany łożyska. Przy dostatecznie szerokiem łożysku,
wpływ ścian bocznych na rozkład prędkości może być
znikomo mały, tak że go można przy dalszych rozwa-
żaniach pominąć bez szkody dla całości zagadnienia.
Pod tem założeniem kwestja rozkładu prędkości w prze-
kroju podrzecznym ogranicza się tylko do rozkładu
prędkości w pionowej. Że prędkość przy dnie jest naj-
mniejsza, nie ulega żadnej wątpliwości. Dalszy wzrost
prędkości nad dnem starano się ująć w formę równania
matematycznego.

Abot i Humphrey podają, krzywą, prędkości w pio-
nowej jako parabolę 2-go stopnia o osi poziomej, odda-
lonej od zwierciadła wody o t0 = 0,297 t (rys. 7 b).
Równanie tej paraboli w odniesieniu do wierzchołka
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jako początku układu jest y'i==2P.x, a w odniesieniu
do punktu 0, położonego na powierzchni zwierciadła
wody jako początku układu jest:

„ ^ . - ^ ( f c - O 1 . -. .28
przyczem P jest parametrem tej paraboli proporcjonal-
nym do drugiego pierwiastka średniej składowej pręd-
kości pionowej, a odwrotnie proporcjonalnym do głębo-
kości. Literą v0 oznaczamy największą prędkość w pio-
nowej.

a).

Ą

ii

. '.:. ..

- - •

J

/

7

. . - , - . • ;

d).

Bys. 7.

Hagen przyjmuje pionową krzywą prędkości jako
parabolę drugiego stopnia o osi pionowej (rys. 7 e),
której równanie jest:

przyczem vd oznacza prędkość przy dnie a P oznacza
parametr tej paraboli W późniejszej pracy podaje Ha-
gen wzór nieco zmieniony:

v,r = 'V, (l — 0,0582 YO •' '• • • • 28 b
Bazin podaje również kształt paraboliczny dru-

giego stopnia, o osi poziomej, położonej na powierzchni
zwierciadła wody (rys. 7 d), której równanie jest na-
stępuj ące:

. . . 29

z którego otrzymuje się po przeliczeniu:

średnią prędkość v, — vs — •&? fTl . 29 a

prędkość przy dnie v,i = vp— 20 ^tl . 2 9 6
Christen podaje rozkład prędkości w pionowej

jako parabolę 8-go stopnia (rys. 7 e). Wychodzi z zało-
żenia, że prędkość bezpośrednio przy dnie jest równa
zeru, poezem bardzo prędko wzrasta. W dalszej partji
przekroju jest rozkład bardziej jednostajny. Równanie
tej paraboli ma kształt następujący:

==V?. V
t-tx

ł
. 30

Rozkład według Christena przypomina zatem po-
przednio omówiony rozkład prędkości w rurach gład-
kich w przypadku ruchu burzliwego.

Lippke (Das Abfiussproblem des freifliessenden
Stromes. Die "Wasserwirtschaft 1931) podaje rozkład
jorędkości w pionowej według linji składającej się z dwu

części, górnej prostej i dolnej eliptycznej. Taki kształt
tłumaczy podziałem oporów ruchu wody w czasie prze-
pływu na dwie części, t. j . część oporów powstałą
wskutek wzajemnego przesuwania się warstw górnych
nad dolnemi, czemu przeszkadza lepkość cieczy, oraz
drugą, powstałą, wskutek szorstkości dna. Opory 1-szej
kategorji rozkładają się według Lippke'go na całej
głębokości równomiernie według prawa linji prostej,
a opory drugiej kategorji, t. j . będące wyłącznym wpły-
wem szorstkości dna, rozkładają się według elipsy.
W punkcie granicznym prosta jest styczna do elipsy.
Ogólnego sposobu kreślenia pionowej krzywej prędkości
zresztą Lippke nie podaje. Pozatem rozważania jego
są bardzo zawiłe i do praktycznego zastosowania się
nie nadają.

Jasmund podaje krzywą prędkości w formie krzy-
wej logarytmicznej (rys. 7 f)

v = a + 1000 I log. nat. (a + c) . . . 31
stałe a i c należy oznaczyć dla każdej rzeki, względnie
dla jej charakterystycznych odcinków, oddzielnie.

Według Jasmunda ó oznacza tę grubość warstewki
przy dnie, w której woda nie bierze udziału w ruchu.
Grubość ta zależy od głębokości, im większa głębokość
t tem większe <5;

np. dla — = 0,83
v

j e s t , ^ ł i = 0,00248 m

a zatem dla t = Im, ó — 2,48 mjm
„ t = 2m, d — 4,96 mjm

czyli, że ziarnko o średnicy <j> 2,48mjm dla t = lm,
a o średnicy <j> 4,96 mjm dla t=2 m jest w całości
w warstewce ó nie biorącej udziału w ruchu, a więc
ziarnka są w spoczynku i nie będzie ruchu rumowiska,
Dalej według Jasmunda krzywa prędkości nigdy nie
może być styczną do linji dna, tylko w swym najniż-
szym punkcie, t. j . gdzie prędkość jest równa zeru,
jest ona nachylona do linji dna pod kątem równym
w przybliżeniu 1 ° — 5 °.

Powyżej przytoczone wzory nie wiele pomóc nam
mogą w wyznaczeniu prędkości przy dnie. Wyniki są
zbyt różne, a nawet prędkość przy dnie według dwu
ostatnich wzorów jest równa zeru. Według Bazin'a
otrzymuje się, jak już powyżej we wzorze 29 b napisano:

va=vp—20ftI.
Przyjmując w przybliżeniu według M. Matakie-

wicza (Podr. Inż. „Pomiary wodne"):
i/s=0,85 Vj, 32

oraz według wzoru Chezy:
0„=5O fil . . . . , 82 a

(wartość stałą 50 można uważać jako najbardziej pra-
wdopodobną przy. osadnikach, w których dno jest po-
kryte osadzonym piaskiem) otrzymuje się:

0,85
20
50!) * - ó ,77 v. . 32 b

wartość zatem oznaczona przedtem według Bazin'a
wydaje się zbyt duża.

Jasmund powiada, że prędkość przy dnie nie da
się zwyczajnemi urządzeniami do mierzenia prędkości
zmierzyć. Prędkość tę można mierzyć tylko w pewnej
odległości od dna. Dalej podaje, że bezpośrednio przy
samem dnie prędkość wody bardzo szybko maleje, za
to coraz większe są jej zmiany i wahania, czyli pul-
sacja wody. Omawiając wzór Bazin'a (29 b) podaje
prędkość przy dnie równą połowie największej pręd-
kości w djagramie prędkości w pionowej, czyli równą



241

połowie prędkości powierzchniowej vp. Jeżeli przyjmie-
my, że na powierzchni zwierciadła wody jest prędkość
największa,

«<* — Y V *
 33

albo wstawiając jak powyżej: u„=0,85 vt

otrzymuje się: Vd—jrQ£ • o- v»=O,59 v„ . . 33 a

Schaffernak w swej pracy p. t. „Neue Grundlagen
fur die Berechnung der Gesohiebefuhrung in Flusslau-
fen" podaje, że jako prędkość, przy dnie należy uważać
tę prędkość, jaką przedłużenie krzywej prędkości odcina
na dnie koryta. Następnie podaje wzór na średnią
prędkość przy dnie dla całego przekroju poprzecznego
badanych przez siebie łożysk rzecznych w następują-
cej formie:

^„=0,63 fłl 34
przyczem / należy wstawiać w promillach.

Przyjmując kształt krzywej prędkości przy dnie
paraboliczny, otrzymamy największą prędkość dna
w środku równą półtorakrotnej wartości prędkości śre-
dniej , czyli:

najw. vd— | vds

Wstawiając dalej / jako spadek jednostkowy
otrzymamy :

najw. v« = •§•. 0,63 ^ 0 6 6 0 7=29,9 ffl . 34 a
przyjmując jak poprzednio vs=h0^tI i wstawiając
wartość za ytlw równanie 34a otrzymuje się:

0,784 misek dla żwiru o wielkości ziarn grochu,
0,923 8 „ . „ ,

w „ - ^ - « . - 0 , B 9 8 v. 34,

Do dalszych obliczeń mniejszej pracy przyjęto
związek ostatni t. j . wyrażony równaniem 34 6 z zao-
krągleniem współczynnika stałego do wartości 0,6 czyli

vd=0,6 vs 34c
Znając związek pomiędzy średnią prędkością prze-

pływu Vi, a prędkością przy dnie vd, można roważać
ruch rumowiska jako funkcję średniej prędkości vs. Ta-
kie założonie stawia się z uwagi na to, że przy pro-
jektach osadników, podstawową do obliczeń wymiarów
jest średnia prędkość przepływu.

Pozioma prędkość przepływu wody w korytach
i jej wpływ na ruch rumowiska.

Teraz przechodzimy do związku pomiędzy pręd-
kością w rzece a wielkością ziarn piasku poruszających
się na dnie rzeki pod wpływem prędkości, wyznaczo-
nego doświadczalnie na podstawie przeprowadzonych
obserwacyj i pomiarów w łożyskach naturalnych, oraz
w laboratorjach wodnych.

Autorzy badający ten problem, uzależniają ruch
rumowiska: a) od prędkości przy dnie, t. j . prędkości
mierzonej np. 5 cm nad dnem rzeki, lub b) od prędkości
średniej przekroju poprzecznego, albo wreszcie c) od
siły unoszenia, którą mierzy się iloczynem średniej
głębokości i spadku zwierciadła wody.

W przypadku a) można prędkość przy dnie za-
stąpić prędkością średnią według równania 34 c, a w przy-
padku o) iloczyn ^tJ można także zastąpić prędkością
średnią stosując równanie 32a, tak że w ostatecznem
rozważaniu zawsze będziemy mieć stosunek wielkości
ziarn piasku, wyrażonej średnicą d, oraz średniej pręd-
kości vs.

Souchier (Handb. d. Ingwiss: Die Gewdsserkunde
i Forchheimer: Hydraulik) na podstawie pomiarów na
Górnym Renie stwierdzili, że ruch materjałów dna
następuje, gdy prędkość mierzona 5 cm nad dnem rzeki
przekroczyła następirjące wartości: _j ,_•. (5*5

orzechów lasko-
wych,

» » » jaj gołębich,
„ „ ciężarze do 250 pr,

kawałków kamienia o cięż. do 1000 gr,
„ 2500 „

1,123 „
1,4*6 „
1,589 „
I , 8 0 0 n _ t! n » ]) i)

Tym wielkościom odpowiada w przybliżeniu nastę-
pujący wymiar średnic: 0,8, 1,6, 2,6, 5,6, 8,0, I2,5c»nj).

A zatem Souchier wprowadza zależność pomiędzy
wielkością żwiru, a prędkością przy dnie. Wyniki badali
przedstawiono na rysunku 8-mym.

Franzius (Handb• d. Ingwiss: Die Gewasserkwn.de)
podaje w swem dziele p. t. „Handbuch d. Baukunde"
związek pomiędzy wielkością ziarn żwiru a średnią
prędkością wody w przekroju.

Przy przekroczeniu następującej średniej prędkości
następuje ruch ziarn żwiru:

0,5 misek dla miałkiego piasku,
1,0 „ „ grubego piasku murarskiego,
1,5 „ „ bardzo grubego piasku (drobny żwirek),
2,0 „ „ grubego żwiru.

Tym kategorjom materjałów odpowiadają w przy-
bliżeniu następujące średnice: 0,1, 0,3, 1,0, 3,0cm1).

Związek ten przedstawiono wykreślnie na ry-
sunku 8-mym.
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Rys. 8.

Obaj powyżej wymienieni autorzy wykonywali
pomiary na łożyskach rzecznych, a wielkość kamieni
określona jest przez nich tylko z grubem przybliżeniem.

Inny związek, t. j . w postaci wzoru matematy-
cznego pomiędzy średnicą ziarna dt a siłą unoszenia
podaje Krey. Wzór ten został wyprowadzony na pod-
stawie pomiarów w laboratorjum wodnem w Berlinie
(Versuchsanstdlt fur Wasserbaii u. Schiffbau). Wzór
podany jest w następującej formie:

\
] 35

') Według oceny autora.
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przyczem nałeży wstawiać średnicę ziarnka d i głębo-
kość i w metrach, J jako spadek jednostkowy, a y
w kg na 1 m3.

Wstawiając w to równanie wartość na tJ z rów-
nania 32a otrzymuje się wzór podany przez Krey'a
w innej przerobionej formie:

. . . 35 a^ = 5 0 ^ = 17,7 f d . . .

Stosując natomiast wzór prof. Matakiewioza na
prędkość przepływu z r. 1905 (dla uproszczenia, t. j .
aby uniknąć wykładnika zmiennego przy J, co jest
usprawiedliwione tem, że przy osadnikach mamy do
czynienia z bardzo małym spadkiem zwierciadła wody),
otrzymujemy:

i t l . . . 35b
Z tego równania wartość na t J wstawiamy w rów-

nanie 35, więc: V) = 34, fi,. ^0,125 d

czyli vs = 12,0 ^fd: 35 c
W równaniu tem wpływ czynnika t%l* jest nie

wielki, gdyż w granicach na t stosowanych przy osa-
dnikach w praktyce ?/•> nie wiele się różni od jedności.
Na rys. 8 są, te oba równania t. j . 35 a i 35 o przedsta-
wione wykreślnie, przyjmując dla równania 35 c t=l,
Dla głębokości t większej od 4,75 m jest prędkość kry-
tyczna według wzoru Krey-Matakiewicza większa niż
według wzoru 35 a.

Schoklitsch na podstawie doświadczeń przepro-
wadzonych w laboratorjum wodnem Politechniki w Gracu,
wyprowadził wzór wyrażający związek pomiędzy siłą
unoszenia y 11 a wymiarami i kształtem ziarnek piasku:

W równaniu tem oznacza ł0 70 tę głębokość
i spadek zwierciadła wody, po przekroczeniu których
następował ruch materjału ułożonego luźno na dnie
koryta. Współczynnik X zależy od kształtu ze-
wnętrznego ziarnek rumowiska, dla kulek przyjmuje
Schoklitsch A=l, dla piasku ,2=1,15—1,35, dla ostrych
kamyków X=3,1 a dla płaskich tabliczek łupku /I=4,0.
yx oznacza ciężar właściwy ziarn rumowiska, a y ciężar
właściwy wody. •

Przyjmując jak w pierwszej części niniejszej pracy
y, =2,51, oraz .2=1,15, t. j . przypadek niekorzystniejszy,
a dalej wstawiając wartość iloczynu t0 70 z równania 36,
w równaniu na średnią prędkość przepływu 32 a otrzy-
muj emy:

ws=50 V 0,556 d ~p=38,4 d°.75 . . 36 a

W przypadku zaś zastosowania równania 35 b,
t. j . wedle wzoru Matakiewicza, z którego obliczono
iloczyn t l i wstawiono w równaniu 36, z czego otrzy-
muje się:

t °'25 rf0'73t>,=34 t °'7B V 0,556 d Vd = 36 b

=40,201 Y(Yi- 36

Związek pomiędzy vs a średnicą d wyrażony rów-
naniami 36 a i 36 b przedstawiono przy pomocy dwu
krzywych na rys. 8. W równaniu 36 b przyjęto
t—l. Dla większych głębokości wypada prędkość vs

większa, dla t większego od 4,75 m wzór 36 6 daje
większe wartości, niż wzór 36 a. W praktyce stosowane
głębokości osadników są najczęściej w granicach 1—5 m
głębokości, a zatem obie krzywe określają pole, poza
które według powyższych wzorów prędkość krytyczna
dla podłoża nie wychodzi. ,_ .

e J (Dok. nast.)

Inż Dr. Alfons Chmlelowiec.

W sprawie obliczania prętów ściskanych.
Do napisania poniższych uwag skłoniło mnie na-

stępujące zdanie, które przeczytałem na str, 52 Cementu
Nr. 3 b. r.:

...ciężar przypadający na jedną, parę stojaków
(wynosi) okrągło 5,000 kg. Przy przekroju słupków
stojaka 13/13 cm otrzymamy jednostkowe ciśnienie drze-
wa, przy uwzględnieniu usztywnienia

5000 t . „ , . ,
o - -ggg- = 14,8 kglcm*

a przy nieuwzględnieniu usztywnienia . .. przypadnie
z uwzględnieniem wyboczenia (dla wysokości . .. około
2,80 m) c i ś n i e n i e d r z e w a

Z przytoczonych słów wynikałoby, że inne jest
ciśnienie jednostkowe w słupkach, jeżeli te są między
sobą usztywnione, a inne, jeżeli nie; przyczem w tym
ostatnim wypadku ciśnienie jednostkowe zależy nie-
tylko od obciążenia i przekroju słupków, ale i od ich
wysokości. Zapewne ze wzrostem wysokości słupków
rośnie ich ciężar własny, a więc i ciśnienie jednostkowe,
Hównież nie da się zaprzeczyć, że usztywnienie powo-
duje pewne odciążenie słupków z uwagi na ich sprę-
żyste skrócenie, które się udziela i tęźnikom. Wpływy
te jednak są nader drobne i'nie oto chodziło autorowi
słów przytoczonych. Chciał on tylko zaznaczyć, że
wielkość, otrzymana z podzielenia ciśnienia (14,8 kgfcm^)
przez spółczynnik Tetinajerowski 0,52, zależny od smu-
kłości słupków t. j . od stosunku ich długości do pro-
mi«nia bezwładności przekroju, nie przekracza naprę-
żenia dopuszczalnego drzewa na ściskanie, które w da-

nym wypadku wynosi 96 leg jem2. Ostatecznie możnaby
się zgodzić na taki sposób sprawdzania, czy przepisom
stało się zadość, gdyby nie nazwa „ciśnienie drzewa",
podkreślona przezemnie w przytoczonem zdaniu, a na-
dana wspomnianej wielkości, która aczkolwiek ma wy-
miar ciśnienia, ciśnieniem nie jest.

Dwa słupki o takim samym stałym przekroju,
a różnej wysokości, ściskane osiowo taką samą siłą,
mają takie samo naprężenie na ściskanie (ciśnienie),
jeżeli abstrahujemy od nieznacznego zresztą wpływu
ciężaru własnego. Ciśnienie bowiem jestto obciążenie,
przypadające na jednostkę przekroju, czylijest ilora-
zem obciążenia przez przekrój, a więc jest niezależne
od wysokości słupków, tak długo przynajmniej, jak
długo słupki są proste, t, j . dopóki się nie wyboczą.
W granicach proporcjonalności ciśnienia wyraża się
wedle prawa Hook'a iloczynem modułu Younga i skró-
cenia elastycznego, przypadającego na jednostkę dłu-
gości słupka, ma więc charakter fizykalny. Takiego
znaczenia nie posiada natomiast iloraz ciśnienia przez
spółczynnik zmniejszający na wyboczenie, który jest
wielkością czysto rachunkową. Nazywanie tego pojęcia
„ciśnieniem" albo, jak niektórzy chcą, „ciśnieniem na
wyboczenie", lub zgoła „naprężeniem na wyboczenie"
wywołuje zamęt w poglądach na istotę naprężeń i wy-
boczenia, nasuwając fałszywą analogję do naprężeń na
ściskanie, na zginanie, na ścinanie, skręcanie itd. Te
mają realne znaczenie i są naprawdę naprężeniami,
tamto zaś jest fikcją. Zamiast ją obliczać lepiej jest
n. p. znaleźć bezpieczny udźwig słupków? Dla prze-
kroju F i naprężenia dopuszczalnego na ściskanie kc

wynosi on
P Fk



Dopuszczalny udźwig na czyste ściskanie byłby
F.kc, stąd dla a zrozumiała jest nazwa: „spółczynnik
zmniejszający". Wdanym wypadku i % = 0,52.338.96=
= 16850 kg. Przepisom bezpieczeństwa stanie się zadość,
jeżeli udźwig dopuszczalny jest większy od rzeczywi-
stego obciążenia, które tu wynosi P=5000 kg. Sposób
opisany nie jest wcale uciążliwy i przemawia lepiej
do czucia inżyniera, niż operowanie fikcją, ciśnienia,
jak w przytoczonem na wstępie zdaniu.

Istota wyboczenia jest bardzo delikatnej natury.
Nieścisłe określenia w tej sprawie spowodowały wiele
nieporozumień w literaturze technicznej. Niewłaściwe
zaś ujęcie możliwości wyboczenia przez konstruktorów
było powodem niejednej poważnej katastrofy. Dlatego
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nie można być nigdy zanadto ostrożnym, gdy się mówi
i pisze o wyboczeniu. Pojęcie: „naprężenie na wybo-
czenie" wkradło się do nas z Niemiec. Ale i tam zdają,
sobie sprawę z jego szkodliwości. Oto co pisze Bleich.
na str. 115 swojej „Theorie und Bareclmung der eiser-
nen Brucken" (Berlin 1924): „Es ist zu bedauern, d&ss
an Stelle des Nachweises des Sicherheifcsgrades, der
Nachweis einer ideelen Spannung verlangt wird, die
der zulassigen Beanspruchung gegeniiber zu sfcellen ist.
Das Wesen des Knickproblems wird hierdurch yolstan-
dig Yerschleiert"J).

l) Por. autora: W sprawie ustalenia nanw dla własności
wytrzymałościowych. ""Wiadomości Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego 1981 str. 218.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Oszacowania na oko chyzości przejazdu samocho-
dem dają rezultaty, na których niestety opierać się nie
można. W procesach spowodowanych nieszczęśliwemi wy-
padkami samochodowemi jest często rzeczą, pierwszorzędnego
znaczenia ustalenie wartości chyzości przejazdu. W pewnych
wypadkach można uzyskać przybliżone daty w tym kierunku
z pomiaru długości drogi hamowania, z reguły jednakże
są, sądy skazane na ustalanie tej wartości z zeznań świad-
ków wypadku. Jak chwiejną jest granica tego rodzaju osza-
cowań dowodzą doświadczenia przeprowadzone w Psyclfblo-
gicznym Instytucie Badawczym (przy Instytucie Policyjnym
dla techniki i ruchu) w Berlinie. Wynika z nich, że uzy-
skane w ten sposób daty, tak w odniesieniu do jadących,
jakoteź do przechodniów są praktycznie zupełnie bezwar-
tościowe.

Z badań tych okazało się np. iź zaledwie w 22°/0

oszacowania podane przez jadących samochodem były w przy-
bliżeniu zgodne z rzeczywistością. Oszacowania dokonywane
przez przechodniów z chodnika dawały "jeszcze gorszy re-
zultat, gdyż tylko 20°/0. Najniekorzystniejsze oszacowania
uzyskiwano z odległości 150 m, albowiem 7r3°/0 oszacowań
było za nizkich, 10-2 °/0 za wysokich, a zaledwie 13-4°/0

odpowiadało faktycznej chyzości przejazdu. Dodać przytem
należy, iż próby te przeprowadzano z ludźmi obytemi z ru-
chem samochodowym, a więc z kierowcami i policją, z któ-
rych niektórzy byli nawet urzędowym rzeczoznawcami.

Warto przy tero. dodać, iż na ogół chyzości małe były
przeważnie oszacowywane za nizko, wielkie za wysoko. Im
chyżość była mniejszą tem błąd oszacowania większy. Bar-
dzo znaczne chyzości były szacowane stosunkowo dość do-
kładnie. " Zauważono przy tem, iż dokładność oszacowania
uzależnioną- jest dość silnie od huku motoru. (FerkehrstechniJc
Nr. 13/1932).

— Droga na Etnę. Podczas, gdy Wezuwiusz posiada już
od dłuższego czasu dobrą drogę, umożliwiającą przedostanie
się bez trudu prawie pod sam wierzchołek, Etna jest jak
dotychczas dostępną li tylko z pomocą uciążliwych ścieżek.
Obecnie projektuje się wykonanie tam wygodnej drogi, ważnej
szczególniej z uwagi na ruch turystyczny, albowiem Etna
w wierzchołku swym dominująca na 3311 m ponad poziomem
morza, jest objektem silnie przez obcych zwiedzanym.

Projekty udostępnienia Etny były bardzo rozmaite.
Myślano początkowo o wiszącej kolejce linowej, następnie
o koleji zębatej, zwyciężyła jednakże myśl wykonania drogi
samochodowej.

Sfinansowanie budowy następuje częściowo przez ka-
pitał prywatny, częściowo zaś przez gminy położone u stóp
Etny. Punktem wyjścia dla drogi jest miasteczko Nikolosi
na wysokości 700 m nad p. m., punktem końcowym Casa
Oantoniera leżąca na wysokości 1900 m. W tem miejscu
mają być wybudowane hotele na przyjęcie turystów.

Całkowita długość drogi wynosi 20 hm, szerokość 8 m,
najmniejszy promień krzywizny 50 m. Przeciętny spad 5 °JQ,
maksymalny 8°/0. Na całej długości projektuje się nawierzch-
nię asfaltową. Czas budowy obliczony na dwa lata. (Der
Strassenhau Nr. 7/32). E. B.

Koleje.
V

— Nowa linja kolejowa z Cervene Skały do Morgecan
w Czechosłowacji jest jednotorowa, 92*3 km długa, o naj-
większych wzniesieniach 16°/00, o najmniejszych promieniach
łuku 400 m, wyjątkowo 300 m. Na całej linji będzie 12 sta-
cji pośrednich, 2 mijanki, 3 przystanki towarowe i 4 oso-
bowe. — Kubatura robót ziemnych wynosi 2,600.000 m8,
betony i mury 118.000 w8, nie wliczając obwarowań tune-
lów. Większych wiaduktów i mostów będzie dziesięć o dłu-
gości sumarycznej 438 m, tunelów dwanaście, o długości
4728 m.

Najbardziej godnym uwagi objektem będzie wykuty
w skale tunel 1216 m długi w hm 7"1—8'4 od Ćervene Skały
koło Tilgartu. Następny tunel 240 m długi mieści się
w hm lU-2—10'6, a trzeci 820 m dł. koło Besnik; będzie on
najwyższym punktem całej linji.

Mniejszych przepustów i przejazdów będzie około 50.
Koszta budowy całej linji preliminowano na 295,000.000

koron cz. — Budowa, prowadzona kosztem kolei państwo-
wych, potrwa 6 lat.

Celem budowy nowej linji jest uzyskanie drugiego,
skróconego połączenia z zachodu na wschód Słowaczyzny.
Linja ta łączy stację ćervenu Skalu linji Pohrońskiej ze sta-
cją Morgecany kolei Koszycko-Bogumińskiej i będzie jednem
z ogniw przyszłej wielkiej magistrali przez środek Słowa-
czyzny. (iniynier kolejowy, zeszyt 11 z 1931, strona 314).

— Ukształtowanie stacji stosownie do wymagań doby
dzisiejszej, omawia prof. inż. Blum (Yefkehrsłechmsche
Woche, Nr. 35 z r. 1931), wypowiadając szereg poglądów
na ukształtowanie stacji osobowych i towarowych z pomi-
nięciem stacji zarządowych i postojowych.

W u k ł a d z i e torów s t a c y j n y c h dla uniknięcia
przecięć, potrzebne są kosztowne wiadukty. Dlatego dla kie-
runków mniej ważnych nie należy unikać przecięć iw pozio-
mie. Sprawę dopuszczalności poszczególnych przecięć w po-
ziomie nie należy rozważać z punktu bezpieczeństwa ruchu,
ponieważ każde z nich może być odpowiednio zabezpieczone,
lecz z punktu widzenia wydajności stacji.

Dla stacji w większych miastach wskazane jest pro-
jektowanie stacji pomocniczych, ponieważ ułatwiają one za-
projektowanie stacji centralnej o najprostszym rozkładzie
torów.

W w i ę k s z y c h s t a c j a c h o s o b o w y c h należy
unikać założeń czołowych. Większe stacje czołowe, które
istnieją, będą musiały być przekształcone na stacje przej-
ściowe, co należy uwzględniać w planach regulacyjnych miast.
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Układ torów wraz z odnośnemi urządzeniami powinny
tworzyć możliwie najprostszą całość, unikać stacji wyspo- -
wych lub -widłowych.. Najlepsze są perony wyspowe, polo- •
żonę równolegle jeden obok drugiego.

Budynki dworcowe nie należy uważać za najgłówniejszą
cząść stacji, sytuować je obok torów peronowych, niech
nie zajmują wielkiej powierzchni a rozbudowy wuja się na
wysokość.

Układ torów s t a c j i t o w a r o w y c h powinien;"..być
kierunkowy. Stację towarową należy sytuować od. strony
miasta bez względu na nasuwające się trudności. Należy
zerwać ze zwyczajem projektowania torów ślepych przy
magazynach i ładowniach, wszystkie tory mają, b.̂ 0 przej-
ściowe. Uszczuplać i upraszczać urządzenia przewozowe,
a dbać o odpowiedni rozwój urządzeń ruchowych.

— Kolej podziemna w Madrycie. Projektowana sieć kolei
podziemnych w stolicy Hiszpanji przewiduje 25 km linji,
schodzących sią na dworcu głównym Puerta del Soi w środku
miasta.

Obecnie, są oddane do użytku dwie linje tej sieci,
które łączą gęsto zaludnione dzielnice Oaarto Caminos
i Puerta de V"allecos z północy na południe 7.700 m długą
trasa, o 14 przystankach (I) i (II) ze wschodu na zachód,
wiążącą Puerta del Soi z dzielnicą Ventas długości 3.300 m
z 8-ma przystankami.

Wszystkie urządzenia kolei podziemnej w Madrycie
odpowiadają, najbardziej nowoczesnym wymaganiom techniki,
przyczem i strona estetyczna nie została pominiętą.

Budowa samego tunelu pod ulicami wykonaną była
dwoma różnemi sposobami. Na odcinkach Puerta del Soi
do placu Bilbao w jednym kierunku, jak również od ulicy
San Pedro w drugim, stosowany był właściwy sposób tune-
lowy 8 do 20 m pod poziomem ulic bez tamowania na nich
ruchu, na pozostałych częściach trasy w otwartych wykopach.

Linja jest dwutorowa, o szerokości toru 1441 mm,
największe wzniesienie wynosi 40°/00, najmniejszy promień
łuku 80 m. Szyny Yignola na podkładach drewnianych,
13 m długie, ważą. 40 kgjm. Trakcja elektryczna o przewo-
dach górą.

Tabor składa się z wagonów motorowych i przyczep-
nych. Wagony motorowe są 12-75 m długie, 2'40 m szero-
kie i 8*4 m wysokie.

W dalszym ciągu przystępuje się do budowy trzech
nowych linji, (Iniynier kolejowy zesz. 2 z r, 1932, str. 43).

Ink. A. W. Kr&ger.

RECENZJE I KRYTYKI.
Księga pamiątkowa pierwszego polskiego zjazdu zel-

betników, nakładem Związku polskich fabryk Portland-
Cementu, Warszawa 1931.

Zjazd źelbetników odbył się w Warszawie 21 i 22
listopada^ 1931. Obecnie wyszła księga pamiątkowa, opisu-
jąca przebieg zjazdu i zawierająca 44 referaty, wygłoszone
na zjeździć. Niepodobna tu zdawać sprawę ze wszystkich
referatów, choć nieraz bardzo cennych. Wspomnę tu tylko
o niektórych. Obszerniejszy referat teoretyczny był inż. Sta-
nisława- Aiidruszewicza z Gdańska o obliczaniu skompliko-
wanych ustrojów ramowych. Dr. Bryła wyznacza minimum
ustrojenia w słupach ściskanych mimośrodkowo. Dr. A.
Ohmielowiec omawia typ żelbetowego mostu belkowego o po-
moście dołem, rozkład obciążeń na belki główne i poprzecz-
nice, oblicza w jednych i drugich . siły poprzeczne i mo-
menty. Inź. Grlticksmann podaje teorję ugięcia ustrojów krzy-

wych i łamanych. Inż. Plempel zastanawia się nad liniami
wpływowemi ugięcia łuku trójprzegubowego. Dłuższą roz-
prawkę ogłosił Dr. Tomasz • Kluz, podając nową metodę
obliczenia belek ciągłych zapomocą redukcji i opracował do
tego wiele tablic. Dr. Czesław Kłoś opisuje doświadczenia
nad wpływem domieszki gliny na wytrzymałość i skurcz
betonu. Autor stwierdza, że mała domieszka gliny ma mały
wpływ na wytrzymałość betonu, skurcz zaś przy domieszce
gliny byi większy. Ciekawe opisy wykonanych większych
budów żelbetowych podają Inż. Czesław Lubiński. Profesor
Dr. Jau Łopuszański. O roli betonu na wojnie pisze Inż.
M. Masłowski. Prof. Paszkowski przedstawił wyniki swych
badań nad współpracą betonu z żelazem. Stwierdza on, że
pierwszy okres ugięć bardzo blisko pokrywa się z teorety-
cznem ugięciem dla fazy pierwszej przy M = 7 I 5 . W dalszym
przebiegu ugięcie zaczyna wzrastać nieproporcjonalnie szybko
i nabiera kierunku równoległego do krzywej ugięcia teore-
tycznego dla fazy II, przyczem ugięcie rzeczywiste jest
mniejsze od teoretycznego zapewne wskutek tego źe w zna-
cznej części belki jeszcze beton współpracuje na ciągnienie.
Pomimo tego przy obliczaniu wymiarów belek nie możemy
liczyć na ciągnienie betonu, jakby to chciał autor, przy
obliczaniu płyt. Dalszą pracą Prof, Paszkowskiego jest ba-
danie racjonalnego kształta próbek betonowych dla.kontroli
wytrzymałości na ściskanie. Autor przychodzi do wniosku,
że zamiast kostek należy używać walców o .wysokości ró-
wnej średnicy. Autor proponuje dla badań wytrzymałości
walce o średnicy 20 cm, a dla bieżącej kontroli na badanie
także walce 8 centymetrowe. Ponieweż wytrzymałość betonu
zależna jest od wielkości przekroju walca czy kostki, więc
autor badał ją dla kostki 20 cm, walca 16 cm i walca 8 cm
i otrzymał stosunek wytrzymałości 1*12 i l"00 i 1*21. Inż.
Plebiński omówił sposoby rozwiązywania zagadnień hiposta-
tycznych za pomocą modeli. Inż. Pogany bada belączki żel-
betowe rentgenologicznie, a także porowatość betonu. Inż.
Pohoryles omawia betony z lekkiego kruszywa. Inź. Taub
zdaje sprawę z badań spawania wkładek żelaznych. Okazało
się, że łączenie prętów przez boczne zetknięcie i spawanie
elektryczne łukiem. świetlnym na długość i zetknięcia mają
pełną ich wytrzymałość przy długości zetknięcia równej
3 do 5-krotnej średnicy pręta w razie spawania obustron-
nego, a przy długości równej 10-krotnej średnicy przy spa-
waniu jednostronnem. Inż. Trojanowski kalkuluje użycie
cementu wysokowartościowego w budownictwie cywilnem
i dochodzi do wniosku, że tylko w wyjątkowych wypadkach
cement wysokow&rtościowy daje wybitne korzyści. Inź.
Tylbor opisuje budowę żelbetowych kesonów pod filary mo-
stu drogowego na Wiśle w Puławach. Inż. Luft omawia
wykonanie robót żelbetowych i konieczność lepszej kontroli,
W Niemczech dopuszcza się wyższe naprężenia betonu, jeśli
budowę wykonuje firma, która posiada specjalne gruntowne
doświadczenie i wiedzę z zakresu żelbetu.

W końcu podany jest obszernie przebieg obrad zjazdu
i jego uchwał jakoteż bankietu, w którym wzięło udział
ponad 300 uczestników zjazdu. Wreszcie podano obszerne
sprawozdanie z urządzonej równocześnie wystawy betonowej.

Dr. M. Thullie.

NEKROLOG]A.
Dnia 18. lipca b. r. zmarł po krótkiej słabości

ś. p. Dr. Inż. Tadeusz Obmiński, Profesor zwyczajny
budownictwa ogólnego Politechniki Lwowskiej. Ś. p.
Zmarły, którego obszerniejszy życiorys wkrótce po-
damy, był członkiem naszego Towarzystwa od r. 1897.

Cześć Jego pamięci!

Redaktor naczelny odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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T K E Ś C : Inź, M. Mazur: Prędkość opadania ziarn piasku w wodzie i jej znaczenie przy konstrukcji osadników. (Dokończenie).—
inz. B. Szewalsk i : Praca kierownic turbinowych przy ponadkrytycznych spadkach cieplnych. — Wiadomości z li-
teratury technicznej. — Recenzje i krytyki.

Inż. Michał Mazur
Konstruktor I, Katedry Budownictwa wodnego Polilsclmiki Lwowskiej.

Prędkość opadania ziarn piasku w wodzie i jej znaczenie przy konstrukcji osadników.
(Dokończenie).

Bardzo obszerne doświadczenia nad ruchem rumo-
wiska w wodzie płynącej przeprowadził Schaffernak
w laboratorjum wodnem w Wiedniu, których wyniki
zestawił w rozprawie p. t. „Neue Grundlagen f, d. Be-
rechnung d. Geschiebfiihrung in Flusslaufen". Badania
wykonał w korycie hydraulicznem o szerokości 1 m
i oszklonych bokach, dla wygodnej obserwacji ruchu
ziarn piasku. Największa objętość przepływu wody
przez koryto wynosiła 300 l/sek, przepływ mierzono
przy pomocy przelewu ostrokrawędziowego. Rumowisko,
t. j . piasek uniesiony przez wodę, chwytano w ma-
łych osadnikach, mierząc go, względnie ważąc, po od-
prowadzeniu wody z osadnika.

Jako materjał do doświadczeń był użyty piasek
i żwir z łożyska rzeki Dunaju, który przesiewano przez
szereg sit o coraz mniejszych oczkach i otrzymano
szereg grup piasku, względnie żwiru, o rozmaitej wiel-
kości ziarnek. Ciężar właściwy i wymiary ziarnek po-
szczególnych sort piasku oznaczono przy pomocy pikno-
metru i mikroskopu. Wyniki tych badań, dotyczące gra-
nicznej prędkości przy dnie, zestawione są na rysunku
9-tym. Pomiary wykazały, że inna jest prędkość gra-
niczna przy dnie, przy której następuje ruch materjału
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spokojnie na dnie ułożonego, aniżeli prędkość, przy
której materjał zawieszony w wodzie osadza się na dnie.
Na rysunku krzywa górna oznacza prędkość przy dnie,
po przekroczeniu itórej następuje ruch materjału uło-
żonego na dnie, zaś krzywa dolna oznacza tę prędkość
dna, poniżej której materjał o danej średnicy d, zawie-
szony w wodzie, osiada na dnie. Przy prędkościach po-
między obiema krzywemi materjał wprawdzie osiada,
lecz osadzony częściowo znowu przechodzi w ruch.

Z tego wynika, że przy prędkościach dna wynoszą-
cych mniej niż dolna krzywa wskazuje, dno osadnika pod-
wyższa się przez osadzanie się materjału, natomiast
przy prędkościach dna o wartościach większych niż daje
krzywa górna, następuje pogłębianie się, czyli orozja
dna. W osadnikach zatem prędkość^ przy dnie nie po-
winna przekraczać wartości określonych krzywą dolną

(pod założeniem ziarn piasku o pewnej grubości), na-
tomiast prędkość wody przy dnie w kanałach i rze-
kach uregulowanych powinna być zawarta pomiędzy
krzywą górną i dolną, gdyż tam musi się unikać
z jednej strony erozji dna, z drugiej zaś osadzania się
materjałów. A zatem prędkość w tym drugim przy-
padku powinna być równa w przybliżaniu prędkościom
według krzywej środkowej, która oznacza, że przy
tej prędkości dna materjał zawieszony w wodzie zostaje
dalej uniesiony, nie tworząc osadów, ani też erozji,
oczywiście w odniesieniu do piasku o pewnej określonej
średnicy ziarnek d. Prędkość według krzywej górnej
jest około dwa razy większa niż według krzywej dolnej.

Drugim ważnym wynikiem doświadczeń przepro-
wadzonych przez Schaffernaka jest stwierdzenie faktu,
że ruch rumowiska prawie że nie zależy od kształtu
ziarnek. Wykonano bowiem próby z ziarnami okrągłemi
i ziarnami płaskiemi. Na rys. 9 połączono próby wyko-
nane z ziarnami okrą,głemi linjami pełnemi, a z ziar-
nami płaskiemi linjami przerywanemi*).

Ostatni wniosek wyprowadzony przez Schaffer-
naka, t. j . że prędkość krytyczna nie1 zależy od kształtu
ziarnek, byłby zarazem dowodem, że ruch tych ziarnek
nie zależy od napór a wody płynącej, a raczej zależy
od wirów, z powodu których w pewnych miej scach przy
dnie obniża się ciśnienie, tak, że następuje ssanie ziar-
nek z dna. Wartość ssania, podobnie jak wiry, jest
chwilową i skoncentrowaną do pewnych małych po-
wierzchni, przez co jej wielkość może być znaczna, tak,
że pokonuje ono z łatwością ciężar własny ziarnek,
które z wielką prędkością podnoszą się ku górze, gdzie
dalej są unoszone prądem wody.

Przechodząc do wyznaczenia prędkości przepływu
wody przez osadnik zaznacza się, że prędkość ta,
z uwagi możności tworzenia się na dnie osadu, po-
winna być mniejsza, a co najwyżej równa prędkości
krytycznej dolnej, przy której ziarnka piasku przyby-
wające z rzeki z wodą, wskutek zmniejszonej prędkości
w osadniku, poczynają się osadzap,"

Jak z poprzedniego widać, badacze zajmowali się
głównie prędkością krytyczną górną, t. j . taką, przy
której materjał osadzony na dnie zostanie wprawiony
w ruch. Ta prędkość musi być oczywiście większa, aniżeli
powyżej określona prędkość krytyczna dolna. Souohier
podaje prędkość krytyczną górną przy dnie, natomiast
Franzius podaje prędkość krytyczną górną średnią.
Krey i Schoklitsch podają wartość siły unoszenia
również jako krytyczną górną, t. j . tę, przy której
zaczynają się poruszać ziarnka dotychczas spokojne,
na dnie osadzone.

Według Krapfa i Sotsohka'ego krytyczna siła uno-
szenia dolna jest o yO°/0 mniejsza niż krytyczna górna.
W odniesieniu zatem do prędkości pozostającej do

*) Uwaga. Według Schoklitseha, równ. 36 i 36a, prędkość
graniczna jest proporcjonalna do czwartego pierwiastka ze współ-
czynnika ;., który dla ziarn okrągłych jest w przybliżeniu równy
jedności, a dla ziarn w formie płytek równy około4j4. Zatem według
Schoklitseha różnica pomiędzy prędkością krytyczną dla ziarnek
okrągłych i dla ziarnek płaskich, wynosi do 40%.
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wartości siły unoszenia w stosunku drugiego pierwiastka,
różnica pomiędzy prędkościami granicznemi, t. j . górną
i dolną, miałaby zatem wynosić tylko około 10°/0 •

W niniejszej pracy przyjęto różnicę podaną przez
Schaffernaka, to znaczy, że prędkość krytyczna dolna
jest połową prędkości krytycznej górnej. Z podanych
bowiem wielkości przyjęto tę, która przedstawia większą
pewność, a więc według Sehaffernaka, który podał war-
tość jej w porównaniu do prędkości krytycznej górnej
jako najniższą.

Z powyższych wywodów wynika, że jako prędkość,
w osadniku należy przyjmować albo prędkość graniczną
dolną podaną przez Schaffemaka (rys. 8), zwiększając

ją według równania 34c, a więc w stosunku ^-T,=1,67,

t. j . o 67°/0, albo zmniejszając dwukrotnie, t. j . o po-
łowę, rzędne krzywych obliczonych według równania
Kreya lub Schoklitscha (rys. 9). "W ten sposób prze-
kształcone krzywe podano dla przejrzystego przeglądu
na rysunku 10 tym, z którego widoczny jest przebieg
poszczególnych krzywych. , . •
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Djagram narysowano tylko dla ziarn do maksy-
malnej grubości d==3cm, przy osadnikach bowiem cho-
dzi nam o osadzenie ziarn o średnicy minimalnej zgóry
oznaczonej. Ta zaś leży znacznie niżej 3 cm, dla cho-
ciażby jak najbardziej prowizorycznego oczyszczenia
wody. Krzywe wyznaczone z równania Krey'a podają
za duże wartośoi na prędkość graniczną dolną, o ile
chodzi o bardzo drobne ziarnka piasku. Według krzy-
wych wykreślnyoh -na podstawie wzoru Schoklitscha,
obliczone wartości prędkości dla średnic d bardzo ma-
łych wypadają stosunkowo małe. "Wynika to z tego,
że krzywa według Schoklitscha jest już zbliżona do
prostej, przechodzącej nieco powyżej początku układu
współrzędnych. Krzywa natomiast wykreślona według
Schaffernaka- wyrównuje te dwie różne wartości. Schaf-
fernak nie podaje wprawdzie równań swej krzywej,
jednak z rysunku' widać, że jest ona zbliżona do para-
boli o osi poziomej, o wykładniku pomiędzy 0,6—0,7,
czyli zbliżonym do wartości średniej obu wykładników
dwóch równań poprzednich, t. j . według Krey'a i Schok-
litscha.

Przyjmuje się więc w dalszym ciągu w równaniu
związku pomiędzy prędkością w osadniku a średnicą
ziarnek piasku, wykładnik dla d równy 2/3, t. j . odpo-
wiadający średniej pomiędzy wartościami 0,5 i 0,75,
a zatem następujący kształt równania:

v=k.d'h 37

Dla wyznaczenia zaś stałego współczynnika przyj-
muje się z rysunku 9-go, według jednej próby wyko-
nanej przez Schaffernaka, podającej, że dla d = l , l cm
jest prędkość przy dnie v/=0,40 m, zatem prędkość
średnia równa się według równania 34 c:

w / L_ Vi = -i-.0,40=0,667 misek.

Wstawiając tę wartość w ogólny kształt naszego
równania:

0,667-JT. (0,011)*,
otrzymuje się współczynnik K:

v ~ 0,667
. . . i c = JT = lo,t>.

• - ; : , * (o,oii)'*
Wstawiając w ten sposób otrzymaną wartość na K

w równanie 37, otrzymuje się ostąteczriy wzór:
V " 1 3 ' b - d D - • . . . . 3 7 aalbo v=13,5.d' J

' W równaniu tem należy wstawić v w metrach na
sekundę, a d metrach.

,, Wyrażając natomiast powyższe wartości w centy-
metrach i sekundach, otrzymamy powyższe równanie
w następującej formie:

v=G2.d%. . . . . . . 376
Związek ten pomiędzy średnią prędkością przepływu

wody przez osadnik v a średnicą d ziarn piasku osadzo-
nego na dnie osadnika, wyrażony powyżej zamieszczonemi
równaniami 37/a i 37 6; przedstawiono wykreślnię przy
pomocy grubszej linji pełnej na rysunku 10-tym. War-
tośoi na v, wyznaczone według tych równań, są zbliżone
do wartości średnich, a wyznaczonych na podstawie
równań według Schotlitscha i Krey'a, co zwłaszcza dla
średnic mniejszych od 1 centymetra jest szczególnie
widoczne.

Równanie 37 b zostało wyznaczone dla rumowiska
znajdującego się w naszych rzekach, dla którego ciężar
właściwy waha w granicach 2,5—2,7. W przypadku
ustalenia ciężaru właściwego znacznie mniejszego, na-
leżałoby prędkość v również nieco zmniej zżyć, co zresztą
będzie jeszcze rozważane w przykładach podanych
w dalszym ciągu.

Zastosowanie. Obliczenie wymiarów osadnika
i przykłady.

Wyprowadzone powyżej równania 23 i 37 6 mogą
służyć do oznaczenia wymiarów osadników. Z uwagi
na cel osadników wyznaoza się ich wymiary pod wa-
runkiem, aby zawieszonym w wodzie oząsteczkom mi-
neralnym dać możność opadnięcia z warstwy najwyż-
szej na dno osadnika. Żądane oczyszczenie, zależnie od
użycia wody, może być większe lub mniejsze, czyli
mniej lub więcej zupełne. Stopień oczyszozenia można
określić warunkiem, aby wszystkie ziarnka mineralne
o średnicy d, większej od pewnej najmniejszej średnicy
dv opadły na dno osadnika. Reszta zatem materjału
drobniejszego może płynąć dalej z wodą, bez1 szkody
dla jej użytkowania.

1
1

1
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Przebieg osadzania się części mineralnych i pod-
stawę obliczenia osadników, ilustruje rysunek, 11-ty, na
którym przedstawiono osadnik w formie prostopadło-
ścianu. Literą c oznaczono prędkość opadania ziarn
piasku w wodzie, v średnią poziomą prędkość prze-
pływu wody w osadniku, h oznacza głębokość osadnika,
I jego długość, a b jego szerokość. Z rysunku 11 wy-
nikają następujące równania:

$ : : «

z którego można obliczyć jedne z wartości, jeżeli trzy
inne są znane. Powierzchnia przekroju poprzecznego
osadnika oblicza się z równania :

n i t T& no

: Jf = o,n~—, . . . , d»a
v . ' " -

Objętość osadnika, a więc i objętość wykopów, wy-
znacza się według równania:

• T/" 1 1 1 ^ / Ł 386

Powierzchnia rzutu poziomego osadnika równa się:

'-?-•?• 38 o

z czego wynika, że wielkość rzutu poziomego osadnika,
przy pewnym danym (przyjętym) stopniu oczyszczenia,
zależy od głębokości h, a zatem dla najmniejszości ro-
bót ziemnych należy przyjmować głębokość osadnika
jak najmniejszą, o ile inne względy nie przemawiają
za jej zwiększeniem.

Z równania 38 oblicza się długość osadnika, więc;

J-i.A.
c

W równaniu tem należy podstawiać za h wartość naj-
większą, w przypadku, gdy dno osadnika jest założone
w spadku, względnie, jeżeli osadnik posiada przekrój
poprzeczny nieckowaty.

Chcąc zatem aby długość osadnika była jak naj-
mniejsza, należy przyjąć jak najmniejszą głębokość.

Czas osadzania, czyli czas opadnięcia ziarnka
o średnicy minimalnej d1} z warstewki najwyższej na
powierzchni zwierciadła wody na dno osadnika, oblicza
się z następującego równania:

t — —
o v

38 d

"W praktyce mamy do czynienia głównie z dwiema
różnemi grupami osadników, a mianowicie: a) z osadni-
kami zakładów o sile wodnej i.bj osadnikami wodocią-
gowymi, względnie różnych zakładów przemysłowych
dla oczyszczania wody przed użyciem, lub po jej użyciu.

Przy zakładach o sile wodnej stopień oczyszcze-
nia wody, doprowadzonej do turbin wodnych, może
być z reguły znacznie mniejszy, jak przy osadnikach
grupy drugiej i to zależnie od konstrukcji turbin i ich
wrażliwości na zeszlifowanie przez piasek. Przy naj-
nowszych typach turbin dla małych spadów, t. j . pro-
pelerowyćh i systemu Kapłana, małą wagę kładzie się
na stopień oczyszczenia wody z piasku, gdyż te tur-
biny są mało wrażliwe na zawartość piasku w wodzie.
Najbardziej wrażliwe są turbiny dla ciśnień wysokich
i tu należy się liczyć z możliwie dokładnem odpiaszcze-
niem wody. Jako najdalej idące wymaganie przy za-
kładach o sile wodnej będzie zadanie strącenia z wody
wszystkiego piasku o grubości ponad kilka dziesiętnych
milimetra średnicy. Drobniejsze zanieczyszczenia mine-
ralne, poniżej 0,1 mm średnicy, są przy zakładach o sile
wodnej bez znaczenia.

P r z y k ł a d . Przy projektowanym zakładzie wo-
dnym, zużywającym ilość przepływu wody Qwi3/sefe,dla
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wytwarzania energji mechanicznej w turbinach dla wy-
sokiego ciśnienia systemu !Prancis'a, wymagane jest
strącenie z wody ssiarn piasku o średnicy większej niż
0,1 cm. Ciężar właściwy piasku oznaczono w wysokości
y=2,6 grjcmK • . .

Wymiary osadnika obliczamy dla Q = 1 m^jsek
z tem, źe dla objętości przepływu Qmsjs będzie sze-
rokość całego osadnika Q razy większa.

Prędkość opadania obliczam według wzoru 23 go,
z którego:

n i 2,05

c=33,Q.(2,6-1)°'683. ł2i — . = 13,05 cmls.
,-.,: • .,;„ , (O,l+O,O22)lłB ''
i. Tę wartość wyznaczyć można z nomogramu

(rys. 4), stawiając jedno ostrze cyrkla w punkcie dla y,
odpowiadającym wartości równej 2,6, a drugie w punk-
cie podziałki dr.odpowiadającym wartości ,0,1 cm. Tak
otrzymaną rozwartość cyrkla przenosi się równolegle do
drugiej linji, stawiając pierwsze ostrze cyrkla w punk-
cie 0, przyczem drugie ostrze oznaczy nam szukaną
wartość prędkości opadania c—13,00 cm/s.

Powierzchnia rzutu poziomego według równania
38a jest: ' •

Prędkość przepływu wody przez osadnik v ozna-
cza się z równania 37 b:

v=62,7 13,6 cmi sek.
Przyjmując głębokość osadnika A=3,0m, otrzymuje

się długość osadnika według równania 38-go:

przekrój poprzeczny:

y "0,135
szerokość osadnika:

. F . 7,i . ,

objętość: F=PA=7I66'.3,O=23,O8 ms,
czas osiadania :

t- A_M_ -28lsek

Dla Q m3ls będzie szerokość osadnika równa B=b.Q—
=2,47. Q, natomiast wymiary inne pozostają te same
jak wyżej obliczono.

Obliczona w ten sposób długość osadnika byłaby
odpowiednią, gdyby ruch wody w osadniku był jak
w założeniu równomierny i prostolinjowy, t. j . gdyby
przyjęta prędkość przepływu wody przez osadnik była
w każdym punkcie osadnika stała i o niezmiennym
kierunku. Tak jednak w rzeczywistości nie jest, gdyż,
jak wiadomo, prędkości nawet w tym samym punkcie
zmieniają się w czasie, z reguły bardzo znacznie.
Zmiany te są największe w dolnych warstwach bez-
pośrednio nad dnem. To powoduje, że aby nastąpiło osa-,
dzenie się ziarnka piasku na dnie osadnika, musi być
droga I znacznie większa, aniżeli obliczona według po-,
wyżej przytoczonego przykładu, nieraz parokrotnie.

Druga przeszkoda ustalenia się.ruchu jednostajnego
w całym przekroju poprzecznym, wynika z powodu na-
turalnej dążności wody płynącej do serpentynowania.
Powstają więc przy przepływie wody przez szerokie
koryto strugi wody, które przypierają raz do jednego,
drugi raz do drugiego Brzegu koryta. "Wynikiem
tego zjawiska jest wielce nierównomierny rozkład
prędkości w całym przekroju poprzecznym osadnika.
"W pewnej części przekroju poprzecznego, t. j . w miejscu
głównego nurtu wody, istnieją prędkości znacznie
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większe od prędkości przyjętej, zaś w innych miejscach
są one bardzo małe, niejednokrotnie zbliżając się do
zera. Można nawet napotkać w osadnikach prędkości
ujemne, powstałe z powodu tworzenia się walców pio-
nowych, w miejscach nagłego rozszerzania się przekroju
poprzecznego, albo przy zbyt ostrych skrętach kierunku
wody. Z reguły powstają wyżej wspomniane walce bez-
pośrednio poniżej wlotu do osadnika, gdzie prócz roz-
szerzania się przekroju poprzecznego istnieje zmiana
kierunku przepływu wody, wywołana koniecznością
odpowiedniego usytuowania osadnika.

Ponadto także wzgląd na gromadzenie się osadzo-
nego materjału, oraz sposób usuwania go z osadnika,
mogą być decydującymi co do kształtu i zasadniczych
wymiarów dla osadników, niezależnie od wywodów ni-
niejszych,

Z uwagi na powyżej przytoczone powody, wy-
miary wykonanych osadników (chodzi tu zwłaszcza
0 wymiar długości), przewyższają parokrotnie wymiary
wyznaczone według powyżej załączonego przykładu.
Dlatego obliczoną w sposób powyższy długość osadnika
I, a tem samem wyznaczonego czasu klarowania, należy
z powodu nierównomierności ruchu powiększyć 2—4-
krotnie, a nawet i więcej. Powiększenie to może być
mniejsze przy spokojnym przepływie wody przez osadnik,
a więc przy mniejszej prędkości przepływu wody v,
należy przeto w tym. razie stosować cyfrę powiększenia
niższą. Do oznaczonej w ten sposób długości osadnika
powinno się osobno doliczyć długości części stanowią-
cych przejście z otworu wlotowego do przekroju nor-
malnego osadnika.

Przy rozszerzeniu należy stosować przejście łago-
dne i jak najmniej zmieniać kierunek przepływu wody
celem uniknięcia tworzenia się walców wody. Tę oko-
liczność uwzględnił Dr. Thoma przy projektowaniu
otworu wlotowego przy wyzyskaniu sił wodnych rzeki
Izary (Czasopismo Techniczne 1924, art. autora).

Dalej należy zwrócić szczególną uwagę na to,
aby przepływ w samym osadniku był jak najbardziej
równomierny, co widzimy przedewszystkiem w osadni-
kach systemu Dufour'a, który przez dodanie opornio,
w formie krat drewnianych, rozbija tworzące się większe
strugi wody i ujednostajnia w ten sposób przepływ
wody w całym przekroju poprzecznym osadnika.

Równanie 37 a nie dotyczy osadników zbudowa-
nych na zasadzie samoczynnego płukania, z których
usuwanie osadzonego materjału odbywa się w sposób
oi1gły> przy pomocy strug wody odprowadzających gro-
madzący się piasek w pobliżu dna do upustu. Tu można
dopuścić prędkość przepływu znacznie większą. Dufour
w swoich konstrukcjach osadników stosuje prędkość
przepływu wody '25-35 cmjsek.

Oo do drugiej grupy osadników, t. j . osadników
stanowiących integralną część ujęć dla zaopatrzenia
miejscowośoi w wodę użytkową, względnie do celów
fabrycznych, to wymagany jest tu o wiele wyższy sto-
pień oczyszczenia jak przy osadnikach grupy poprze-
dnio opisanej. Najczęściej przeprowadza się tu oczy-
szczenie wody zupełne w dwu stopniach, w osadnikach
1 w filtrach. Zadaniem osadników jest zatrzymanie
wszelkich zanieczyszczeń mineralnych, a w ogólności
materjałów cięższych odwody. Najdrobniejsze cząsteczki
mineralne, pochodzące z produktów wietrzenia skał
spotykanych na powierzchni ziemi, posiadają średnicę
d około kilku tysięcznych centymetra. W osadnikach
powinien być zatem zatrzymany wszystek, a przynaj-
mniej prawie wszystek materjał mineralny, część bo-
wiem złożona z materjału najdrobniejszego może być
zatrzymana na filtrach, razem z resztą materjałów or-
ganicznych.

Ta druga kategorja osadników, w odróżnieniu do
omówionych osadników przy zakładach o sile wodnej,
odznacza się tem, że ilości przepływu wody są tu
znacznie mniejsze. Ilość przepływu wody jest równa
przeważnie kilkadziesiąt do kilkuset litrów na sekundę,
a rzadko wynosi ponad 1,0 m^fsek^ Prędkość przepływu
wody w osadniku wynosi nie więcej jak kilka mili-
metrów na sekundę, czasem 1,0 mm, a nawet jeszcze
mniej.

Przepływ wody jest przeto bardzo zbliżony do
ruchu uwarstwionego. Ilość materjału osadzającego
się tu jest stosunkowo mała, a usuwanie go nie na-
stręcza wielkich trudności, odbywa svę najczęściej przez
usuwanie ręczne i wywożenie taczkami, przy zupełnem
spuszczeniu , wody z osadnika. Potrzeba czyszczenia
osadnika zachodzi rzadko, powtarza się ono z regały
nie częściej jak raz na kilka, względnie kilkanaście
miesięcy.

Powierzchnia rzutu poziomego osadnika P jest
stosunkowo duża i z reguły dzieli się ją na szereg ko-
mór, przez co obsługa poszczególnych komór, względnie
oczyszczanie tychże, przez wyłączenie ich z normal-
nego przepływu wody, jest wielce udogodnione.

W tych. osadnikach oczyszczanie się wody ma
przebieg, który śoiślej nagina się do naszego rozumo-
wania, aniżeli przy osadnikach pierwszego typu, po-
wyżej omówionych, t. j . przy zakładach o sile wodnej.
Główne czynniki, wpływające na konstrukcję osadników
w przypadku pierwszym, mają tu znaczenie drugo-
rzędne.

Przed projektem zatem osadników tego rodzaju,
należy najpierw wykonać dokładne zbadanie ilości i ja-
kości materjałów niesionych przez wodę, pod względem
ciężaru właściwego i wymiaru średnicy d. Badanie to
należy przeprowadzić wielokrotnie, w możliwie długim
okresie czasu, tak, aby mieć obraz ruchu materjałów
przy różnych stanach wody, oraz przedstawić procentową
zawartość różnych ziarn.

Następnie należy przyjąć najmniejszy wymiar
średnicy ziarnka d±, aby wszystkie ziarnka o średnicy
równej d1 i średnicach większych zatrzymać w osad-
niku. Innemi słowy, ziarnka o średnicy mniejszej od
powyżej przyjętej wartości di, z powodu naprzykład
znikomo małej ilości, mogą pozostać na filtrach bez
szkody dla nich, względnie pozostaną nadal w wodzie,
o ile cel użytkowania to dopuszcza. Dla przyjętej w ten
sposób wartości dy wyznacza się prędkość opadania
W wodzie c przy pomocy wzoru 23-go, oraz średnią
prędkość przepływu wody przez osadnik ze wzoru 37 b.

W dalszym ciągu, przyjmując głębokość &, wyzna-
cza się przy pomocy równań 38—38 d wielkość prze-
kroju poprzecznego, powierzchnię rzutu poziomego,
objętość i długość osadnika, oraz czas osadzania się,
czyli czas przepływu wody przez osadnik.

Obliczoną według równania 39 długość osadnika I
powiększyć należy o kilkanaście do 80°/0, dla uwzglę-
dnienia części przy wlocie i wylocie, gdzie przepływ
wody jest nierównomierny. Strugi wody bowiem w tych
partjach albo się zbliżają, albo oddalają, nie może
zatem być mowy aby się tu odbywało prawidłowe
oczyszczanie wody.

Głębokość osadnika h należałoby przyjmować jak
najmniejszą, jak to już poprzednio zaznaczono, stopień
bowiem oczyszczenia wody określony równaniem 38 c,

t. j . P= — , jest niezależny od głębokości, przy danem

z góry, względnie przyjętem c. Przyjmując zaś h
większe, otrzymuje się z równania 38-go większą dłu-
gość, a z równania 38b większą objętość robót ziemnych.

Dotychczasowy sposób projektowania osadników,
polegający na przyjmowaniu zgóry czasu przejścia
wody przez osadnik, bez poprzedniego zbadania w wo-



dzie zawartego materjału i to tak co do jego ilości,
jak i wymiarów i ciężaru właściwego, należy uważać
za niewłaściwy. Przyjmując bowiem czas ten za krótki,
naraża się budującego na straty i dodatkowe budowle
w późniejszym czasie, przyjmując go natomiast za
długi, powiększa się bez potrzeby koszta budowy. Po-
nadto zbyt długie zatrzymywanie wody w osadnikach
sprzyja zwykle niepożądanemu rozwojowi drobno-
ustrojów.

P r z y k ł a d . Dla zaopatrzenia w wodę miasta
ujmującego wodę z rzeki, należy zaprojektować osa-
dniki. Największa ilość wody doprowadzanej na osa-
dniki wynosi Q msjsek. Badania zawartych w wodzie
materjałów wykazały, że zawartość ziarn o średnicy
poniżej 0,001 cm jest znikomo mała i nie potrzebuje
być brana pod uwagę. Ciężar materjałów y wynosi
około 2,0 gr\cm%.

Z równania 23 oznacza się prędkość opadania c,
co najlepiej rozwiązać przy pomocy użycia djagramu
(rys. 4), c=0,012 emjsek = 0,00012 mjs.

Poziomą prędkość przepływu przez osadnik ozna-
czam natomiast ze wzoru 37 b:

v=62,7 (0,00L)'/3=0,627 cmjs.
Tak oznaczoną prędkość pomniejszam dwa razy,

ze względu, że wzór 37 6 został wprowadzony dla ru-
mowiska, którego ciężar właściwy jest znacznie większy
t. j . równy około 2,6, więc:

«=0,311 cmjs - 0,00314 m\8.
Powierzchnia rzutu poziomego według równ. 38 c:

Przyjmując głębokość osadnika h=S,0m oblicza
się z równania 38-go potrzebną długość osadnika:

v 0,00314
= T = 0,00012' ' = ' m'

a dodając do tego 20 procent, z powodu niejednostaj-
nego przepływu przy wlocie, otrzymuje się całkowitą
długość : J=l,2.78,5=94 m.

Przekrój poprzeczny osadnika z równania 38a:

F-0- = Q

v 0,00314
Szerokość osadnika:

„ F

=(318.<9)m3.

Pojemność osadnika z równania 386:
F=P.A=8333.C.2,0=24999(3 = oo(25000. Q)m\

Czas przepływu przez osadnik:

=30200 sekund = 008 godz. 23 min.t= — =
v

94
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Na zakończenie tej pracy muszę nadmienić, że
materjał, jaki jest do dyspozycji, jest niewątpliwie
jeszcze za szczupły dla ostatecznego rozwiązania pro-
blemu wytkniętego we wstępie. Proszę więc kolegów za-
wodowych, którzy bliżej interesują, siękwestją osadników
w tej pracy omawianą i posiadają, jakiekolwiek konkretne
badania, względnie pomiary związane z omawianemi tu
zagadnieniami, o podzielenie się niemi ze mną,. W ten
sposób będzie można sprawdzić podane tu wzory, oraz
przeprowadzić ewentualne w nich zmiany, względnie
ich dalsze zróżniczkowanie.
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Praca kierownic turbinowych przy ponadkrytycznych spadkach cieplnych.

I. Wstęp.
Oś kierownicy turbinowej nachylona j est względem

płaszczyzny jej przekroju wylotowego pod kątem, któ-
rego wielkość wywiera — jak wiadomo — doniosły
wpływ na sprawność danego stopnia turbinowego.
Utworzony skutkiem takiego położenia osi t. zw. trój-
kąt wylotowy, mieszczący się pomiędzy przekrojem wy-
lotowym rachunkowym, t. j . najmniejszym przekrojem
kierownicy (rys. 1, przekrój CD), a przekrojem skośnie
względem osi położonym {CE), nadaje kierownicy tur-
binowej pewne właściwości specjalne, odróżniające ją

„Czasopismo Techniczne" Nr. 10 z r. 1932.

od przyrządu ekspanzyjnego o osi prostej, • jakiego
używa się np. w technice pomiarowej. Dzięki bowiem
trójkątowi wylotowemu posiada kierownica turbinowa
zdolność opanowywania spadków cieplnych większych
od krytycznego i tem samem szerszy obszar zastoso-
walnośoi. To też w ostatnich stopniach akcyjnych tur-
bin kondenzacyjnych, pracujących najczęściej przy du-
żych ponadkrytycznych spadkach cieplnych, zastąpiła
kierownica w zupełności droższą, i gorzej przystoso-
wującą się do zmiennych warunków pracy dyszę. To
samo można najczęściej powiedzieć o regulacyjnych

2
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stopniach, turbin, wykonywanych wszak zwykle jako
stopnie Curtisa ze znaczniejszym spadkiem cieplnym.
Oto powody, dla których, znajomość praw ekspanzji
pary w t. zw. trójkącie wylotowym kierownic nabiera
praktycznego znaczenia i doniosłości. W. literaturze
znanych jest kilka metod rachunkowych traktujących
ten- problem, wszystkie w sposób przybliżony; z tych
metoda Meyer'a - PrandtPa '), zastosowana do przypad-
ków praktycznych przez Loschge'go, traktuje problem
ten w całości, metody zaś podane przez Baer'a'') i Zer-
kowitz'a 3) tylko częściowo, pozwalają bowiem jedynie
na ocenę odchylenia strumienia pary związanego nie-
rozłącznie ze zjawiskiem ekspanzji w trójkącie wyloto-
wym. Zanim przejdziemy do krytycznej oceny poszcze-
gólnych metod zajmiemy się czysto jakościowem roz-
ważeniem danego zjawiska.

. Eys. 1.

Zgodnie z zasadniczemi prawami ekspanzji pary
w przewodach, (równanie de St. Yenanfa) ustala się,
w przekroju najwęższym kierownicy (CD) przeciwciśnie-
nie (p2), o ile ono jest większe od ciśnienia krytycz-
nego albo jemu równe. Strumień pary występuje wtedy
z kierownicy — o ile, nawiasem mówiąc, prowadzony
był na dostatecznej długości w ściankach równole-
głych — jako strumień zwarty, w kierunku osi przy-
rządu, a więc bez odchylenia Ekspanzja pary ukoń-
czona jest w przekroju najwęższym, trójkąt wylotowy
jest „nieczynny". Inaczej ma się rzecz, gdy przeciw-
ciśnienie (p%) spada poniżej ciśnienia krytycznego.
Wtedy w przekroju najwęższym (CD) ustalają się pa-
rametry krytyczne pary (ptn c*,-, vkr i t. d.), bezpośre-
dnio zaś za tym przekrojem, koło krawędzi C, strumień
mając już możność dalszego powiększania swych prze-
krojów poprzecznych — bowiem przestaje być prowa-
dzonym w ściankach przyrządu — ulega dalszej eks-
panzji. Trójkąt wylotowy odgrywa zatem w kierownicy
pracującej ze spadkiem cieplnym ponadkrytycznym po-
dobną rolę, co część rozszerzająca się w dyszy de La-
vala. Ekspanzja ta jednak połączona być musi z od-
chyleniem strumienia pary. Podczas, gdy bowiem spa-
dek ciśnienia od p^ do ps odbywa się koło krawędzi
O z natury rzeczy gwałtownie, na stosunkowo bardzo
krótkiej drodze, to spadek ten wzdłuż ściany DE od-
bywa się znacznie wolniej tak, że układ izobar pośre-
dnich musi mieć, w przybliżeniu przynajmniej, cha-
rakter pęku promieni wychodzących z punktu G, układ
zaś linij największego spadku ciśnienia w konsekwencji
posiadać musi charakter układu spółśrodkowych łuków
kolistych ze środkiem w p. C. Ponieważ zaś w kierunku
linij największego spadku ciśnienia dodają się w spo-
sób geometryczny do istniejących już prędkości nowe

') Prandtl, Physik. Zeitschriffc 1907.
Meyer, Mitt. fiber Forscłmngsarbeiten, H. 62.
Loschge, Z. d. V. D. I. 1916.

2) Baer, Z. d. V. D. I. 1916.
3j Zerkowitz, Z. d. V. D. I. 1917.

prędkości składowe, nachylone wogólności, pod kątem
względem osi przyrządu, tem samem więc strumień
pary ulec musi odchyleniu od dotychczasowego kierunku
i to tem bardziej, im dalej posunięta jest ekspanzja.
Ten hipotetyczny rozkład izobar jako pęku promieni
wychodzących z p. G potwierdzony został przez do-
świadczenie, że wymienię tylko ;doświadczenia Stodoli,
Josse'go i Ohristleina, z tem, że promienie wychodzące
z punktu G ulegają zakrzywieniu w kierunku prze-
ciwnym ruchowi strumienia pary i kończą się przy
ścianie DE elementami do niej prostopadłemi. Taki
rozkład izobar jest także teoretycznie jedynie uzasa-
dniony. Wszelkie bowiem inne przyjęcie, dopuszcza-
jące w trójkącie wylotowym spadek ciśnienia prosto-
padle do ściany DE, prowadziłoby konsekwentnie do
konieczności oderwania się strumienia pary od tej
ściany, co oczywiście jest niemożliwe, jak długo ciśnie-
nie w strumieniu pary jest wyższe od przeciwciśnienia
(pa). S t r u m i e ń pary musi z a t e m w y p e ł n i a ć
c a ł k o w i c i e t r ó j k ą t wylotowy i o p u s z c z a go
r o z b i e ż n y , P o s z c z e g ó l n e s t r u g i odchylają,
się n i e j e d n o l i c i e od k i e r u n k u osi p r z y r z ą d u ,
p r z y c z e m kąt o d c h y l e n i a n a j w i ę k s z y j e s t
p r z y k r a w ę d z i C i m a l e j e s t o p n i o w o aż do
zera p r z y ś c i a n i e DE.

Jakkolwiek interesującą jest rzeczą odtworzenie
obrazu linij prądu w trójkącie wylotowym kierownicy,
to jednak najważniejszą wydaje się być znajomość śre-
dniego kąta odchylenia strumienia pary (o)̂ ), jako mia-
rodajnego dla konstrukcji profilów łopatkowych danego
stopnia. Zadanie to da się — jak zobaczymy — roz-
wiązać wcale dokładnie.

Trudniej już jest odpowiedzieć na drugie pytanie
technicznie ważne: Jaki jest największy stosunek ciśnień

=-* dający się opanować daną kierownicą? W dyszy de
Pi
Lavala, w której pominiemy wpływ jej trójkąta wylo-
towego, stosunek ten jest funkcją stosunku przekrojów
największego dyszy do najmniejszego. Trójkąt wylo-
towy kierownicy przedstawia przez analogję także
tylko ograniczone możliwości ekspanzji dla strumienia
pary, który nie może tu przecież rozszerzyć się do-
wolnie szeroko. Im niższe jest przeciwciśnienie (p2),
tem większa jest część „czynna" trójkąta wylotowego
i przy pewnej odpowiednio niskiej wartości stosunku
— cały trójkąt wylotowy kierownicy bierze już udział
Vi
w ekspanzji strumienia pary; dalsze obniżanie przeciw-
ciśnienia prowadzi wtedy do ekspanzji poza kierownicą,
która — jak wykazuje rachunek — nawet w przypadku
teoretycznym, tj. bez tarcia, odbiega od adiabaty, do-
starczając w rezultacie odpowiednio mniejszych pręd-
kości pary. Gdyby izobary z p. C miały przebieg cał-
kowicie prostolinijny, natenczas możnaby określić ciśnie-
nie na izobarze wpadającej w płaszczyznę wylotową
CE, a tem samem byłaby dokładnie znaną granica, do
jakiej doprowadzoną być może ekspanzja w obrębie
samej kierownicy. Wiedzielibyśmy, do jakiego stosunku

ciśnień — stosować prawidła ekspanzji ważne dla kie-
Pi

równie, a gdzie zacząć stosować wzory na ekspanzję
w szczelinie. Tak jednak nie jest. Istnieje wprawdzie
pewna izobara graniczna mieszcząca się jeszcze całko-
wicie w obrębie trójkąta wylotowego kierownicy (prosta
CE jest styczną do niej w p. C), ale poza nią istnieje
cały obszar izobar mieszczących się częściowo w obrę-
bie kierownicy, częściowo zaś poza nią. Do tego ob-
szaru niewiadomo jakie stosować wzory. Jeśli zatem
określenie największego stosunku ciśnień Sl ; dającego

,' , , . ' Pi
się opanować daną, kierownicą, ma za cel ustalenie
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granicy, do jakiej ważne są, pewne wzory, a od której
zaczynają, obowiązywać inne, to granica taka ściśle
ustalić się nie da.

II. Metoda Prandtl - Meyer - Loschge.

Teorja Prandtl'a i Meyer'a ustaliła prawidła eks-
panzji dla nieskończenie szerokiego strumienia gazu,
występującego około krawędzi z szybkością ponadkry-
tyczną z obszaru wyższego do obszaru niższego ciśnie-
nia. Założenia teorji tej, opartej na analogji do teorji
t. zw. zjawiska Mach'a, są następujące:

1. Strumień gazu stanowi układ izolowany, nie-
poddany działaniu sił zewnętrznych, ani nie wymienia-
jący ciepła z otoczeniem.

2. ruch gazu jest ustalony, nieobarczony tarciem;
3. stan gazu wzdłuż promieni wychodzących z p.

C jest niezmienny.

cej na niej prędkości pary,, otrzymujemy za Meyer7em
związki (rys. 2):

Rys. 2.

W założeniach teorji PrandtPa i Meyer'a dopa-
trzył się pierwszy Loschge dużego podobieństwa do
warunków ekspanzji pary w trójkącie wylotowym kie-
rownicy pracującej z ponad krytycznym spadkiem ciepl-
nym, gdzie około krawędzi C równoległy dotąd stru-
mień pary występuje również z obszaru niższego ciśnie-
nia. Loschge też zastosował pierwszy do kierownic wy-
niki teorji Prandtl'a i Meyer'a.
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oraz przynależny kąt odchylenia pary:
. ... (3)

Dla każdego stosunku — < — można tą drogą

ustalić:
1. położenie dowolnej izobary (p) w trójkącie wy-

lotowym ;
2. przynależny kąt odchylenia strumienia pary.

Dla danej zaś kierownicy obliczyć można naj-

mniejszą wartość stosunku — , a więc granicę ekspanzji
Pi

pary w trójkącie wylotowym (po podstawieniu we wzo-
rze (1): 95=90°—a, gdzie a jest kątem pochylenia roz-
patrywanej kierownicy turbinowej).

Poniżej zestawienie liczbowe wyników i wykres
(rys. 4).

p
Pi
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—

16 51
0 0

co

267° 54'
53 15
39 60
31 7
24 31
19 10
14 38

• 10 45
7 24
4 32
2 11
—
0 29
0 0

Ponieważ podług tej teorji wszystkie strugi pary
odchylają się jednakowo, tem samem powstaje pewnego
rodzaju „zakrzywiony strumień równoległy". Meyer po-
dał nawet równanie linij prądu, posługując się układem
spółrzędnych biegunowych:

W tem: ro=GD — jest szerokością strumienia w prze-
kroju najwęższym.

"Wynik ten nie może być oczywiście słuszny, bo
strumień pary musi wypełniać całkowicie trójkąt wy-
lotowy. Zastanówmy się zatem nad tem, o ile założe-
nia teorji Prandtl'a i Meyer'a odbiegają od rzeczy-
wistych warunków ekspanzji pary w trójkącie wyloto-
wym kierownicy ?

Ad 1. Działanie sił zewnętrznych, fcj. w tym przy-
padku sił masowych, można istotnie doskonale pominąć
z powodu stosunkowo bardzo nieznacznej gęstości ciał
gazowych. Podobnie też okazuje się słuszńein założe-
nie adiabatyczności przebiegu.

Ad 2. W rzeczywistości przepływ przez kierow-
nicę obarczony jest tarciem. Jak wykazują poświadcze-

i j d k t t ł u ' k i e r i a h bardzoOznaczając przez cp kąt zawarty pomiędzy do- nia są jednak straty przepływu w'kierownicach bardzoją p p ą y p ę y
wolną izobarą (p) w trójkącie wylotowym a kierunkiem
CD, oraz <? = 90° — ę — kąt Mach'a; t. j . kąt zawarty
pomiędzy rozpatrywaną izobarą a kierunkiem panują-

ą j y p p y
nieznaczne, jak wogóle w przyrządach, w których od-
bywa się zamiana ciśnienia na prędkość. Samo nie-
uwzględnienie tarcia nie odbierałoby zatem wzorom
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Meyer'a praktycznej ważności jako przybliżonemu roz-
wiązaniu problemu").

Ad 3. Przyjęcie prostolinjowego przebiegu izobar
jest właściwem źródłem niedokładności wzorów Meyer'a
w zastosowaniu do kierownic. Założenia Meyer'a słuszne
są jedynie dla strugi pary płynącej w bezpośredniej
bliskości krawędzi C i dla niej jedynie podają wzory
te właściwą wartość kąta odchylenia.

Eeasumując powyższe powiemy, że teorja Meyer'a
podaje z wystarczającą dokładnością jedynie największą

• wartość kąta odchylenia pary w kierownicy dla danego

stosunku—, nie daje natomiast możliwości określenia
Pi

średniej wartości tego kąta, miarodajnej dla konstrukcji
profilów łopatkowych.

III. Metoda Baer'a.
Metoda podana przez Baer'a, uchodząca w litera-

turze turbinowej za metodę przybliżoną w przeciwień-
stwie do dokładnej metody Prandtl-Meyer-Loschge,
przyjmuje, że strumień pary opuszcza kierownicę po
rozprężeniu się do przeciwciśnienia (p2) jako strumień
zwarty, równoległy. Ponieważ wysokość strumienia nie
może ulec zmianie, jeśli ekspanzja ukończoną jest
w obrębie samego trójkąta wylotowego, przeto musi
się zmienić jego szerokość, a to w stopniu wynikają-
cym z zastosowania równania ciągłości do dwóch prze-
krojów, krytycznego CD i końcowego EF (rys. 3).

Ponieważ metoda ta opiera się na zastosowaniu
zasady ciągłości strumienia pary do dwóch przekrojów
CD i EF, przeto odpowiadające tym przekrojom para-
metry cfo., vh., ?'JS i cs musiałyby dla tych przekrojów
przedstawiać wartości przeciętne. Tymczasem tylko
trzy pierwsze czynniki (%,•> v!cr, v2), obliczone podług
recepty Baer'a z ogólnych prawideł ekspanzji pary,
czynią zadość temu warunkowi. Czwarty natomiast
czynnik (c2) jest w przekroju EF wybitnie zmienny,
co wynika z faktu istotnej rozbieżności strumienia pary
wypływającego z kierownicy.

Rys. 3.

Jeżeli oznaczymy przez: a — kąt pochylenia kie-
rownicy, zaś przez: co — kąt odchylenia strumienia
pary, otrzymamy:

ETF=CE.sin (a+a),
CD—GE. sin a,

i wreszcie:

sin(a-i-Gj)= s i n a , - ^ . — .

W równaniu tem nieznane jest tylko a i można
je stąd obliczyć podług Baer'a nader prosto, wstawia-
jąc wartości za pozostałe zmienne: a, e^, t̂ ,., vit c2,
bądźto dające się oznaczyć z zasadniczych praw eks-
panzji pary, bądź też podlegające przyjęciu (a). Straty
przepływu uwzględnić jest tutaj łatwo. Charaktery-
styczną dla danej metody jest wynikająca z niej, a nie-
dająca się zresztą należycie uzasadnić, zależność kąta
odchylenia co od wielkości kąta pochylenia kierownicy a !

Co do największego stosunku ciśnień dającego
się opanować daną kierownicą nie pozwala metoda na
wyciąganie jakichkolwiek wniosków.

*) Inna rzecz, że uwzględnienie tarcia we wzorach Meyer'a
nie jest wogóle możliwe bez naruszenia jego podstaw matema-
tycznych, kłóci się bowiem z przyjętem za podstawę teorji rów-
naniem ruchu niewirowego. Losohge „uwzględnił" wprawdzie
tarcie w tych wzorach, stosując jedynie zamiast równanie adia-
baty równanie politropy o wykładniku: w<&, nie zmieniając
praytem ogólnej budowy i formy zewnętrznej równań Meyer'a,
sposób teu jednak, zatrzymując za podstawę teorji nadal rów-
nanie ruchu niewirowego, jest teoretycznie nieścisły, a znacze-
nie praktyczne posiada o tyle tylko, o ile pozostałe założenia
teorji Meyer'a spełniają warunki zagadnienia.

Nawiasem mówiąc, otrzymał Łoschge przy uwzględnieniu
• tarcia mniejsze kąty odchylenia dla tych samych stosunków
— , dla danej zaś kierownicy możność opanowywania większych
spadków cieplnych niż bez uwzględnienia tarcia.

"Wartość średnia: CgA-«= 8 ' jest niewąt-
r

pliwie znacznie mniejszą od c2 obliczonego z równania
de St. Yenanfa wzgl. spadku cieplika pary w kierow-
nicy, a to tem bardziej, czem mniejszą jest część czynna
trójkąta wylotowego. Możemy zatem przypuszczać na
podstawie samych rozważań natury ogólnej, że metoda
Baer'a dostarcza w ogólności za małych kątów odchy-
lenia pary, przyczem błąd największy procentowo przy
nieznacznem tylko przekroczeniu spadku krytycznego
maleje w miarę, jak coraz to większa część trójkąta
wylotowego bierze udział w ekspanzji strumienia pary.
Rachunek porównawczy potwierdzi tylko słuszność [na-
rzucającego się stąd wniosku, że metoda ta nie może
być żadną miarą uważana za metodę przybliżoną, po-
nieważ polega na niedopuszczalnem uproszczeniu zja-
wiska.

Celem porównania wyników metody Baer'a z me-
todą Prandtl-Meyer-Loschge poddamy zasadniczy wzór
Baer'a przeróbce, polegającej na sprowadzeniu wszyst-
kich zmiennych niezależnych do trzech tylko zmień-

nych: k, a i — . Założymy przytem dla porównania
P\

ekspanzję podług teoretycznej adiabaty:
sin (a+co)

sin a
Podstawiamy:

*'

6) Całkowanie rozciąga się na całą powierzchnie prze-
kroju EF.
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Stąd:

sin (a + cj)

sina - V l I 2 \4-1

\k+V \

Pi
Pi
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Kąt odchylenia w jest zatem funkcją trzech zmien-
nych J—, a, k\. Poniżej zestawienie liczbowe wyni-

\Pi /
ków i wykres (rys. 4).

Przy małych wartościach - - wypada z rachunku

sin(a + <u) > 1; zachunek zatem zawodzi.
Uwzględnienie tarcia prowadzi do większych ką-

tów odchylenia; efekt przeciwny niż podług Loschge'go.

Porównanie kątów odchylenia obliczonych podług
Baer'a i Mayer'a - Prandtl'a mówi samo za siebie. Kąty
obliczone metodą Baer'a stanowią w zakresie częściej

zdarzających się stosunków ciśnień I— 2 > 0,361 conaj-
\Pi '

wyżej dwadzieścia kilka procent wartości obliczonych
metodą Meyer'a. Natomiast zgodność "wartości obliczo-
nych obydwiema metodami przy bardzo małych war-
tościach — (ooO,05) jest wogóle bez znaczenia, skoro
ekspanzja w trójkątach wylotowych kierownic kończy
się już przeważnie na stosunkach ciśnień: ~ =0,20—0,15.

Pi
(Dok. nasi).

Wiadomości z literatury technicznej.
Obróbka metali.

•— Obrabialność odlewów stalowych. Za miarę porów-
nawczą obrabialności metali uznajemy między innemi taką
prędkość skrawania, która zapewnia pracującemu narzędziu
określony zgóry czas trwania w stanie zdatnym do użytku.
Wyniki otrzymane drogą toczenia, wiercenia, frezowania
względnie strugania różnią się między sobą, ponieważ każde-
mu z wymienionych sposobów obróbki towarzyszą inne spe-
cyficzne warunki pracy. Przytoczone w niniejszej wzmiance
dane z doświadczeń nad obrabialnością odlewów stalowych,
otrzymano zapomocą wiercenia, ustaliwszy jako poziom po-
równawczy dla prędkości skrawania czas, potrzebny do wy-
wiercenia otworów o łącznej długości 2000 mm (patrz: A.
Wallichs u. H. Beutel: „Die Zerspanbarkeit des> Stahl-
gussesim Bohrvorgang". Die Giesserei 25/1932, S. 241-245).
Zbadano wpływ na obrabialność odlewu stalowego następu-
jących czynników :

a) zawartości węgla,
b) sposobu obróbki termicznej,
c) zawartości krzemu,
d) zawartości fosforu i siarki,
e) smarowania i chłodzenia.
Wzrastająca zawartość węgla pogarsza obrabialność

odlewów stalowych. Zbadano dwie próbki: próbkę W10 (C/o =
= 0,217, Br = 50,0 kg/mm*, Ax 5% = 24), oraz próbkę W9
(C°/o =0.28, Br=47,25 kg/mm2, J«5°/0 = 16). Przyrost po-
równawczej prędkości FŁ wynosił 3,5 mjmin na korzyść
małowęglistej próbki WIO.

Odlewy stalowe ulepszane obrabiają się gorzej, niżeli
wyżarzane. Zbadano zachowanie się w czasie obróbki od-
lewu stalowego, zawierającego 1,3°/0 niklu, obrobionego ter-
micznie w dwojaki sposób. Jedną próbkę W16 wyżarzono
W temperaturze 700° C, drugą JF17 ulepszono, hartując
w oleju i odpuszczając w temperaturze 680° O. Obie próbki
wykazały po wymienionych zabiegach termicznych identyczną
wytrzymałość na rozerwanie Br. Przyrost porównawczej
prędkości skrawania wynosił 4,5 mjmin na korzyść wyża-
rzonej próbki WIG.

Doświadczenia uwidoczniły również szkodliwy wpływ
krzemu na obrabialność odlewu stalowego. Gatunki bogate
w krzem tworzyły podczas wiercenia wióry, które zwijając

się ciasno z trudnością wychodziły z kanałów wiertła.
W następstwie tego ostrze nagrzewało się zbyt silnie i od-
puszczało się łatwo.

Wpływu zawartości fosforu i siarki nie ustalono do-
statecznie ściśle, ponieważ podczas skrawania oddziaływały
i inne czynniki, których nie zdołano wyeliminować.

Wybór środka chłodzące smarującego, np. wody lub
oleju wiertniczego, należy dostosowywać do gatunku obra-
bianego odlewu stalowego. Tam, gdzie z powodu trudnego
odprowadzenia wióra następuje silne nagrzanie ostrza należy
stosować wodę, która jest środkiem intensywnie chłodzącym.
Olej wiertniczy dobrze spełnia swoje smarujące zadanie
w wypadku gatunków, które tworzą wióry łatwo wycho-
dzące z otworu. L. E.

— Obróbka metali. Ciekawy artykuł p. t, : „Die Arbeits-
verfahren der Feinstbearbeitung", który traktuje o nomen-
klaturze i podziale licznych sposobów obróbki, służących do
najdokładniejszego wykończenia powierzchni metali, zamiesz-
cza Dr. inź. Alf Schroeder w czasopiśmie MascMnetibau Nr.
10, str. 205—209, z 19 maja 1932 r. Autor w sposób
trafny przeprowadza systematyczny podział pomiędzy około
stu róźnorakiemi czynnościami obróbczemi, znanemi w lite-
raturze niemieckiej pod rozmaitemi nazwami, które na pierw-
szy rzut oka są niczem innem, jak tylko polerowaniom po-
wierzchni, a jednak każda z nich ma specyficzne zastoso-
wanie i metody pracy. Takie celowe zestawienio ułatwia
niepomiernie studjującym niemiecką literaturę obróbczą zro-
zumienie całego szeregu nazw operacyj, niewytłumaczonych
dotychczasowo dostatecznie w tejże literaturze, oraz pozwala
zorjentować, gdzie się kończy jeden sposób dokładnej obróbki,

a zaczyna inny. L. E.

Drogi.
— Wyścigi samochodowe jako sprawdzian poprawy

dróg. We Włoszech odbywają się rokrocznie od r. 1927
począwszy słynne wyścigi samochodowe „Mille Miglia" (Ty-
siąc mil), które rozpoczynając się w Brescji przechodzą
przez Parmę, Bolonję, Florencję, Sienę, Rzym, Perugię, Ma-
cerata, Ankonę, ponownie Bolonję, Padwę, Treviso i kończą
w Brescji. Wyszczególniona sieć drogowa w formie ósemki
ma długości 1630 hm.

Togoroczny (9/4= 1932) zwycięzca przebył tę drogę
w 14 g. 55 m. 19 s-j co daje wprost zawrotną chyźość



254

109.601 kmjg, która tem więcej musi zastanawiać, iż więcej
niźli połowa podanej drogi przypada na partje górskie
a nadto normalny rucb na drodze nie jest w czasie 'Wyści-
gów wstrzymany.

Pomijając szereg dalszych sportowych dat, odnoszą-
cych się do tego wyścigu, które nas zresztą mniej intere-
sują, należy zwrócić uwagę na wpływ stanu dróg na osią-
gane w tym wyścigu rekordy.

Jak wiadomo, unowocześnienie dróg włoskich rozpo-
częło się w r. 1928 i postępowało z roku na rok. Załączony
szkic przedstawia stan dróg objętych tym wyścigiem w kwie-
tniu 1928 oraz kwietniu 1931 r.

Brcsda
Brem TrwiSO

• me przebudowane
tv przebudowie

przebudowane Rzym

Kwiecień

1927
1928
1929
1930
1931
1932

Przeciętna
chyżość

Itmlg

77.238
84.128
89.680

100.450
101.146
109.601

Przebudowa
obejmowała

12
30
50
70
88

Europa . .
Stany Zjed.
Am. płnc.

Reszta -
świata • .

Samochody
osobowe

1932

3.96

22.67

2.87

1981

3.77

28.25

8.01

Samochody
ciężarowe

1932

1.46

8.37

0.74

1931

1.84

3.41

0.74

Omnibusy

1982

0135

0.075

0.039

1931

0.151

0:081

0.087

Motocykle

1932

2.24

0.10

0.27

1931

2.43

0.11

0.30

Stan w kwietniu 1928 Stan w kwietniu 1931

Poniżej w zestawieniu podaje się daty odnoszące się
do rekordów wyścigowych w każdym roku oraz procentu
przebudowy dróg:

Z zestawienia tego wi-
dzimy, iż przy realizacji
przebudowy w 88°/0 po-
większenie się chyźości
wyniosło 42 °/0. Okazuje
się z tego, że zainicjowane
roboty drogowe we Wło-
szech były celowe.

Wytyczne punkty, którymi kierowała się przy prze-
budowie rzeczonych dróg „Azienda Autonoma Statale delia
Strada" były następujące:

1. Minimalna szerokość jezdni 8 tii z rozszerzeniem
W krzywiznach.

2. Minimalny promień krzywizny 50 m,
3. W krzywiznach spadek poprzeczny jednostronny

w granicach 4—8°/0.
4. W zasadzie zastosowano kilkakrotne powierzchniowe

utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, natomiast w wy-
padkach specjalnych, w pobliżu miast wykonano rozmaite
nawierzchnie nowoczesne jak: topeka, bitulit, sintex, beton
i bruk kamienny.

5. Zastosowano staranną sygnalizację tablicami ostrze-
gawczenii odnośnie do wszystkich partji niebezpiecznych,
(Prof, E. Thomann. Schweizerisehe Zeitschńft fur Słrassen-
wesen). E. B.

— Światowa statystyka samochodowa. Wedle dat ame-
rykańskich było na świecie w ruchu z dniem 1 stycznia
li)3"2 — 35"7 mil. pojazdów mechanicznych (1/1 1931 —
35'8 mil), co przedstawia 0'3°/0 ubytku w odniesieniu do
daty z r. 1931. Jak z powyższego widzimy kryzys gospo-
darczy odbił się w tej dziedzinie stosunkowo nieznacznie.
Stan ten podany w milionach sztuk przedstawia się w po-
niższej tabelce.

W Europie zatem stan pojazdów mech. z wyjątkiem
omnibusów i motocykli nieco się nawet powiększył, podczas
gdy w Stanach Zjednoczonych daje się we wszystkich ty-
pach zauważyć na razie skromny ubytek, Najsilniejszy uby-
tek wykazują motoc3'kle.

Znacznie gorzej przedstawia się natomiast statystyka
p r o d u k c j i s a m o c h o d ó w . Kiedy w r. 1929 światową
produkcja samochodów obejmowała 6.2 mil. sztuk o wartości
około 34.3 miliardów, to w r. 1931 spadła na 3 mil. sztuk
z szacunkową wartością około 14.5 miliardów zł. Z całko-
witej produkcji w r. 1931 przypada 79% n * Stany Zje-
dnoczone i Kanadę a 18°/0 na europejski przemysł auto-
mobilowy. (Verhehrstechnih Nr. 10 dx 1932). E. B.

Miernictwo.
— Nowe mikroskopy do odczytywania podziałów lim-

busu przy teodolitach A. Fennela. Nowe mikroskopy różnią
się tem od powszechnie znanych, że pomiędzy ich objekty-
wem a polem widzenia jest umieszczona płytka szklanna

o ścianach równoległych.
Płytkę tę można dowolnie
pochylać zapomocą leniw-
ki. Przez takie pochylanie
przesuwa się obraz podzia-
łu limbusu względem nit-
ki umieszczonej w polu wi-
dzenia mikroskopu. Wiel-
kość przesunięcia tego
obrazu podziału może być
pomierzona na dodatko-
wym podziale, który jest
umieszczony w polu wi-
dzenia lunety. Z płytką
natomiast jest połączona
marka do odczytywania
w ten sposób, że przy

pochylaniu płytki przesuwa się ona wzdłuż wymienionej
pomocniczej podziałki. Rys. 2 przedstawia pola widzenia
takiego mikroskopu. W dolnej połowie pola widzenia widać
obraz podziału koła poziomego. Do odczytywania służy wi-
doczna nitka stała. W górnej połowie pola widać ów po-
dział pomocniczy umieszczony w płaszczyźnie pola widzenia

Rys. 1.

Rys. 2.

oraz markę wędrującą w miarę pochylania płytki. Podział
obejmuje 10 interwałów tak dobranych, że przesunięciu
obrazu podziału limbusu o 3/G° odpowiada wędrówka marki
podziału pomocniczego o 10 kresek tak, że 1 interwał od-
powiada 1'.

Przy mniej dokładnych pomiarach, gdzie nam zależy
przedewszystkiem na pośpiechu, możemy używać mikroskopu
jako szacunkowego, oceniając odczyt do 1' bez używania
podziału pomocniczego, np. odczyt wykonany na dolnym
podziale rys. 2. 24° 36'. Przy dokładniejszych pomiarach
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należy tak pochylić płytkę, ażeby nitka pokryła się z kre-
ską podziału 24° 30', wskutek tego marka przesunie się
wzdłuż podziału górnego i zajmie położenie odpowiadające
5',7; całkowity odczyt więc wynosi 24° 35',7.

Takiemi mikroskopami opatrzony jest teodolit 9 cm,
natomiast przy teodolitach 12 cm. wprowadza Fennel mikro-
skopy o podziale dodatkowym dzielonym na 30 części, tak
że można odczytywać do 2 0 " a oceniać nawet do 2" .

Podkreślić należy wielkie zalety tych mikroskopów,
które przy zachowaniu wszystkich zalet mikroskopów sza-
cunkowych, pozwalają na osiągnięcie dokładności odpowiada-
jącej mikroskopom ze śrubą mikrometryczną. (Zeiłschrift
f. lnstr. 1932.). Dr. K. W.

Koleje.
— Sowieckie drogi żelazne. Zeilung d. Vereins Deutscher

EisenbahnverwaUungen (Nr. 35 z r. 1931) podaje ciekawe
dane co do rosyjskiego kolejnictwa, odbiegające znacznie
od dat urzędowych.-

Z 586.640 km sieci kolejowej ruch utrzymuje się zale-
dwie na 37.500 km linij głównych. Drugie tory i większość
linij bocznych nie jest obsługiwana skutkiem braku taboru
i lichego stanu nawierzchni.

Stan ilościowy parowozów 20.500, z czego 1200 no-
wych, dostarczonych przez Niemcy i Szwecję. Do ruchu
zdolnych jest całkowicie 2.300 parowozów. Z 21.800 wago-
nów osobowych kursuje 17.500, z tych wiele w bardzo
złym stanie. Z 460.000 wagonów towarowych kursuje
110.000 do 115.000 jednostek; w stosunkowo najlepszym
stanie z nich'są. cysterny w ilości 14.000.

.. In&. A. W. Kriiger.

RECENZJE I KRYTYKI.
I. Biuletyn Towarzystwa Geofizyków w Warszawie.

(Kwartalnik, Warszawa 1932, zeszyty 1—5).
Pragniemy tu zwrócić uwagę czytelników Czasopisma

Technicznego na powyższe wydawnictwo, gdyż zawiera ono
również artykuły obchodzące blisko inżyniera hydrotech-
nika, — artykuły, "w których pod rozległym płaszczem ge-
ofizyki wykłuwają się definicje zasadniczych pojęć hydrolo-
gicznych, względnie hydrotechnicznych. Praca to niezmier-
nie ważna i podstawowa, do której ; zresztą musimy się wziąć
sami, jeżeli definicje te mają odpowiadać charakterowi na-
szego kraju, naszych rzek i strumieni. Na pierwszy plan
wysuwają się, w tem wydawnictwie prace tak wybitnych
inżynierów, jak prof. Rybczyńskiego, Zubrzyckiego i Rundy.
Jedną z tych prac pragnę na tem miejscu pokrótce omówić,
nie W; celu krytyki, ale aby wziąć udział w dyskusji, jaka
się nad poruszonym tematem powinna rozwinąć. Chodzi mi
o artykuł prof. M. Rybczyńskięgo p. t . : „ K i l k a u w a g
0 c h a r a k t e r y s t y c e p r z e p ł y w ó w " 1 ) . Chodzi tu p roz-
graniczenie od siebie stanów niskich, wysokich i średnich.

Autor nie godzi się ani z koncepcją szefów biur hy-
drograficznych' środkowej Europy z r. 1909 (oznaczenie sta-
nów średniego z najniższych, średniego z średnich" rocznych
1 średniego z najwyższych z'okresu -lat i. przepołowienie
interwałów), ani z koncepcją Niesułowskiego J} (opierającą
się na częstości występywania stanów wód; rozgraniczenie

stanowią stany Hgr = 7-=—, odcięte po obu stronach stanu

średniego z średnich, rocznych), lecz przedstawia własną
koncepcję, polegającą na następujących zasadach:

Prof. Rybczyński odróżnia rzeki górskie nizinne i. pły-
nące z obszarów bagnisk i akcentuje odrębność ich charak-
teru. Przyjmuje, źe rozgraniczenie nie powinno się opierać
wyłącznie na statystyce, ale musi brać również pod uwagę

mechanizm spływu wóds) i proponuje wzięcie za podstawę
rozgraniczenia stanów wody działanie rozmaitego rodzaju
retencji, a w szczególności uznanie jako stany wysokie tych,
które odpowiadają przepływom następującym bezpośrednio
po opadach, zaś jako stany niskie tych, przy których główna
rola przypada odpływom wód podziemnych, miejsce pośred-
nie zajmują stany średnie. Praktycznie, tytułem próby,
przyjmuje autor następujące wyznaczenie punktów rozgra-
niczenia : Należy się oprzeć na krzywej sumy czasów trwa-
nia stanów wody, w której występują dwie wybitne proste,
prosta stanów wysokich i prosta stanów średnich; linja po-
łowiąca kąt między obiema prostemi oddzieli na krzywej
sumy czasów trwania stany wysokie od średnich. Jako roz-
graniczenie stanów średnich i niskich przyjmuje autor dolny
punkt przegięcia krzywej sumy czasów trwania stanów
wody 4).

Jakkolwiek wywody autora cechuje znakomita znajo-
mość charakteru rzek ż przebiegu przepływu ich wód, oraz
jakkolwiek przedstawione w jego pracy podstawy rozgrani-
czenia stanów wody wydają mi się ze wszech miar słuszne
i racjonalne, to jednak w interesie samej sprawy muszę
podnieść pewne wątpliwości co do uzyskanego przez niego
praktycznego rezultatu, przedewszystkiem o ile chodzi o nasze
rzeki górskie i o przeważającym charakterze górskim (kate-
gorje 1. i 2. na str. 11), Autor zdołał już wprawdzie zmniej-
szyć ilość dni trwania stanów „średnich" w porównaniu
ze swymi poprzednikami, ale zawsze jeszcze u niego stany
średnie trwają przez 7 miesięcy w roku! Dawałoby to na-
szym rzekom górskim może zbyt pochlebne świadectwo
i spokrewniałoby je z alpejskiemi rzekami, płynącemi z lo-
dowców i pól wiecznych śniegów, a gdy zima i jesień zwykle
Są u nas posuszne, mielibyśmy według tego u nas widoki
na jakiś stan średni wiosenno - letni ? W chwilach wątpli-
wości uciekamy się o radę do naszych profesorów i mnie tu
przypomina się zdanie śp. profesora Rychtera: „Nasze rzeki
mają długotrwałe stany niskie, a stany średnie są tylko
przejściowemi". Wprawdzie to było powiedziane bardzo
dawno, ale własne doświadczenia nie osłabiły we mnie wiary
w słuszność tego twierdzenia. Sądzę przedewszystkiem, ze
rozgraniczenie stanów średnich i wysokich leży stosunkowo
niedaleko ponad stanem średnim rocznym. Przypomina n.i
się żywo pomiar hydrometryczny, przeprowadzony przezemnie
8j£ 1902 na Skawie pod Suchą8), przy stanie 243-5. Jak-
kolwiek stan ten był tylko o 27*5 cm wyższy od średniego
rocznego (216), a objętość przepływu wynosiła tylko 17>2m3/sefc,
rzeka przedstawiała obraz rzeczywistego wezbrania, z wodą
wzburzoną, żółtą i huczącą. Sądzę, źe autora może zbytnio
znęciły obie wybitne proste krzywej sumy czasów trwania,
stanowiąee tak dobre oparcie przy geometrycznem rozwią-
zaniu problemu. Czy jednak czasy trwania mają koniecznie
decydować o przynależności stanów i czy nie łatwiej i lepiej
da się ^dokonać ten rozdział wpatrując się raczej w krzywą
przebiegu stanów wody w ciągu roku i okresów lat jak
w krzywą sumy czasów trwania? Rozumie to dobrze, źe
pojęcie „wysokości" stanów wody jest rzeczą względną i że
musi tu nastąpić umowa interesowanych, oraz że ta umowa
musi uwzględnić praktyczne cele rozdziału stanów wody,
jednak przy tem wszystkiem granice podziału muszą, odpo-
wiadać przyrodzonym właściwościom rzeki. Wobec tego na-
suwają mi się następujące pytania?

1. Czy dokładne rozgraniczenie stanów niskich średnich
i wysokich jest praktycznie potrzebne? 2. Czy podanie ści-
słego schematu rozwiązania dla wszystkich rzek, lub choćby
dla ich poszczególnych kategoryj, jest praktycznie wskazane
i możliwe, czy natomiast nie należałoby rzek traktować

') Zeszyt 4—5. :
2) Prace geofizyczne, zeszyt 1 (7) 1929.

3) Str. 13; na str. G mówi również o uwzględnieniu wy-
sokości brzegów.

K) Dla rozgraniczenia stanów wysokich i średnich przyj-
muje autor jeszcze pewną metodę uproszczoną.

6) Uwidoczniony w podręczniku inżynierskim Bryły (krzywa
sumy czasów trwania, str. 502).
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indywidualnie? 3. Jakie byłyby ogólne zasady rozdziału
stanów wody?

Co do tych. kwestyj wyrażam następujące zapatrywa-
nie : Należałoby najpierw ustalić definicje stanów niskich,
średnich, i wysokich, przyczem te ostatnie, z uwagi na po-
trzeby praktyki, wskazane by było podzielić jeszcze na dwie
części — stany wysokie mieszczące się w obrębie wysokich
brzegów i stany wysokie występujące ponad nie. Przy roz-
graniczeniu stanów średnich od wysokich i średnich od
niskich należałoby w definicji ogólnej uwzględnić cechy hy-
drologiczne podniesione przez prof. Rybczyńskiego, a prócz
tego uwzględnić kształt profilu, charakter zjawiska wezbrania,
a w dużej mierze obraz, jaki daje linją przebiegu stanów
wody w ciągu roku. Stany wysokie (wezbrania) odznaczają
się np. na rzekach górskich stromością linji (ostrością kształ-
tów), łatwiejsze są zatem do wyznaczenia i odgraniczenia
od stanów średnich oraz oznaczenia pod względem czasu
trwania. Znowu stany niskie charakteryzują się dłuższemi
linjami zbliżonemi do poziomu, można je zatem również dość
łatwo odłączyć od stanów średnich; stany średnie pozostaną
jako przejście od jednych do drugich. Trochę trudniejsza
będzie sprawa z rzekami nizinnemi i bagiennemi, ale i tu
definicje ogólne dadzą się ustalić, a trudności wystąpią do-
piero przy praktycznem rozgraniczeniu.

Powtóre, jestem raczej za indywidualnem traktowaniem
rzek, względnie ich przestrzeni, na podstawie omówionych
powyżej ogólnych definicyj. My inżynierowie jesteśmy tu
w znacznie szczęśliwszem położeniu jak geofizycy, czy geo-
grafowie, bo badając pewną rzekę rozporządzamy obszernypi
materjałem zdjęć hydrotechnicznych, dozwalających na indy-
widualne badanie. W rezultacie sądzę, że nie należy s}ę
spieszyć z wynalezieniem ogólnego, geometrycznego rozwią-
zania, przecinającego sprawę raz na zawsze!

Nawiasowo proponuję zarzucenie niezgodnego z duchem
naszego języka wyrazu złożonego „wodostan", „wodostany",
a natomiast powrócenie do lepszej, lżejszej formy „stan
wodj", „stany wody", zgodnie z terminologją wprowadzoną
przez nestora hydro technik ów naszych, śp. prof. Rychtera,
jeszcze przed 50-u laty, przyczem zauważani, że forma zło-
żona nie jest ani pod względem ilości zgłosek, ani liter,
oszczędniejsza.

2. Wydawnictwa Stowarzyszenia Członków Kongre-
sów i Gospodarki wodnej. Reteraty na I. Narodowy Kon-
gres żeglugi. Było rzeczą wielkiego poświęcenia i oddania
się sprawie, organizowanie w roku bieżącym narodowego
kongresu żeglugi — w chwili zupełnego wstrzymania robót
publicznych i skreślenia ich budżetu. Ta praca ideowa, ma-
mająca w latach najbliższych mało widoków powodzenia,
•wydała szereg cennych referatów, na które pragnę tu
zwrócić uwagę, ograniczając się tylko do sumarycznego
omówienia ich wyników. Są to trzy referaty prof. Ryb-
c z y ń s k i e g o ; „ Ż e g l u g a ś r ó d z i e m n a w P o l s c e
1919—1930", „ K o s z t y t r a n s p o r t u w o d n e g o " , „Wa-
r u n k i t e c h n i c z n e r o z w o j u ż e g l u g i ś r ó d l ą d o -
wej w P o l s c e " , inź. L a m b o r a : „ S t a t y s t y k a eks-
p o r t n i i m p o r t u rz. W i s ł ą 1928^30", inź. Niemi-
r o w i c z - S z c z y t t a : „ Z n a c z e n i e i p o t r z e b y że-
g l u g i ś r ó d l ą d o w e j w P o l s c e " i inż. K a z i m i e r z a
R o d o w i c z a : „Droga w o d n a W a r s z a w a — B a ł t y k " .
Referaty te zawierają cenne daty orjentacyjne i staty-
styczne co do istniejących w Polsce dróg wodnych i ruchu
na nich. Uderza niezmiernie małe znaczenie przewozu wo-
dnego w Polsce w stosunku do innych dróg przowozowych.
1 miljon ton towarów 6), 1 miljon osób przewiezionych
i 1'5 iniljonów ton spławionego drzewa w latach najlepszej
konjunktury, tabor niewystarczający, stary, mało pojemny,
gdyż łodzie ponad 250 ton ładowności mogą się tylko po-

Średnia dalekość przewozu na Wiśle 253 km.

ruszać na Wiśle poniżej Warszawy, Warcie poniżej Pozna-
nia i Kanale Bydgoskim z Brdą i dolną Notecią, t. j . na
długości 866 km, wobec 6870 km długości naszych żeglow-
nych dróg wodnych. Co się tyczy Wisły, to eksport i im-
port towarów osiągnął 250.000 ton, nie licząc spławu drzewa.
Przewóz Wisłą dolną w r. 1929 wyniósł 180.000 ton, przy-
czem stosowane taryfy były przeciętnie o 30% niższe od
kolejowych, a oszczędność frachtu od całej ilości przewie-
zionego towaru wyniosła 2-2 miljona zł. W ostatnich latach
koszt przewozu wodą między Warszawą a Gdańskiem wy-
nosił za 1 km 4—9'5 groszy przy jeździe w górę, a 3-2—
7 7 groszy za 1 km przy jeździe w dół, zależnie od klasy
towaru, podczas gdy na-kolejach koszt ten wynosił 4-97—
17 groszy. Fracht pospieszny kosztował na wodzie 13*4—
22-7 groszy, na kolei 29-8—40-2 gr. za 1 km. Prof. Ryb-
czyński podnosi znaczenie Wisły dla zaopatrzenia wnętrza
kraju w węgiel i inne towary, których ilość mogłaby tu
dojść do 4 miljonów ton rocznie.

Mimo wszystko wiele jest oznak wartości i aktual-
ności dróg wodnych dla rozwoju gospodarczego Polski —
pomijając okres depresji gospodarczej, przewozy, choć po-
woli, wzrastają, wzmaga się przewóz płodów rolniczych
i przemysłu rolnego, a także i węgla na drogach wodnych.
Pocieszającem jest, że w naszych sferach fachowych istnieje
już jednolita opinja co do kolejności rozbudowy naszych
dróg wodnych. Wszyscy wskazują na Wisłę, jako na ten
kręgosłup przyszłej sieci dróg wodnych w Polsce, który
najpierw należy uporządkować. Z tej wielkiej drogi wodnej,
której koszt regulacji wraz z kanałem Zagłębie — Kraków
i kanalizacją przestrzeni Krauów — Ujście Dunajca, oznaczyć
można na 700 miljonów złotych; najpilniejszą jest prze-
strzeń Warszawa — Gdańsk, a z tej najpilniejszą Warsza-
wa—ujście Narwi. Taki program zawierał też projekt ustawy
o regulacji Wisły, wniesiony w r. 1930 do Sejmu. Narazie
budowa kanałów żeglugi musi ustąpić na drugi plan.

Jednak tak wielkie zadanie, jak regulacja Wisły, nie
może zależeć od konjunktur, musi być prowadzone bez
przerwy i bez wahań, konsekwentnie, z zastosowaniem od-
powiednich środków finansowych aź do ukończenia. Wyda-
tek roczny 28 miljonów przez 25 lat na regulację Wisły
nie jest dla naszego Państwa nadmierny, a budżety ostat-
nich lat zawierały dla Wisły kwoty już niezbyt odbiegające
od powyższej kwoty.

Drugie stwierdzenie, wynikające z referatów jest to,
że należyty i stały stan drogi wodnej Wisły może być
uzyskany tylko zapomocą systematycznej regulacji, a sztuczne
pogłębianie stanowi tylko doraźny środek pomocniczy, nie-
zdolny zastąpić regulacji.

Należy pragnąć, aby zrozumienie ważności regulacji
Wisły, jako jednej z najważniejszych konieczności państwo-
wych tak z uwagi na potrzeby rolnictwa, jak i jego zna-
czenie komunikacyjne, dotarło jak najprędzej do szerokich
kół ludności i stało się postulatem gorąco przez nie po-
pieranym. Dr- 3(. M.

Ing. Prof. Luigi Santarella. II comportamento elastico
di ponti ferroviari in cemento armato. Medjolan 1981.

Znakomity inżynier włoski opisuje wyniki badań za-
chowania się żelbetowych mostów pod wpływem pbciąźeń
pociągiem. Opisane są ciekawe badania mostu Cobianchi
i mostów w dolinie Brembana.

Ing. Prof. Luigi Santarella. Resistenza ed elasticite
di calcestruzzi di cemento. Medjolan 1932.

W pracy tej znajdujemy bardzo cenne badanie nad
wytrzymałością i sprężystością cementów.

Obie książki wspomniane są ogromnie wartościowe dla
inżynierów-żelbetników i dlatego choć w krótkich słowach
zwracam na nie uwagę. St. B.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Inż. Robert Szewalski
Ąajunkt Politechniki Lwowskiej.

Praca kierownic turbinowych przy ponadkrytycznych spadkach cieplnych.
(Dokończenie),

IV. Metoda Zerkowitz'a.
Zerkowitz zastosował do zjawiska ekspanzji pary

w trójkącie wylotowym kierownicy zasadę ilości ruchu.
Przyjął, że w przekroju CD panuje ciśnienie krytyczne
pary, zaś w przekroju GE przeciwciśnienie jp2, o ile
a propos nie jest ono zbyt niskie w stosunku do ciśnie-
nia początkowego pi. Przy ruchu ustalonym musi przez
powyższe dwa przekroje przepływać ta sama ilość pary.

Do tejże ilości albo, ściślej się wyrażając, masy
pary stosuje Zerkowitz zasadę ilości ruchu, która po
przyjęciu prostokątnego układu spółrzędnych ze środ-
kiem w p. O (rys. 5) wyraża się równaniami:

m(c2x — ckr) = (pb.~ p2).Fh (1)
. . . (2)

ciśnienie wzdłuż ściany DE jest wyższe od przeciw-
ciśnienia, tj., skoro w trójkącie wylotowym odbywa się
dalsza ekspanzja pary. Wynikający z powyższych wzo-
rów kąt odchylenia jest dla danego strumienia pary
wartością średnią w rozpatrywanym przekroju. Zależ-
ność jego od kąta kierownicy (a) jest tylko pozorna,
co wyjaśnia następujący przykład:

Przyjmijmy dwie kierownice „a" i „bu o różnych
pochyleniach, przyczem: aa > ah (rys. 6). Przy tym

samym stosunku — będzie wtedy w pierwszym przy-

padku procentowo większa część trójkąta -wylotowego
czynna, aniżeli w przypadku drugim,. -"Wobec" tego
ciśnienia średnie w obu przypadkach .są nierówne,
przyczem: (pmi)a> W t .

b.)

Rys. 5.

Prżytem oznaczają:

m=—•= k"-*1" _ masę pary przepływającej w jed-

nostce czasu przez kanał zawarty pomiędzy
przekrojami CD i CE,

C2x, c-2,j — składową osiową wzgl. normalną średniej
prędkości pary w przekroju GE,

pkr — ciśnienie krytyczne,
p2 — przeciwciśnienie,

PDE =_a ŁDJL±L: średnie ciśnienie wzdłuż ściany DE,
F

Fyv — powierzchnię przekroju krytycznego.
Stąd:

g.vkr2« = Ofe. +

c2.; = (

cfa.

). sll-JL, Cotg a,

Z równań powyższych wynika znowu niezbicie,
że strumień pary musi ulec odchyleniu, skoro średnie

W rezultacie otrzymujemy dla obu przypadków
ten sam kąt odchylenia pary.

Jak łatwo zauważyć, wielkość ciśnienia średniego
wzdłuż ściany DE nie da się obliczyć na podstawie
rozważań teoretycznych; trzeba ją wziąć z doświadczeń.
To też sposób określenia kąta odchylenia pary podany
przez Zerkowitza nie stanowi metody pełnej, skończo-
nej, ale ma znaczenie raczej teoretyczne. Zasada ilości
ruchu posłużyła natomiast ZerkowitzWi do przybliżo-
nego określenia średniego kąta odchylenia pary przy
ekspanzji w szczelinie.

V. Metoda autora.
Zastosowanie zasady ilości ruchu, jednej z naj-

ogólniejszych zasad mechaniki, do zjawiska ekspanzji
pary w trójkącie wylotowym kierownicy daje tę nie-
zaprzeczalną korzyść, że obliczony sposobem tym kąt



258

odchylenia pary przedstawia dla rozpatrywanego stru-
mienia wartość średnią, miarodajną — jak wiadomo —
dla konstrukcji profilów łopatkowych danego stopnia.
Zastosowanie jednak zasady ilości ruchu do masy pary
zawartej pomiędzy przekrojami CD i GE — jak to
uczynił Zerkowitz — nie prowadzi do celu, utykając
na nieznanem, nie dającem się rachunkowo oznaczyć
ciśnieniu średniem wzdłuż ściany D E. _ Trudność tę
można ominąć, wyrażając kąt u> zapomocą jego dostawy:

cos w a> — .

W tym przypadku muszą jednakowoż zarówno cix) jak
i c2 przedstawiać wartości średnie. Odnosząc je — za
Zerkowitzem — do przekroju GE, znaleźć możemy je-
dynie przez zastosowanie zasady ilości ruchu C2? (śr©'
dnie), nie mamy natomiast możliwości określenia śre-
dniej absolutnej prędkości pary w tym przekroju c2.
W przekroju CE zaś jest c2 zmienne, co wynika z roz-
bieżności strumienia pary w kierownicy. Nasuwa się
jednak możliwość zastosowania zasady ilości ruchu do
takich dwóch przekrojów, w których bądźto absolutne
prędkości pary są stałe, bądź też da się określić ich
wartość średnia. Własność tę posiadają przekroje wzdłuż
linij stałego ciśnienia (izobar), które są równocześnie
w przypadku przebiegu adiabatycznego bez tarcia zu-
pełnie' dokładnie, w przypadku zaś przebiegów rzeczy-
wistych obarczonych tarciem z bardzo znacznem przy-
bliżeniem linjami stałych prędkości i stałych objętości
właściwych pary. Przytem znajomość kształtu izobar—
jak się okaże w dalszym ciągu — nie jest bynajmniej
potrzebną, byleby tylko rozpatrywana izobara leżała
całkowicie w obrębie trójkąta wylotowego kierownicy.

Jeśli chodzi o znalezienie ostatecznego kąta od-
chylenia pary w kierownicy, odpowiadającego ekspanzji
do przeoiwciśnienia (/},), odnieść trzeba zasadę ilości
ruchu do przekrojów wzdłuż izobar ciśnienia krytycz-
nego (pkr) i końcowego (p.2).

Otrzymujemy wtedy:

Podstawiamy:

Stąd : olx = o* + -2

wielkością stałą, niezmienną, natomiast C,
za tem idzie — także (o wartością średnią °).

Poniżej zestawienie wyników liczbowych i
kres (rys. 7).

Oto
Dla ekspanzji teoretycznej bez tarcia wynoszą:

v\i

#*w
*-£•*

Stąd :

Na podstawie równania de St. Venant' a:

Stosunek tych dwóch prędkości daje:
Cis

cos co = — .

a — co

wy-

Pl

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,5457
0,55
0,5774

k = 1,30

50° 18'
29 41
23 39
19 6
1.5 17
12 4

9 8
6 83
4 15
2 18
0 50-
0 0

—
—

h -1,135

61U6'
34 1
27 26
22 25
18 19
14 45
11 36

8 37
6 7
3 32
1 45

—
0 41
0 0

25

U'

20

15

10

\

/
k-1.5l

\\ \ «

^ \ \
7 \

k-i-135
/

\

V\*V

" Prankl-Męyer-

'• dośh/.h

\

SC.

0.1 0.2 Q5

Rys, 7.

Oft 0.5 - Q6

VI. Wpływ tarcia.
Uwzględnienie oporów przepływu wymaga wpro-

wadzenia dodatkowego członu do równania ilości ruchu.
Ozłon ten wyraża j ednak tylko tarcie wzdłuż powierzchni
impulsu, tj. wzdłuż powierzchni ograniczającej masę
pary pomiędzy izobarami pkr i p2, podczas gdy tarcia
wewnętrznego w tym przypadku uwzględniać nie trzeba.

Napiszemy :

(Pb- ~ Pi) • Fh — «Sj Wx= —- (c2x — ckr),
i/

gdzie: 2FWX jest składową osiową sumarycznej siły
tarcia wzdłuż powierzchni impulsu.

Ca x = OAT -\ ±
9

Oznaczając przez: ę — spółczynnik prędkości
pary w kierownicy napiszemy także :

Ale:

6) o^ czyni zadość" równaniu: oix = '
vixi . dm

gdzie
CiXi oznacza zmienną od strugi do strugi składową, osiową pręd-
kości pary w przekroju F%.

°2 . > "0 Wartości (c2)0 i (Oix\ odpowiadają przepływowi teore-
W y p a d a z a u w a ż y ć , źe c2 j e s t w z d ł u ż izobary p 2 tycznemubez tarcia.
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ponieważ człon ,.2FWX w równaniu ilości ruchu P u s z c z a I n i e P a r a nasycona. Dla poszczególnych stosun-

uwzględnia - j a k zaznaczono powyżej - tylko straty k Ó W c i Ś t l i e ń ff P ° d a n ° ^ p y l e n i a strug skraj-
tarcia strumienia pary o ścianki kierownicy, natomiast nych. Pomierzone dodatnie kąty odchylenia przy kra-
spółczynnik ct>=—?- uwzględnia również inne źródła

strat, jak tarcie wewnętrzne pary, wiry itp.
W konsekwencji:

COS O) > COS &>0)

(O < tó0 .

Opory przepływu zmniejszają, zatem kąt odchyle-
nia strumienia pary. Wynik ten — jak łatwo spraw-
dzić — zgadza się jakościowo z rezultatem obliczeń
Loschge'go, przeczy metodzie Baer'a.

VII. Przegląd dat doświadczalnych.

O przydatności tej czy innej metody teoretycznej
do obliczeń praktycznych decyduje ostatecznie doświad-
czenie. Doświadczeń nad oznaczeniem kąta odchylenia
pary w kierownicach ogłoszono w literaturze stosun-
kowo bardzo niewiele. Te, które są, można podzielić
na dwie kategorje: jedną, dającą obraz odchylonego
strumienia pary zapomocą kątów odchylenia jego strug
skrajnych i drugą, podającą kąt odchylenia średni,
najbardziej interesujący konstruktora. Pierwsza kate-
gorja doświadczeń oparta jest na metodzie optycznej
pomiaru (zastosowanej, zdaje się, po raz pierwszy w la-
boratorjum Prandtl'a), druga na metodzie pomiaru re-
akcyjnego oddziaływania strumienia pary na kierownicę.
Do pierwszej zaliczymy doświadczenia Stodoli oraz
Josse'go i ChristleinJa, do drugiej na wielką skalę do-
konane pomiary firmy Brown - Boveri.

Doświadczenia pierwszej grupy wykonano nie-
stety dla bardzo znacznych spadków cieplnych, nie da-
jących się opanować w samej kierownicy bez następu-
jącej za nią ekspanzji w szczelinie. Skutkiem tego nie
można wyników tych pomiarów zastosować bezpośre-
dnio do kontroli metod rachunkowych służących do
określenia kątów odchylenia pary w samej kierownicy.
Nadto zależą rzeczywiste kąty odchylenia strug skraj-
nych od tego, czy do pomiarów użyto pojedynczej kie-
rownicy, czy też segmentu złożonego z większej ilości
kierownic; jasnem jest bowiem, że sąsiadujące ze sobą
skrajne strugi pary wypływającej z dwóch kierownic
nie mogą wykazywać tak znacznych różnic kąta od-
chylenia jak skrajne strugi strumienia wypływającego
z pojedynczej kierownicy. Zastrzeżenia te nie odnoszą
się — na szczęście — do pomiarów iirmy Brown-Boveri,
które mogą być zatem porównane bezpośrednio z wy-
nikami obliczeń teoretycznych, i

D o ś w i a d c z e n i a S t o d o l i 8 ) .
Do doświadczeń użyto kierownic pojedynczych o ką-

tach pochylenia: a=18° i 28°. Stan pary niepodany, przy-

a =
ata

Pl

5,6
10,7
16,0
18.9

5,8
10,9
15,8

= 18"
ata

Pi

1
1
1
1

;28»

1
1
1

Pi
Pt

0,178
0,0935
0,0625
0,0529

0,172
0,092
0,0684

ata
"PE

1
1,19
1,73
1,98

1,18
2,20
8,19

PE

PJL

0,178
0,111
0,108
0,105

0,204
0,202
0,202

81°
B7
46
51

27
32
44

- 9 °
- 8
+2
+3

- 5
+7
+3

y y py
wędzi E świadczą dobitnie o ekspanzji w szczelinie.

Doświadczenia Josse'go i Christlein'a 8).

Rys. 8.

Trzy kierownice wchodzące w skład segmentu
wykazały — jak zaznaczono na rys. 8. — różne kąty
odchylenia strug skrajnych. Parametry pary były:
pt=2,01 ata (para nasycona sucha); ^ = 0 , 2 5 ata. Sto-
sunek ciśnień: — =0,1242. Tak znaczny spadek cieplny

P\
nie da się w rzeczywistości opanować całkowicie przez
ekspanzję w samej kierownicy o kącie pochylenia:
a = 21,5°. O ekspanzji w szczelinie świadczy odchyle-
nie strug przy krawędzi E (rys. 8).

Ciekawą jest rzeczą, że największy kąt odchyle-
nia pary pomierzony w powyźszem doświadczeniu, po-
służył Baer'owi jako jedyny zresztą argument doświad-
czalny przemawiający rzekomo za słusznością podanej
przez niego metody rachunkowej.

Doświadczenia fmy Brown Boveri Cie.10).
Kąty odchylenia wyznaczono metodą pomiaru re-

akcyjnego oddziaływania strumienia pary na kierow-
nicę w dwóch położe-
niach kierownicy ob-
róconych względem
siebie o 180° (rys. 9).

Oznaczenia:
Pa, Pn — składową

osiowa, wzgl.
normalna re-
akcji wypływa-
jącego strumie-
nia pary.

a, b — ich ramiona
względem punk-
tu zawieszenia
kierownicy,

Mlt M% — momenty
reakcji w poło-
żeniach (1) i (2).

Pn.a — Pn.b = Mx,
Rys. 9. Pa.a+ Pn.b=~M„,

Pn —

9) Cl i r i s t le in: Z. f. d. g. Turbinenwesen 1912, s. 185.
Losclige: Z. d. V. D. I. 1916, s. 797. Stodoła: „Dampftur-
Mnen", VI. wyd., s. 116.

!) Podług S t o d o ł a : Dampfturbinen, VI wyd., str. 114—15. s. 126
10) Dane zaczerpnięte z Stodoła „Danrpffrurbinen", VI. wyd.
-7 .
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Dane doświadczenia: ,
t_ pochylenia kierownic: a'=30°. : : ... . ; ,

Para przegrzana: ^t^'1,94 ata, tx= 154° O. '''i
Poniżej tabela porównawcza wartości < kątów od-

chylenia co obliczonych metodą autora i Prandtl-Meyer-
Loschge oraz pomierzonych- w doświadczeniach BBC.

Vi

Pi

0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

0"
1,65
3,83
6,41
9,45

12,54
15,62
18,70
21,50
24,05
26,90

co

0,88°
2,30
4,25
6,54
9,13

12,08
15/28
19,10
23,64
29,68
50,30

różu.

+89,8%
+10,9
+ 2,03
- 3,39
- 3,66
- 2,18
+ 2,18
+ 5,30
+28,4
+94,1

0,93°
2,77
5,17
8,07

11,45
15,45
20,13
25,97
33,60
45,83

159,62

różu.

+ 68,0%
+ 35,0
+ 25,9
+ 21,2
+ 23,2
+ 28,9
+ 88,9
+ 56,3
+ 88,6
+ 516,0

w rozdz. "VI. wskazywałoby raczej na bardzo nieznaczny
tylko wpływ tarcia na wielkość kąta odchylenia. Tego-
samego dowodziłaby również doskonała, niemal zgodność,
wartości w obliczonych dla, ekspanzji teoretycznej bez;
tarcia z pomierzonemi.

VIII. Zastosowanie metody autora, do dysz
de Laval'a.

Opisana metoda wyznaczania kątów odchylenia
pary da się z powodzeniem zastosować.również do dysz

•= de Laval'a. Oznaczając przez *^2. normalny stosunek

Porównanie wartości pomierzonych z obliczonemi
podług autora dowodzi na ogół doskonałej zgodności

wyników do stosunków: —=0,10-0,15 włącznie. Przy

mniejszych wartościach^- odbywa się ekspanzja pary

częściowo już zupełnie poza kierownicą, gdzie wzory
wyprowadzone dla ekspanzji w kierownicy ze zrozu-
miałych przyczyn nie mają już ważności. Natomiast
znaczniejsze stosunkowo różnice przy niewielkiem prze-
kroczeniu krytycznego stosunku ciśnień położyć należy
na karb niedokładności pomiarów BBC, które np. dla:

— = 0,50 nie wykazały żadnego odchylenia pary, jak-
P\
kolwiek odchylenie pewne, choć może bardzo nieznaczne,
niewątpliwie zachodzić tu musi.

W tym samym zakresie stosunków —, dla któ-
. Px

rego stwierdzamy doskonałą zgodność metody autora
z wynikami doświadczeń, dostarcza metoda Prandtl-
Meyer-Loschge kątów odchylenia większych o 20-50°/0
od wartości pomierzonych.

Tak więc doświadczenie potwierdza w zupełności
wnioski wysnute na podstawie rozważań czysto teore-
tycznych.

Niewyjaśnioną przez doświadczenie pozostaje na
razie kwestja najniższego, granicznego stosunku ciśnień
-2-, dającego się opanować daną kierownicą. Jest on

niewątpliwie znacznie niższy od stosunku ^ . w ~ wyni-
kającego z teorji Prandtl - Meyer - Loschge, jak tego do-
wodzi przykład kierownicy o kącie pochylenia: a=30°
w doświadczeniach f my Brown Boveri. Niestety brak
jeszcze doświadczeń z kierownicami o różnych kątach
pochylenia a, któreby pozwoliły na ustalenie interesu-
jącej zależności pomiędzy wielkością kąta «

Pi
Z powodu bardzo znacznego wzrostu kąta odchylenia

o przy małych wartościach —, uniemożliwiającego sto-
sowanie kierownic turbinowych w tym obszarze stosun-
ków ciśnień, jest to jednak sprawa raczej drugorzędna
bez znaczenia praktycznego,

Niewyjaśnionym, dostatecznie przez doświadczenie
(ilościowo) pozostaje również wpływ tarcia na wielkość
kąta odchylenia. Podług Loschge'go jest on bardzo
znaczny, Natomiast rozumowanie przeprowadzone

Pi ET

ekspanzji dla dysz (odpowiadający stosunkowi -=$-prze-
h

krojów końcowego do najmniejszego), przez p.-> zaś rze-
czywiste ciśnienie panujące za dyszą, oraz przyjmując
nadto prostokątny układ spółrzędnych X Y ze środkiem

w p. 0 (rys. 10), wyrazimy równanie ilości ruchu w kie-
runku osi X w sposób następujący:

O
— (c2;e — c2n) = F2 (p2n —pt),
9

W tem : G= ^-°-'-,

gdzie: C2«, v%n — oznaczają prędkość wzgl. objętość
właściwą pary w przekroju F% w warunkach
normalnych.

Stąd:

0la " Gin+~~-{Pin-Pi\

Albo po przeróbce :

Pin V%

YPl Vi YPl V 1 L ^ k /p2n\— »2nPx / Pi
Podług równania de St. Venant'a:

C2n

Analogicznie:

Wreszcie:

cos u = --^ =

Kąty odchylenia co obliczone tą metodą są mniej-
sze — jak łatwo to sprawdzić — od kątów obliczo-
nych sposobem Prandtl-Meyer-Loschge i zgadzają się
dość dobrze z wartościami uzyskanemi z doświadczeń
f-my Brown Boveri opisanemi w Stodoła: „Dampftur-
binen", VI., str. 126-7. • .

Wykreślnemu przedstawieniu wyników stoi nie-
stety na przeszkodzie zależność od zbyt dużej ilości
zmiennych. Trzebaby poprostu dla całego szeregu war-
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tośoi SiS czy - J - wykreślić po dwie krzywe: <o=f(P-ź), k r e S ? W 1*7 P^J^towaiuunowocwBnyoh turbin paro-
Pj Ą. •> r j J \pj wyoh. w tych zas przypadkach, w których bylibyśmy

jedną, dla pary przegrzanej, drugą dla nasyconej. Od- zmuszeni obliczyć kąt odchylenia pary w trój kącie wy-
stępujemy od tego przedsięwzięcia, poprzestając na ra- lotowym dyszy de LayaFa, pracującej ze spadkiem
chunkowem ujęciu zagadnienia, z uwagi na przypusz- cieplnym większym od normalnego, można się wtedy
czalnie niezmiernie rzadkie zastosowanie takich wy- posłużyć podanemi wzorami.

Inż. Marjan Rapaczyński.

Runięcie filara rzecznego Nr. II przyszłego mostu na Sanie pod Kuryłówką.
I. Opis sposobu fundowania.

Projekt 7-miu betonowych podpór mostu na Sanie
pod Kuryłówką, sporządzony w D. E, P. we Lwowie,
a zatwierdzony przez M. B. P. w r. 1928, obejmuje:
2 przyczółki i 5 filarów, w odstępach 40,00 m w św.,
przyczem jeden z dwu filarów rzecznych, filar Nr. II
wypadł w nurcie rzeki Sanu (rys. 1).

Budowa podpór, oddana przetargiem publicznym
d o wykonania w przedsiębiorstwie, uruchomioną zo-
s t a ł a w ^opadzie 1929 r. pod nadzorem technicznym
sprawozdawcy.

Roboty zaczęto od wiercenia otworów dla pali
Straussa, wpierw d]a podpór lądowjTch, w końcu dla
podpór rzecznych.

pojorzecz/21/ Saou pod JZu

podpora/721 aa pa/acb

nrzep /G/PJ/

piasek

'•%Łv4*

horyb f>rjy sianie nocty /63-J2 )»o Kijku-

—fh &/J2

Rys. 1,

Fundamenty betonowe, opierające się na żel-beto- Fundowanie filara Nr. II zaczęto od wykonania
nowych palach, wierconych, systemu Straussa 41 30—32 cm, w grudniu 1929 r. grodzy, o podwójnych ściankach,
zawierają następujące ilości pali: zewnętrznej z brusów 8 cm grab., 4,0 m długości, we-

przyczółek Nr. I . . 38 pali wnętrznej 15 cm grub., 6,0 m długości (rys. 2).
n ^ a r II . . 32 „ Bezpośrednio po wykonaniu grodzy nastąpiło po-

» U l . . 32 „ głębienie piaszczystego koryta Sanu, od dopływu,
n IV . . 28 „ z pierwotnej głębokości 1 metra na 6,0 m. Wobec tak
» V . . 23 „ znacznej zmiany głębokości ruchomego dna Sanu,
n T/TT ' ' o<7 " stwarzającego warunki fundowania, odbiegające od

przyczółek Nr. VII . 27 „ pierwotnego projektu, aa wniosek sprawozdawcy zwo-
. Jak poprzeczny profil Sanu wykazuje, materjałem, J a n o komisję, która zadecydowała zastosować następu-

charakteryżującym koryto rzeki, jest piasek z t. zw. jące zmiany w pierwotnym projekcie:
kurzawkami.

n
„Czasopismo Techniczno" Nr. 17 z r, 1932. "
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a) wykonanie głębszych ścianek szczelnych wraz
z odbojnicą, prądu wody — dla filara I I ;

b) powiększenie długości pali w stosunku do pierwo-
tnego projektu, z zapuszczeniem ich w ile 0,5 m — dla
filarów II i I I I ;

c) zastosowanie osłon blaszanych t. zw. gilz, dla
zapobieżenia wymyciu cementu przez wodę w czasie
betonowania pali — dla filarów II i III;

d) zejście z podeszwą fundamentu, o ile możności
1,0 m, poniżej projektowanej niwelety 169,79 — dla
filara U.

d) umieszczenie wewnątrz gilzy związanego szkie-
letu uzbrojenia, złożonego z B-oiu żelaznych _ prętów
pionowych <j> 22 mm i poprzecznego stężenia spiralnego
z drutu § 6 mm (ryc. 5);

eJ wybetonowanie przestrzeni w gilzie betonem
plastycznym z kruszywa drobnoziarnistego i 460 kg
cementu na 1 ms betonu. Beton ubijano w warstwach
około 30 cm przy pomocy drążka żelaznego, u dołu
spłaszczonego.

f) równocześnie z betonowaniem otworu wywier-
conego wyciągano zewnętrzną rurę wiertniczą.

i
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Bys. 2.

Po wykonaniu głębszych ścianek zewnętrzych Średnia głębokość wierconych otworów dla pali
grodzy, tudzież odbojnicy prądu wody od górnego czoła Straussa filara Nr. II 10,90 w,
grodzy (ryc, 6), głębokość rzeki koło grodzy zmniej-
szyła się z 6,0 m na 4,0 m,

W obrębie tej grodzy przystąpiono do wiercenia
otworów dla pali Straussa, schodząc z wierceniami
w ile zbitym, wzgl. twardym do głębokości około 90 cm.

Sposób wykonania pali dla podpór rzecznych obej-
mował kolejno następujące czynności:

a) wiercenie otworów w żelaznych rurach wiert-
niczych (j) 32 cm w warstwach piasku i iłu zbitego,
przy równoczesnem wydobywaniu materjału z wnętrza
rury (ryc 3);

b) czerpanie wody z rur przy pomocy czerpaka,
t. zw. szlamówki, opatrzonej u spodu klapą, do wnętrza
czerpaka otwierającą się.

a) wybetonowanie dolnej partji otworu w wypadku
zamulania tegoż, poczem umieszczenie wewnątrz rury
wiertniczej, osłony blaszanej 1 mm grub., o średnicy
30 cm, a długości, odpowiadającej długości pala (ryc. 4); RyOm 3



Pale w ilości 32 sztuk dla tej podpory wykonano
w ciągu stycznia i lutego 1930 r., doprowadzając ich
głowy do wysokości 0,5 m powyżej niwelety pode-
szwy przyszłego fundamentu.

Ryc. 4.

Z kolei przystąpiono do wyiłowania przestrzeni
między ściankami, zewnętrzną a wewnętrzną grodzy,
poczem do ręcznego bagrowania piasku wewnątrz niej,
przy równoczesnem pompowaniu wody jedną pompą
wirową <j> 5" i jedną pompą <j> 4", przy stanie m. wody
163,70.

"W miarę pogłębiania wykopu musiano się uciec
do 3-ciej pompy $ i", dla pokonania zwiększonego do-
pływu wody. Pompy uruchomiono przy pomocy benzy-
nowych motorów 8—12 HP.

"W" czasie pompowania wody, gdy zwierciadło
jej wewnątrz grodzy obniżyło się o 2,5 cl o 3,0 m, zda-
rzało się kilkakrotnie
gwałtowne wdziera-
nie się miałkiego pias-
ku z koryta Sanu spo-
dem ścianek do wnę-
trza grodzy, przyczem
zaobserwowano, wy-
dostające się z dna
wykopu pionowe wy-
tryski płynnego pias-
ku, dochodzące do
2,0 m, tak, iż robo-
tnicy przy bagrowa-
niu pracujący, zmu-
szeni byli pośpiesznie
uciekać z wnętrza gro-
dzy przy pomocy dra-
bin, przed niebezpie-
czeństwem zatopienia.

Dalsze roboty
koło bagrowania mu-
siano przerwać, gdyż
równoczesna praca 3
pomp nie zdołała już
wody z grodzy wy-
pompować, przyczem
zaobserwowano zna-
czne osiądnięcie iłowania, dochodzące od 4 do 5 m.
Dalsze pompowanie przerwano na 1—2 dni, pozosta-
wiając rzece możność skonsolidowania rozluźnionego
piasku koło szczelnych ścianek.

Z uwagi na te niespodziewane trudności w ba-
growaniu wykopu, zarządzono komisyjnie wstrzymanie
dalszych prac w dniu 16 maja 1930 r. i zadecydowano
odnieść się do wyższych władz o wydanie dalszych
zarządzeń, po których uruchomiono powtórnie roboty,
korzystając z opadającego zwierciadła m. wody.

Ryc. f>.
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Po uzupełnieniu osiadłego iłowania, uruchomiono
znowu pompowanie wody przy pomocy 3 pomp, celem
szybkiego obniżenia zwierciadła wody wewnątrz gro-
dzy. Po wypompowaniu wody zauważono, iż pierwotna
głębokość wykopu zmniejszyła się o 1,0—2,0 m z po-
wodu wdarcia się miałkiego piasku z koryta rzeki i iłu
uszczelniającego grodzę.

Po wydobyciu. tego materjału, doprowadzono ba-
growanie do głębokości planem przewidzianej, t, j . do
niwelety 159,79, poczem po pośpiesznem rozbiciu głów
pali i odgięciu uzbrojenia, tudzież oczyszczeniu pali
z namułu, przystąpiono do betonowania fundamentu,
przy równoczesnem pompowaniu wody.

Roboty betonowe prowadzono bez przerwy, dniem
i nocą, w warstwach ubijanych 25—30 cw, z betonu
wilgotnego, przyczem wobec możliwości wymycia części
cementu, zwiększono ilość tegoż z 200 kg na 4.00 kg
na 1 ms betonu, na grubości pierwszego metra funda-
mentu. Na dalszych 2 metrach użyto już tylko 200 kg
cementu, projektem przepisanego.

Betonowanie fundamentu ukończono 21 czerwca
1930 r. Na fundamencie zmontowano gotowe krążyny
i szalowanie dla trzonu filara, którego betonowanie, bez
przerwy prowadzone, ukończono z końcem czerwca
1930 r. (ryc. 6).

Ryc 6.

Objętość betonu w fundamencie i trzonie filara
około 338,0 w3.

"Wysokość filara wraz z fundamentem 12,0 m,
wraz z palami około 23,0 m.

Po wykonaniu filara zarządzono rozbiórkę zew-
nętrznych ścianek grodzy dla zapobieżenia pogłębianiu
piaszczystego koryta Sanu.

Późniejsze w. wody częścią zerwały, częścią zruj-
nowały wewnętrzną ściankę szczelną.

Opisany filar przewrócił się przeciw prądowi wody
10 kwietnia 1932 r., przy stanie wielkiej wody spię-
trzonej 168,60, a zatem po upływie 21 miesięcy od
chwili wykonania.

Położenie przewróconego filara przedstawiają rys.
9 i 10. Filar, upadając na piloty pozostałe ze starego
mostu drewnianego, przełamał się w trzonie, kładąc
się częściowo na zarysie dawnego fundamentu.

IF. Przyczyny przewrócenia się filara.
Dla zorjentowania się w warunkach równowagi,

w jakich filar po wykonaniu znalazł się, należy przy-
toczyć dane, które posłużyły przy zaprojektowaniu żel.-
betonowych pali Straussa.

1. Nośność pala:
Oddziaływanie przyszłego ustroju niosącego . 304,0 t
Ciężar własny fundamentu i trzonu filara . . 743,0 „

Razem obciążenie według projektu . 1047,0 ł
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1047
dla 32 pali, zaś dla jednego pala ^ =32,7 t.

Obciążenie to zmniejszy się jednakowoż, gdy
uwzględnimy zmniejszenie ciężaru własnego filara o wy-
pór m. wody 163,32. Obliczony wypór wynosi 127,0 t,
wobec czego projektowane obciążenie jednego pala wy-

. . 1047-127. o o „ .
mesie ^ ^=28,7 t
Przy obliczeniu nośności pali Straussa o długości

9,5 m, średnicy § 32 om, założeniem projektu był wa-
runek, iż pal na całej długości tkwi w piaszczystym
materjale. Do obliczenia użyto wzoru Dorra, który dla
pali okrągłych przedstawia się:

T=y. V. j £+ £j .(>.2.--), gdzie y = 1600kgjm^ dla piasku,

7 = objętość pala, zaś £ = t g ' > f450 + -|-) = 3

i £1==l + tg2(j9==l,334 są spółczynnikami dla naturalnej
stoczystości piasku 90 = 30°, ^=0,3 współczynnik tarcia
piasku o pal betonowy, „Z" długość pala, »du średnica
pala.

Po wstawieniu powyższych wartości we wzór
Dorra, nośność pala wypada:

2 .9,5(3+1,334.0,3.2. | |^) = 32,6 t.

Wskutek zmiany w projekcie, przez zastosowanie
dla pali osłon blaszanych i średnicy mniejszej t. j .
i]) = 30 cm (zamiast <j> = 32), nośność wypadnie mniejsza.
Na nośność pala wpłynie w największym stopniu przy-
jęcie zmniejszonego współczynnika tarcia piasku o osłonę
blaszaną, c=0,2 (zamiast poprzedniego (>=0,3), a zatem

^^!( , 2 . 2 . | ) = 21,3 t,( |
która to wartość, w porównaniu z projektowanem ob-
ciążeniem pala (28,7 t), zmalała o 26°/0, jakkolwiek
współcz. tarcia £=0,2 przyjęto za korzystnie.

W rzeczywistości warunki stałości filara 12,0 m
wysokiego, na palach obmytych z piasku skutkiem
działania siły żywej wielkiej wody, przedstawiły się
o wiele niekorzystniej. Tutaj przypomnieć należy, iż
filar znajdował się w miejscu w y b i t n e g o n u r t u
S a n u i w p o b l i ż u w k l ę s ł e g o b r z e g u (rys. 10).

W czasie wiosennej wody w kwietniu 1932 r., przy
stanie 167,80, zaobserwowano przy filarze lokalne spię-
trzenie, dochodzące do 80 cm.

Przekrój łożyska głównego — dla wielkiej wody
niespiętrzonej — między podporami I, II, III, IV obli-

czono na A~636,0m; głębokość średnia, T= 1^=6,30 m.
Xćl\J

Prędkość średnia wielkiej wody, powyżej podpór, przy
spadku t7=0,3°/o , według tablic Matakiewicza:

^=3,34.0,61=2,04 m\ssh.
Prędkość wielkiej wody spiętrzonej, między fila-

rami : 0t="^2fffc+V<='V2,9,81,0l8-!-2)044"= 4,47 mjsek.
Prędkość ta, która jest także średnią wartością, wzrosła
więc między filarami przeszło d w u k r o t n i e ! W rze-
czywistości prędkość wielkiej wody spiętrzonej koło
filara w nurcie była jeszcze większą.

Przyjąwszy, iż w tych warunkach mogło nastąpić
pogłębienie piaszczystego koryta na głębokości 5,0 rn
poniżej podeszwy fundamentu, wówczas nośność pala,
tkwiącego w materjale rzecznym na głębokości 10,90—
— 5,0=5,90 m, wypadnie według wzoru Dorra:

T= 1600.3A! . ^ _ 5(90 /3 + 1,334.0,2.2.~'|' = 9,0 t.

Rozpatrzmy stopień stałośoi filara dla dwu wy-
padków :

a) dla ciężaru własnego filara (7=743,0 t ,
odciążonego wyporem wiel-

kiej wody spiętrzonej . W—256,0,,;
wówczas obciążenie pala wy-

niosło 0=487,0 <: 32 = 15,2*.
Z porównania obu tych wartości okazuje się, iż

obciążenie przekroczyło granicę nośności pali, docho-
dząc do wartości 15,2 i; p a l e z o s t a ł y w i ę c prze-
c i ą ż o n e o 70% !
b) dla ciężaru własnego filara

i oddziaływania przyszłe-
go ustroju niosącego . 0=1047,0 t,

odciążonego wyporem wody j . w. W— 256,0 „;
wówczas obciążenie pala wy-

niosłoby g= 791,0 t: 32=24,7 t.
Dla tego wypadku przeciążenie pali doszłoby aż

do 175 °/0!
Stan wielkiej wody, przy którym filar runął, był

największym ze stanów tak co do wysokości, jak
również i czasu jej trwania, od chwili wykonania filara.
Jak długo więc pogłębienie dna rzeki było nieznaczne,
tak długo nośność pali była wystarczającą. Atoli z chwilą
znaczniejszego pogłębienia koryta, kosztem zmniejsze-
nia się tarcia na obwodzie pali, zaczęło wzrastać ciśnie-
nie na ił u spodu tychże, aż doszło do tej krytycznej
granicy, w której nastąpiło wgniecenie pali i w kon-
sekwencji — przewrócenie filara. Jak bowiem pomiary
przewróconego filara wykazały, pale od przypływu
wody zostały wgniecione znacznie więcej, aniżeli pale
od odpływu, co tłumaczy się wybitniejszem pogłębie-
niem koryta od przypływu.

Tak powyższe obliczenia, jak i pozycja przewró-
conego filara, tudzież przeprowadzone pomiary wyso-
kości głów wgłębionych pali, wskazują niezbicie na
z n i s z c z e n i e n o ś n o ś c i p a l i w s k u t e k p o g ł ę -
b i e n i a r u c h o m e g o k o r y t a S a n u , j a k o za-
s a d n i c z ą i g ł ó w n ą p r z y c z y n ę k a t a s t r o f y .

2. Dalszym momentem, o stałości filara decydu-
jącym, jest kwestja wyboczenia pali, które tkwiąc w ru-

chomym materjale, ulegają-
cym łatwemu i znacznemu
pogłębianiu przez wielką wo-
dę , powinny być liczone rów-
nież na niebezpieczeństwo
wyboczenia, którego to wy-
padku wzór Dorra wcale nie
uwzględnia.

Przyjąwszy, jak wyżej,
pogłębienie piaszczystego ko-
ryta 5,0 m, poniżej podeszwy
fundamentu, dalej, iż górne
utwierdzenie pala w funda-
mencie nie jest idealne, zaś
u dołu, w punkcie o 3,0 m ni-
żej pogłębienia położonym,
pal jest przytrzymany, to dla
tego wypadku długość wolna

Rys. 7. pala: Lm = (5,0+ 3,0) .0,75 =
= 6,00 m (rys. 7). Przyjęcie to

jest dla opisanych warunków koryta i tak za korzystne,
gdyż w rzeczywistości na wypadek rozhełtania pala
u dołu, punkt jego przytrzymania przesunął się w lu-
źnym materjale jeszcze głębiej i powiększył znacznie
niebezpieczeństwo wyboczenia.

Przepisy o budowie i utrzymaniu mostów drogo-
wych, zatwierdzone przez Min. Rob. Publ. rozp. dn.
9. XL 1925 r., Nr. XIII —1386, normują konieczność
obliczania wy boczenia ściskanych słupów żelazno-beto-

nowych, jeżeli smukłośó słupa ~ > 60 (dla słupów

I puni/ameof

W//////////M.
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żelazno-betonowych, podłużnie uzbrojonych). Dla zorjen-
towania się w warunkach wyboczenia wykonanego pala
w osłonie blaszanej, dla warunków geologicznych ko-

ryta powyżej opisanych, należy obliczyć wartość „/?",
t. j . współczynnik zmniejszający przekrój pala (rys. 8):

przekrój pala uzbrojonego :
J2 oni

FJt^ n+nFe= ^ - .3,14+15.19,0=991 cm\

moment bezwładności,
n.Fche* 3,14.3O4 15.19,0.24,0'-_

T_ 8
= 60260 cmk,

ramię bezwładności, i=V— =
60260

wobec czego dla ^ = ^ = 7 7 , ,3=0,80.
l (,o

Przekrój potrzebny ze względu na wyboczenie:
991

F=—^=1238 cm2, co o d p o w i a d a ś r e d n i c y p a l a0,80
<)> 35 cwi (wobec projektowanej ij> 30 cm).

/
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5. Wreszcie należy wziąć pod uwagę jeszcze
jeden czynnik, który mógł wywrzeć do pewnego stopnia
także niekorzystny wpływ na stałość filara. Chcę dodać
tutaj — do poprzednio podanych, w opisie sposobu fun-
dowania — jeszcze parę słów o okolicznościach, towa-
rzyszących założeniu fundamentu.

Obliczona średnica pala dla wyboczenia, powinna
być — praktycznie biorąc — zwiększona nieco, a to
z uwagi na trudności idealnego wypełnienia otworu
betonem między wkładkami, tudzież dokładnego zgęszcze-
nia tegoż na tych głębokościach.

3. Dalszym czynnikiem niebezpiecznym dla stałości
filara, mogły być pochody lodów w sezonach wiosen-
nych 1931 i 1932 r. Kra gromadząc się wskutek zato-
rów na znacznej głębokości koło filara, mogła łatwo
uszkodzić obmyte z piasku piloty.

4. Nie można tutaj pominąć także szkodliwego
działania materjału erozyjnego, przez wielkie wody
prowadzonego, którego praca, przy zwiększonej chyżości
wielkiej wody spiętrzonej, mogła oddziaływać szkodli-
wie na ściany pilotów.

Rys. 10. • . ...

Wymagany warunek wykonania fundamentu „w su-
chym dole fundamentowym", jak to określają „szcze-
gółowe warunki budowy", był postulatem bardzo ryzy-
kownym. Zejście z podeszwą fundamentu 3,5 m poni-
żej zwierciadła małej wody, w obrębie grodzy, nie się-
gającej do warstw nieprzepuszczalnych koryta rzeki,
w żygawki obfitującego, napotkało w czasie bagrowa-
nia na niezwykłe trudności. '

Po dojściu z bagrowaniem wykopu do niwelety,.
planem pierwotnym przepisanej t. j . 159,79, okazało się,
iż głębsze zejście z bagrowaniem wykopu, polecone
przez komisję z grudnia 1929 r., jest niewykonalne,
wobec czego kierowniotwo budowy zarządziło bez-
zwłoczne wstrzymanie pracy wszystkich pomp, dla wy-
pełnienia wnętrza wykopu wodą., by przez to umożli-
wić ustalenie równowagi w rozluźnionych warstwach
piaszczystego koryta. Po kilkunastogodzinnej przerwie,
korzystając z obniżającego się stanu małej wody, za-
rządzono powtórnie szybkie pompowanie wody z wy-
kopu przy pomocy 3 pomp wirowych równocześnie,
a po wypompowaniu wody, bezzwłoozine betonowanie,
w czasie którego — celem uniknięcia wypłukania ce-
mentu przez pompy — ujęto kosze ssące tychże w od-
dzielne szyby boczne. Dalszymi środkami. .ostrożności
były: 3-cie wewnętrzne ścianki krótkie, uszczelnione iłem
i workami, dla powstrzymania wdzierania się płynnego
piasku, tudzież zwiększenie ilości cementu z 200 kg na
400 kg na m8 betonu na wysokości pierwszego metra
fundamentu, wreszcie kolejność warstwowego betono-
wania w przeciwnym kierunku do biegu rzeki.

Mimo zastosowania powyższych środków ostrożności,
mogło nastąpić po zabetonowaniu pewnej grubości fun-
damentu, tworzenie się niewidocznych prądów wody,
a skutkiem tego częściowe wypłukanie cementu w nie-
stężałem jeszcze dostatecznie betonie.

Tutaj jednak należy dodać, iż ostatnio przepro-
wadzone badania nad grubością fundamentu, nie wy-
kazały zniszczenia betonowej ławy przez wodę.

Wyżej opisane czynniki, sumując swe działanie
przez okrez 21 miesięcy od ohwili ukończenia filara
(koniec czerwca 1930 r.), spowodowały wreszcie jego
runięcie (kwiecień 1932 r.).
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III Wnioski, jakie na przyszłość należy wysnuć
przy fundowaniu podpór w rzekach.
W o g ó l n o ś c i :

1. Przy obliczaniu objętości przepływu wielkiej
-wody, maksymalna wartość spiętrzenia, wywołanego
zabudowaniem koryta podporami, powinna być uza-
leżnioną, od jego geologicznej właściwości i dopuszczal-
nej głębokości podmycia.

2. Projekt podpór winien poprzedzać jak najdo-
kładniejsze studja geologiczne przez sondowanie terenu,
z uwzględnieniem stopnia, jego stałości, pod fachowym,
ciągłym i bezpośrednim nadzorem inżyniera.

3. Przekraczać koryto, o ile możności przęsłami
0 takiej rozpiętości, by z podporami wydostać się poza
linję regulacji rzeki.

4. O ileby spełnienie tego warunku było ograni-
czone lub niemożliwe, to bezwarunkowo unikać sytuo-
wania podpór w nurcie rzeki, zwłaszcza, gdy podpory
wypadają w łuku.

5. Dobór fundacji powinien odpowiadać dwu naj-
ważniejszym postulatom: w pierwszym rzędzie bez-
względnej pewności, a potem dopiero naj ekonomiczniej -
szego wykonania.

"W szcz o g ó l n o ś c i :
Dla łożysk rzecznych o ruchomej strukturze geo-

logicznej jak piaski, kurzawki, drobny żwirek, szlam,
namuł i t. p., wykazujących tendencję do ciągłego
1 znacznego pogłębiania przy zmianach stanu wód:

6. Schodzić z fundamentem pełnym w obrębie
grodzy do nośnej warstwy iłu, łupku, skały, o i le t e
leżą w g ł ę b o k o ś c i a c h n i e z n a c z n y c h .

Gdy zaś w a r s t w y n o ś n e , p r z y k r y t e ma-
t e r j a ł e m r u c h o m y m , leżą w z n a c z n y c h gię-
ta ok ości aoh :

7. Uciekać się do fundowania na kesonach, wzglę-
dnie studniach, które dla pewności powinny być ubezpie-
czone przed podmyciem zapomocą oskałowania.

8. Fundowania na palach, w korycie wypełnionem
lekkim materjałem, powinno się z reguły unikać. Je-
żeli jednak wyłącznie względy ekonomiczne zadecydo-
wały o wyborze takiej fundacji, to powinno się z nią
uciekać z nurtu, by, o ile możności jaknaj więcej zbli-
żyć się do ustalonego brzegu. Ponadto budowla taka po-
winna być ubezpieczoną zapomocą faszyny i oskało-
wania, jakkolwiek złą. stroną tworzenia tego rodzaju
sztucznej wyspy koło podpory są: zwiększone koszty
budowy, koszty późniejszej konserwacji tudzież dzicze-
nie koryta rzeki.

9. Pale' rzeczne dla opisanych warunków powinny
być liczone obok nośności, również i na niebezpieczeń-
stwo wyboczenia.

10. Stosowanie dla grodzy krótkich ścianek szczel-
nych, nie sięgających do nieprzepuszczalnego podłoża,
lecz tylko tkwiących w luźnym materjale, jest zu-
p e ł n i e b e z c e l o w e i uniemożliwia głębsze zejście
z fundamentem często nawet w granicach centyme-
trowych.

Bagrowanie i pompowanie wody w obrębie takiej
grodzy, choćby naj szczelniej szej na jej obwodzie, jest

niczem innem, jak tylko b e z p r o d u k t y w n e m pom-
p o w a n i e m wody z r z e k i .

11. W warunkach w p. 10 podanych, unikać w, ko-
rycie rzeki osadzania fundamentu zbyt głęboko pod
niskim stanem wody, raczej wyjść z fundamentem
wyżej i to do takiej wysokości, która zapewni spokojne
betonowanie w grodzy.

12. Grłębokość zakotwienia pali w fundamentach
podpór rzecznych winna wynosić 1,0 w, a nie jak do-
tychczas stosowano 0,5 m.

13. Grrodze o drewnianych ściankach szczelnych,
przekraczających głębokość 10,0 m, nie są celowe,
albowiem grubości dyli wypadają anormalne, rozpar-
cie takich ścianek jest trudne, a oo najważniejsze, wbi-
janie ich z zachowaniem należytej szczelności prawie
że niemożliwe, zwłaszcza, gdy riapotyka na nieprzewi-
dziane przeszkody w korycie rzeki.

Wówczas należy uciekać się do żelaznych ścianek,
które zapewniają łatwiejsze wbijanie do znacznych
głębokości, należytą szczelność i sztywność, tudzież
możność kilkakrotnego użycia ich do dalszych funda-
mentów, tak iż jednorazowy większy koszt zakupna
takich ścianek już przy dwu trudniejszych fundacjach
może się opłacić.

Ponieważ żelaznych ścianek dotychczas w kraju
nie produkuje się, przeto powinny miarodajne czynniki
wszcząć akcję w kierunku ustalenia i produkcji odpo-
wiednich typów w naszych hutach.

14. Unikać bezwarunkowo wykonywania w pły-
nącej wodzie pali betonowych systemów Straussa, Eey-
monda, Sterna, czy nawet Wolfsholza, gdyż pominąwszy
brak należytej gwarancji dokładnego wypełnienia głę-
bokiego otworu betonem (dla pierwszch trzech syste-
mów), to pale wszystkich wymienionych systemów po-
siadają tę zasadniczą wadę, iż płynąca woda, wypłuku-
kując cement z niestężałego betonu — może łatwo spo-
wodować zupełne zniszczenie pala.

Pale te jednak spełniają zupełnie dobrze swe za-
danie dla podpór lądowych.

15. Wreszcie należy zaznaczyć, iż jeżeli chodzi
o naj ekonomiczniej szy sposób fundowania w rzekach, to
przecież pale odpowiadają temu warunkowi w zupeł-
ności, z zastrzeżeniem ustalonego mniej więcej łożyska
rzeki, nie ulegającego zbytniemu pogłębianiu przez wiel-
kie wody.

Wówczas jednak należy stosować wyłącznie wbi-
jane pale sosnowe, dębowe, względnie żelaznobetonowe.

Tych kilka uwag, jakie nasunęły się sprawozdawcy
z jego praktyki dotychczasowej, powinny byś punktem
wyjścia dla inżyniera-projektanta, stojącego wobec za-
dania, jaki sposób fundacji najpewniejszej i naj ekono-
miczniej szej ma obrać.

W obliczu tak odpowiedzialnego zadania nie mogą
decydować, ani drobiazgowa taniość fundacji kosztem
jej stałości, ani też utarty szablon stosowania takich
lub owych systemów, natomiast w każdym poszczegól-
nym wypadku, na tej samej rzece, w obrębie tegosamego
przekroju poprzecznego, system fundowania powinien
być traktowany w sposób zupełnie indywidualny.

Wiadomości z literatury technicznej.
Żelazo-beton.

— Doświadczenia Saligera ze słupami żelbetowemi
z uzbrojeniem ze stali wyborowej. "W Beton w, Eisen (1930
str. 319) prof. S a l i g e r zdaje sprawę z doświadczeń ze słu-
pami żelbetowemi, wykonanemi w tym celu, aby zbadać
wpływ spawania wkładek podłużnych na wytrzymałość.
Wysokość słupów wynosiła 1=1-2, Fb—1050 cm2, powierz-

chnia rdzenia 764 cm2
t wytrzymałość kostkowa betonu

Et = 268 Jcglcm2, wytrzymałość słupowa Et, = 4/5 268 =
= 214kglcm2, wytrzymałość stali na ciśnienie Ei=S000 kglcm^
dla prętów całych, zaś 7200 kg cm2 dla spawanych. Fn=8'2
ltgjcm'2', granica ciastowatości drutu 2950 kglcm2. Saliger
oblicza słupy wedle Empergera zasady sumowania wytrzy-
małości betonu, żelaza i drutu owijającego, stosując wzór
P=Fr Ł - f FjFj+2'9 FUOU. Kugi używa tego samego wzoru,
przyjmując jednak spółczynnik 1 lub 2. W tablicy zesta-
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Nr.

36 a
b

37 a
b

38 a
' b

39 a
h

40 a
b

41 a
6

F\

om2

28-7
28-8

28-7
28-8

56-7
56-4

56-6
56-6

85-1
84-8

85-0
84-9

Spawane

w środku
II

w środku
»

w środku
n

100 Fi

Fr

3-8 "
3-8

3-8
3-8

7-4
7-4

7-4
7-4

11-2
11-2

11-2
11-2

Pęknięcia
przy cięż. w t

po-
pEłeaane

200
200

200
200

250
200

200
200

250
200

200
200

poikrJrne

420
450

250
280

500
450

430
450

800
740

500
600

Złamanie
przy P w t

pojed.

455
476

426
443

706
698

653
620

914
894

893
811

średnio

465-5

437-5

702-0

636-5

904-0

847-5

P w t obliczone wedle wzoru

Saligera

463

440

685

638

913

843

rozporządzenia
polsk.

437
438

437
438

550
540

550
650

664
663

664
663

niem.

419
419

419
419

531
530

531
631

646
644

046
645

Kugiego dla
r = i

418
418

392
393

642
639

594
594

869
869

800
793

y=2

442
443
416
417
661
663
618
618
893
898
844- • i
813

wiono też P według rozporządzenia polskiego i niemieckiego,
wreszcie wedle wzoru Kugiego dla y = l i y = 2 P=Fr Kt,s-\-

Słupy były wysokie 1-2 m, Fb= 1050 cm'1, Fr—76± cm2,
wytrzymałość betonu słupowa Ku = 4/6 Ky = 4/B 268 = 214
kg/cm2, Ei=S000hgjcm'i, dla wkładek spawanych 7200 kgjcm2,
Fn = 8-2 cm2, ff,1 = 2950 kg\cm2 naprężenie drutu przy granicy
ciastowatości.

Z tablicy widzimy, że słupy z wkładkami spawanemi
wykazują mniejszą wytrzymałość o 6 do 9°/0. Widzimy dalej,
że wzory wedle przepisów polskich i niemieckich dają dla
stali wyborowej za małe wyniki, że należy słupy takie obli-
czać według zasady Empergera sumowania wytrzymałości.
Wzory Kugiego i Saligera różnią się tylko wielkością spół-
czynnika y. Kugi przyjmuje y = 2 , Saliger y=2-9; co w tym
wypadku daje wyniki więcej zbliżone do doświadczalnych.
W końcu widzimy, źe wzory polski i niemiecki dają wyniki
mało się różniące, oba jednak dadzą się zastosować tylko
do wkładek podłużnych żelaznych i drutu zwykłego.

Dr. M. Thullie.

Budownictwo wodne.
— Zniszczenie energji wody przy jazach zapomocą

walców. Prof. Sehoklitsch zajmuje się w Nr, 16/17 czaso-
pisma Die Wasserwirtschafl z r. 1932 problemem walców,
tworzących się poniżej przelewu (walec przykrywczy i denny),
między którymi przepływa strumień dolnej wody, a które,
według Rehbocka, skutkiem obrotu i tarcia wytworzonego
między nimi a strumieniem je oddzielającym, przemieniają
energję ruchu na ciepło, Schoklitsch na podstawie zbadania
zjawiska w szklannem korycie próbnem, oświetlonem światłem
o sile 24.000 świec, konstatuje, źe obydwa walce składają
się z szeregu wirów (zgodne z badaniami Prandfcl'a i art.
jego w Złschrf. fiir Flugtechnik i MotorluftscUff Nr. 21, ze-
szyt 27 p. t. : „Die Entstehung von Wirbeln. . . " ) , które
dopiero są w stanie wytworzyć tak znaczne tarcie, że zdo-
łają przemienić energję ruchu na cieplną, czego same tarcie
walców o strugę pośrednią nie zdołałoby dokonać.

— Przejście żeglugi Renu na kanał sztuczny pod Kembs.
Pierwszy odcinek „Wielkiego Kanału Alzackiego" wraz ze
śluzami komorowemi jest gotowy i otwarty; jakkolwiek jaz
jeszcze nie jest ukończony, to jednak statki mogą już prze-
pływać przez kanał. W ten sposób skończyła się żegluga
na „wolnym Renie", a przechodzi w tej partji na kanał,
co daje odrazu tę korzyść, źe omija się progi skalne pod
Kembs, których wysokość, z powodu pogłębiania się łożyska
Renu poniżej, stale wzrastała. W artykule zamieszczonym
w Schweizerische Bauzeitung (Nr. 18/1 1932) apeluje autor
do lojalności Francuzów, aby tak jak „uroczyście" w ukła-

dach przyrzekli, zapewnili o każdym czasie swobodną że-
glugę przez kanał i śluzy pod Kembs.

— Nowy wielki zakład o sile wodnej w Stanach Zje-
dnoczonych na Saluda-River o sile 222.600 k. m. opisuje
Wasserkraft und Wasserwirtschaft w Nr. 12 z r. 1932.
Grobla ziemna o długości 11 km, wysokości 62,5 i szero-
kości korony 7,6 w, wytwarza zbiornik 300 hm długości,
a 104 hm szerokości, zajmujący 4130 km2 powierzchni. Wy-
konano tu 4 rurociągi cisnące o średnicy 14,6 m. Na razie
wyzyskano 130.000 kW. Cztery turbiny Francisa o stoją-
cym wale mają moc po 55.650 k. m. przy spadzie 55 m.
Przy odbiorze stosowano metodę pomiarów ą Allena, używa-
jąc roztworu solnego.

— Dwa nowe tunele wodociągowe pod Dunajem w Buda-
peszcie. Jak wiadomo Budapeszt zaopatrywany jest w wodę
gruntową, ujętą zapomocą studzien na brzegu Dunaju, w od-
ległości kilku do kilkunastu metrów od lirji wody. Celem
powiększenia zasiłku zaprojektowano nowe ujęcie na wyspie
Dunaju 34 km długiej, leżącej powyżej miasta, pod Szen-
tendre. Ujętą wodę musi się przeprowadzić rurociągami
umieszczonymi w dwóch tunelach, z których jeden ma śre-
dnicę 3,50 m i długość 560 w, drugi średnicę 3,00 m i dłu-
gość 600 m pod ramieniem Dunaju. Tunele te są w odle-
głości od siebie 3 km i składają się z ograniczających je
pionowych szybów, zapuszczonych aż do podłoża iłowego
(zapomocą bagrowania w żwirze, a ręcznego kopania w ile,
po odpompowaniu wody) i właściwych tuneli, pędzonych
w ile i obudowanych rurą betonową o grubości 0,5 m. Koszt
obu tuneli około 3,200.000 zł.

Nadmienia się, że wodociąg ten posiada już dwa stare
tunele, wybudowane przed około 30 laty. Woda płynie
w nich pełnym profilem, co jest niewłaściwe, bo nie można
ich kontrolować.

Podany tunel posiada wodociąg krakowski pod Wisłą
w Bielanach; tunel zawiera rurociąg prowadzący wodę do
Kobierzyna. Dr. M. M.

Koleje.
— Wehikuły kolejowe na pneumatykach, albo jak je

nazywają we Francji „Michaliny", wyszły już z okresu prób,
stając się praktycznym, środkiem lokomocji, który w ciągu
kilku lat znajdzie ogólne zastosowanie na kolejach. Koleje
francuskie wprowadzają je do normalnego ruchu. Zalecają
się one do komunikacji szybkiej, częstej i taniej na nie-
wielkich odległościach. Ekonomicznie biorąc, 150 jednostek
„Michelin" kosztuje tyle, co 60 wagonów osobowych. {Iniyn.
Kolej. l/II 1932.

Na kolejach polskich przeprowadza się próbne jazdy
z takim wozem motorowym.
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Ostatnim wyrazem techniki jest wagon typu „Miche-
lin" zbudowany z lekkich metali wagi 4370 kg. Pudło wa-
gonu opiera się na dwóch wózkach dwuosiowych, o rozsta-
wie osi 9 m; długość wagonu 13 m, wysokość 2-36 m, sze-
rokość 2-46 m. Wagon napędzany jest przez motor benzy-
nowy mocy 20 KM, 4 taktowy i może rozwijać szybkość
80—90 km na godzinę. Hamulce powietrzne pozwalają na
zatrzymanie wagonu na odległość 100 m. Nośność wagonu
2160 leg. Cichy bieg i małe wstrząsy. Przy pęknięciu pneu-
matyku koło nie może opaść niżej 1 cm, przeszkadza temu
masywny pierścień, znajdujący się w pneumatyku. Pęknięcie
jest sygnalizowane motorniczemu akustycznie. Zmiana obrę-
czy wymaga bardzo krótkiego czasn. (Zeitung d. Yereins
D. E. V. zeszyt 38 z 1931).

Miernictwo.
— Instrument do niwelacji ścisłej A. Fennela. Instru-

ment ten posiada, podobnie jak i inne instrumenty niwela-
cyjne tej firmy, urządzenie do obserwowania położenia bańki
bezpośrednio w polu widzenia lunety. Posiada też, podobnie

jak i instrument niwelacyjny Zeiss-Wilda przed objektywem
płytkę szklaną o ścianach równoległych, z tą tylko różnicą,
że odczyty na bębenku odpowiadające zmianom położenia
płytki dokonywuje się w polu widzenia lunety, Nowy instru-
ment zaopatrzony jest w lunetą 31 cm długą o powiększeniu
36-krotnem. Libela jak i luneta jest stale z instrumentem
złączona; wartość kątowa (przewaga) libeli wynosi 10".

Oelem wyznaczenia dokładności tego instrumentu wy-
konał P. Werkmeister niwelację na przestrzeni 2*08 hm.
Błąd średni ciągu niwelacyjnego wykonanego na długości
1 km wymienionym instrumentem z użyciem obydwu podzia-
łów łaty niwelacyjnej (Zeissa) wynosi:

m = Hr0,23w/w
(Zeitschrift f. lnslrumenienhunde, 1932, Nr. 2).

Dr. li. W.

Również służyć ona może szkołom handlowym i prze-
mysłowym jako podręcznik do zapoznania słuchaczy z tak
ważnym przedmiotem w gospodarce fabrycznej, szczególniej
w okresie powolnego, lecz stałego rozwoju naszego młodego
przemysłu.

BIBLJOGRAFJA.
Książki nadesłane. Zygmunt E u k ś c i ń s k i : „Zarys ra-

chunkowości fabrycznej". Nakładem Związku Księgowych w Polsce
Warszawa. 1932.

Inż. Tomasz Małeck i : „Marnotrawstwo socjalnej rozbu-
dowy miast a droga do własnego domku". Lwów 1932. NaM.
autora.

Prof. A. R o t h e r t : „Organizacja gospodarki materjałowej
w przemyśle i handlu". "Warszawa 1932.

POLEMIKA.
Otrzymaliśmy następujące pismo :
P. T. Redakcja „Czasopisma Technicznego"

we Lwowie.
Uprzejmie proszę o umieszczenie załączonej notatki

•w najbliższym numerze „Czasopisma".
Prof. A. Kuryłlo.

W notatce pod tytułem „W s p r a w i e o b l i c z a n i a
p r ę t ó w ś c i s k a n y c h " , zamieszczonej w numerze 15-tym
Czasopisma Technicznego z b. r,, poucza Dr. Chmielowiec, jak
należy obliczać pręty ciśnione z uwzględnieniem wyboczenia.

Impuls do tego dał mu mój artykulik, utrzymany ce-
lowo, ze względu na przeznaczenie, w charakterze popu-
larnym, a zamieszczony w jednym z początkowych numerów
Cementu z 1>. r.

Otóż Dr. Chmielowiec zarzucił, że nie należy obliczać
ciśnienia w przypadku wyboczenia, — które podobno nie
jest ciśnieniem rzeczywistem, tylko wielkością rachunkową, —
lecz udźwig pręta ciśnionego.

Że to ciśnienie jest wielkością rachunkową, to wia-
domo, jak również wiadomo, że i udźwig jest wartością ra-
chunkową. Ostatecznie więc kontrola nośności pręta w jednej
lub drugiej formie daje te same wyniki. "Wiadomo poza tem,
że formą wyznaczania ciśnienia w przypadku wyboczenia
posługują, się wybitni uczeni i kostruktorzy mimo ubolewa-
nia np. Bleicha.

Pouczenie więc Dra Chmielowca uważam za zupełnie
zbędne.

RECENZJE I KRYTYKI.
Z. Rukściński: „Zarys rachunkowości fabrycznej"

(egz. w opr. 9 zł.). Nakładem Związku Księgowych w Polsce
Warszawa 1982.

Jest to w języku polskim pierwszy dotychczas pod-
ręcznik omawiający specjalnie technikę księgowości przemy-
słowej, a więc temat niezmiernie żywotny dla naszego mło-
dego przemysłu.

Książka napisana zwięźle, ujmuje w formie przystęp •
nej zagadnienia dotyczące wszelkich przejawów gospodarki
fabrycznej, ze szczególnem uwzględnieniem kalkulacji kosztów
własnych, odda niewątpliwie duże usługi tym wszystkim,
którzy interesują się przejawami naszego życia gospodar-
czego.

RÓŻNE SPRAWY.
Wybitne wyróżnienie Prof. K. Adamieckiego. W lipcu

b. r. od 18—21 odbył się w Amsterdamie Międzynarodowy
Kongres Organizacji Naukowej, który zgromadził okoła 1000
uczestników z 20 państw, przeważnie europejskich. Głównym
celem zjazdów Naukowej Organizacji jest pogłębienie wy-
miany myśli i doświadczeń drogą bezpośredniej dyskusji.
Już wydanie materjałów zgłoszonych na zjazd w formie
123 referatów stanowi znaczny dorobek, z którego szeroką
ręką czerpać można wskazówki oparte na doświadczeniu
znawców przedmiotu.

Na uroczystem zebraniu Kongresu wręczono najwyższą
odznakę „Plaque d'Or" profesorowi Politechniki Warszaw-
skiej i Dyrektorowi Instytutu Naukowej Organizacji w War-
szawie Karolowi Adamieckiemu za pracę jego od lat 30 na
polu naukowej organizacji i za wybitne zasługi przez opra-
cowanie metody harmonizacji, będącej obecnie wraz z me-
todą Taylora podstawą nauki organizacji. Dotychczas od-
znaką taką otrzymał jedynie uczony francuski profesor Le
Chatelier na IV. Kongresie w Poryźu.

Do niniejszego zeszytu dołączamy ulotkę „FRASOLIN"
barwiące karbolineum firmy F. O. Fraas Nast. lołaśc. Wł.
Kaiser, Poznań, Wielka 14.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie-
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Prof. Inż. Dr. Witold Wierzbicki.

Wyznaczenie linij izostatycznych.
I. Dyskusja kierunków naprężeń głównych.
Praca konstrukcyj budowlanych, poddanych płas-

kiemu układowi sił, charakteryzuje się, z jednej strony,
kształtem linij jednakowych naprężeń, z drugiej zaś,
kształtem torów tych naprężeń.

Praca niniejsza poświęcona jest linjom izosta-
tycznym, jako jednemu z rodzajów torów naprężeń
układu płaskiego.

Jeżeli wyobrazimy sobie ciało sprężyste o kształ-
cie graniastosłupa lub walca, obciążone w kierunku
prostopadłym do wysokości, to linją izostatyczną bę-
dziemy nazywali krzywą, wykreśloną na przekroju
•poprzecznym graniastosłupa i posiadającą tę własność,
że styczna do niej w pewnym punkcie ciała sprężys-
tego wskazuje kierunek jednego z naprężeń głównych.

Poza ogólną charakterystyką warunków pracy po-
szczególnych budowli i wskazaniem w nich miejsc nie-
bezpiecznych, linje izostatyczne są wielokrotnie po-
mocne przy rozmieszczaniu niektórych elementów kon-
strukcyjnych, n. p. żelaznych wkładek ukośnych w bel-
kach żelazo-betonowych, kątowników usztywniających
w pionowych blachach belek żelaznych i t. d.

Przy wyznaczeniu linij izostatycznych, bądź drogą
ustawienia równań tych krzywych, bądź zapomocą obli-
czenia współrzędnych poszczególnych jej punktów nie-
zbędnem jest uzależnienie się od pewnego płaskiego
układu osi współrzędnych. Z drugiej strony, _ kierunki
naprężeń głównych w pewnych punktach ciała sprę-
żystego zależą od wielkości tych naprężeń. Z tego wy-
nika konieczność, zbadania w każdym poszczególnym
wypadku zależności między równaniami naprężeń w da-
nym ciele a układem współrzędnych, w którym poszu-
kujemy linij izostatycznych. Zadanie to sprowadza się
do dyskusji kierunków naprężeń głównych.

może być zastąpione przez układ sił p, rozłożonych
w sposób ciągły podług tej powierzchni.

Przyjmujemy pewien układ współrzędnych XOY
i zakładamy, że:

p=/(s , y) (1)
"W odległości nieskończenie małej od punktu o,

na przestrzeni odcinka bc, zwanego elementem izosta-
tycznym , uważamy powierzchnię cylindryczną za
płaszczyznę, nachyloną do osi O X pod kątem <p, a siły
p za stałe i nachylone do bc pod stałym kątem §.

Naprężeniem w punkcie o będziemy więc nazy-
wali wielkość:

dP
dA'

(2)

gdzie dp jest to suma sił p, działających na po-
wierzchnię bc.l=dA.

Ponieważ każdą z sił p możemy rozłożyć na siłę
prostopadłą do powierzchni bc i do niej styczną, "więc
i naprężenie ov w punkcie o działające na płaszczyznę
6c, możemy rozłożyć na naprężenie normalne o i sty-
czne %.

Aby można było porównywać ze sobą naprężenia
a i T, odpowiadające różnym elementom izostatycznym,
przechodzącym przez punkt o ustala się zależność mię-
dzy naprężeniami, działaj ącemi na element bc, nachy-
lony względem osi O X pod dowolnym kątem <p a na-
prężeniami, działaj ącemi na elementy xx oraz yy, od-
powiednio równoległe do osi OX i OY(rys. 2). Za-

Rys. i.

Pojęcie naprężenia w danym punkcie o ciała sprę-
żystego rozumiemy w sposób następujący:

Bierzemy walec sprężysty o przekroju dowolnym
(rys. 1) i o wysokości 1. Niech walec ten będzie prze-
cięty powierzchnią cylindryczną a a, przechodzącą przez
punkt o. Oddziaływanie odrzuconej części B walca na

;częśó jego A, oddzieloną od tamtej powierzchnią «a,

P.

Rys. 2.

leżnośó tę otrzymujemy z warunków równowagi gra-
niastosłupa, wyciętego z omawianego cylindra i posia-
dającego podstawę o kształcie trójkąta abc o wymia-
rach nieskończenie małych (rys. 3). Ponieważ odległość
płaszczyzn ab i yy jest wielkością nieskończenie małą,
więo naprężenia, działające na te płaszczyzny, różnią
się od siebie tylko o wielkości nieskończenie małe,
muszą być wobec tego uważane za równe sobie. To
samo dotyczy płaszczyzn ac i xx.

Przy kierunkach naprężeń, przyjętych na rys. 3
i przy przyjętym tam sposobie odmierzania kątów y
zależność między naprężeniami -a, T, ax i av wyraża się
zapomocą równań: • .



2?0

a=ffxsinicp+<7yC08i ? > + 2 T Q sinęcos(p,

aJL^°JL + ^ £ 2 cos 2 9 + T 0 sin 2 <p,

~~-- sin 2 99+ r0 cos 2 50.

• (3)

(5)

szczególną, gdyż wskazuje kierunki naprężeń i tem
ułatwia budowę linij izostatycznych.

Elipsa naprężeń musi być odniesiona do osi współ-
rzędnych, pokrywających się z kierunkami naprężeń
głównych. Eównanie jej, będące przekształceniem
równania (3), posiada postać:

£+£=1 w

. 3.

Największą wartość at otrzyma naprężenie a (na-
prężenie główne pierwszego rodzaju) w t. zw. prze-
kroju głównym, t. j . •wówczas, gdy płaszczyzna be
nachylona będzie względem osi OX pod kątem f=g>t
odpowiadającym równaniu:

tg2cptt=- (6)

lub też równaniu :

Drugi z kątów 99, odpowiadający równaniom (6)
lub (7), dotyczy nachylenia 9>=9>2 elementu izostatycz-
nego, w którem naprężenie a (naprężenie główne dru-
giego rodzaju) osiąga wartość najmniejszą.

Przy danym sposobie znakowania dla wielkości
naprężeń głównych otrzymujemy wzory:

przyczem naprężenia główne pierwszego rodzaju (po-
siadające wartość bezwzględną większą) oznaczamy
przez o-j drugiego zaś przez <r2.

"Wyrażenie (5) daje, przy <p=9>1, oraz przy <jp—<p2
wartość r = 0 .

Wykreślnie przedstawiamy zależności, zachodzące
między naprężeniami, działa/j ącemi w danym punkcie ciała
sprężystego, zapomocą wykresu Mohr'a, zapomocą wy-
kresu biegunowego, wreszcie zapomocą elipsy naprę-
żeń (elipsy Lame'go).

Pierwszy z wymienionych "wykresów jest nie-
zwykle wygodną w użyciu nomogramą równań (4) i (5),
nie wskazuje jednak bezpośrednio kierunków naprężeń.

Wykres biegunowy wyraża wzór (3) i ma kształt
przedstawiony na rys. 8 i 10. Tu pewien wektor wy-
raża naprężenie normalne, działające na element izo-
statyczny (przekrój), jiachylony względem osi OX o kąt
<JP; naprężenia ax i cv odpowiadają, tu naprężeniom
głównym. Wykres ten jest znacznie trudniejszy do wy-
konania w porównaniu do wykresu Mohr'a, przyczem,
podobnie, jak i tamten wykres, nie daje on kierunków
naprężeń; zaletą jego jest znaczna przejrzystość przy
przedstawieniu naprężeń, jako funkoyj kąta ę.

Elipsa naprężeń nie odznacza się ani prostotą
dwóch poprzednich wykresów, ani też łatwością bu-
dowy, posiada jednak dla celów niniejszej praoy wartość

Tu x i y oznaczają współrzędne końca odcinka
aB (rys. 4), wyrażającego naprężenia wypadkowe av

z naprężeń a i T, dzia-
łających w punkcie o | y
na pewien przekrój

(element izostaty-
czny), przeprowadzo-
ny przez ten punkt,
zaś ax i ay oznaczają

wielkości naprężeń
głównych, równole-

Ar
w—y, i

V.

y

/
(OJ

p
» V
* X

Bys. 4. Rys. 5.

głych do odpowiednich osi współrzędnych. Omawiany
przekrój może być tu uważany za identyczny z ele-
mentem b c według oznaczeń rys. 3.

Budujemy w dalszym ciągu w> tym samym, co
wyżej, układzie współrzędnych, elipsę, odpowiadającą
równaniu (rys. 5);

^ + ^ = 1 • " ' " - ( 1 0 )

i zauważamy, iż dwa kierunki a S / , oraz a G, nachy-
lone względem osi aX pod kątami %p i <p, będą wzglę-
dem tej elipsy sprzężone, o ile zostanie spełniony wa-
runek :

(U)

Z budowy elipsy (9) wynika (co nie było tu jed-
nak uzasadniane), że tangens kąta; nachylenia prostej
a Ą względem osi a X równa się:

x

Z równań (11) i (12) mamy:

(12)

= -^- . . . (13)
x x

czyli, że kierunek aBt naprężenia wypadkowego
w punkcie a i kierunek elementu izostatycznego, na
który to naprężenie działa, są kierunkami sprzężonemi
względem elipsy (10).

Gdy chcemy na podstawie elipsy naprężeń do-
wiedzieć się, jakie naprężenie działa na element izo-
statyczny nachylony względem osi aX pod kątem co,
wówczas przeprowadzamy średnicę o C elipsy (10), na-



chyloną względem osi aX pod wymienionym kątem
i znaj'dujemy kierunek aB{' sprzężony z kierunkiem
a C względem tej elipsy. Średnica a Bx elipsy (9), prze-
prowadzona równolegle do prostej aB^ da nam wiel-

kość poszukiwane-
go naprężenia. Gdy
obie elipsy wyko-
nane są na jednym
rysunku konstruk-
cja geometryczna

ulega uproszcze-
niu. •

Dotąd liczy-
liśmy się, zgodnie
z rys. 3, jedynie
z naprężeniami wy-
ciągaj ącemi ax i oy.
Gdyby oba te na-
prężenia były ści-
skaj ącemi, sposób

odczytywania
z elipsy (9) wiel-
kości naprężeń wy-
padkowych av nie
uległby zmianie.

Gdybyśmy nato-
miast mieli do czy-
nienia z napręże-
niami ox i o!n róź-
niącemi się co do
znaków, wówczas

elipsa (10) musiałaby być zastąpiona przez hiperbolę
(rys. 6 lub 7), odpowiadającą równaniu:
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Naprężenia aV) przedstawione jako długości pro-
mieni wykresu biegunowego, odniesionego do jednego
z kierunków naprężeń głównych, układają, się w da-
nym wypadku według rys. 8.

Y

Bys. G.

*-
ax

(14)

Pozatem sposób odczytywania naprężeń pozostaje
tu ten sam, co i wyżej. Elipsa (10) i hiperbola (14) są
to więc krzywe kie-
runków (coniques in-
dicatrices)]). Przy wy-
kreślaniu kierunków
ze sobą sprzężonych
jest w danym razie
najwłaściwszem sko-
rzystanie z tego wa-
runku, że każda ze
średnic sprzężonych
względem elipsy lub
hiperboli jest równo-
legła do stycznej,

przeprowadzonej
przez punkt przecię-
cia się z krzywą dru-
giej średnicy sprzę-
żonej.

0 ile naprężenia
ax i oy są tego same-
go znaku, to i naprę-
żenie av będzie tegoż
znaku. Wynika stąd,
że w tym wypadku
kierunek naprężenia /V
(a J5j' na rys. 5) i kie-
runek odpowiedniego Bys. 7.
elementu izostatycz-
nego (aC) tworzą, jako średnice sprzężone elipsy, zawsze
kąt rozwarty.

. 8.

Kąty zawarte między sprzężonemi średnicami hi-
perboli są katami ostremi, przyfcem o ile kierunek ele-
mentu izostatycznego a C znajduje się w jednym z ką-
tów, utworzonych przez asymptoty (niemalstyczne)
iV̂  Si i iV2 S3 (rys. 6 i 7), to kierunek naprężenia wy-
padkowego aB' będzie znajdował się w drugim kącie,
do tamtego sąsiednim.

Przypuśćmy, iż naprężenie główne ov jest naprę-
żeniem ściskającem (rys. 9), zaś naprężenie główne ox

naprężeniem wyciągaj ą-
cem. Wówczas przy <p=0,
gdy element izostatyczny
bc pokryje się z elemen-
tem ac, będziemy mieli,
iŻ (Tę, = Oy ,

Jeżeli kierunek na-
prężenia wypadkowego ffy
odchyli się od kierunku
aY i zajmie w kącie
S% a Si położenie «JB2'
(rys. 6), wówczas odpo-
wiedni element izosta-
tyczny pokryje się z kie-

Bys. 9.

') Por. n-. p. Bertrand de Fontyiolant: „Rśsistance des
materiaus"; 3928, t. I, str, 13B,

runkiem sprzężonym a O, przechodzącym przez kąt
SiaNi i identycznym, względnie równoległym do ba.
W tych warunkach element bo, względnie przekrój a C
w punkcie a, będzie ściskany.

G-dy kierunek aB' naprężenia wypadkowego ov
pokryje się z kierunkiem S2 Ń~2 asymptoty, wówczas
pokryje się z nim i kierunek a O odpowiedniego ele-
mentu izostatycznego. Naprężenie oę będzie w tym ra-
zie naprężeniem stycznem t.

Skoro kierunek aB1 naprężenia wypadkowego av
przejdzie przez kąt S^a^ (rys. 7), wówczas kierunek
odpowiedniego elementu izostatycznego a O (względnie
bc), znajdzie się w kącie 82 a'St. Naprężenie ąv będzie
tu działało na płaszczyznę 6c w ten sposób, iż będzie
dążyło do oddalenia tej płaszczyzny od punktu o, bę-
dzie więc naprężeniem wyciągającem.

Z powyższego wynika, że naprężenia u^, odpo-
wiadające kierunkom zawartym w kątach 8{a8^ i N^a N^
będą naprężeniami ściskającemi, a naprężenia odpo-
wiadające kierunkom zawartym w kątach N^a8%'\Nta 8t
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będą naprężeniami wyciągaj ącemi. Rzecz będzie się graniastosłupa abc (rys. 3) w razie, gdy naprężenie a
miała odwrotnie, gdy naprężenie główne av będzie jest jednem z naprężeń głównych a (rys. 11). Rzutu-
ściskaj ącem, a naprężenie główne ff0 wyciągaj ącem. jąc na oś 0 7 siły, działające w tym wypadku na gra-

niastosłup a b e, otrzymujemy :
Wykres biegunowy, odpowiadający wykresowi , < • , ~ , J ~~ , * r. „ n

z rys. 8, przybiera tu postać przedstawioną narys. 10. ~«b dAm^ę +adAoos cp -avdAcozcp =0, (15)
gdzie dA oznacza pole ściany bc. Znajdujemy stąd:

£ - & . . i-'..-..... . (16)

Przy wyznaczaniu położenia przekrojów głównych
w danym punkcie, a więc tem samem osi elipsy na-
prężeń natrafiamy na pytanie, które z dwu rozwiązań
równania (6), któremu odpowiada naprężeniu głównemu.
Aby kwestję tę rozstrzygnąć, wstawiamy oba rozwią-
zania równania (6) <pt i <p2 w równanie (3) lub (4).
Wówczas wartość a, odpowiadająca kątowi q>t, musi
być odłożona prostopadle do przekroju nachylonego
względem osi OX w sensie rys. 3 pod kątem q>^ ,
a wartość a, odpowiadająca kątowi #>2 musi być odło-
żona prostopadle do przekroju nachylonego względem
tejże osi pod kątem <p2.

*~X
Rys. 11.

W belkach, gdy możemy przyjąć av ~ O, otrzy-
mujemy:

(17)
: . .

W tym'więc przypadku kąt ostry (p—cpa zwią-
zany równaniem (17) z naprężeniem głównem 0 = ^ , jest
kątem nachylenia względem osi X-ów przekroju głów-
nego, znaj duj ą,cego się pod działaniem tego właśnie
naprężenia. W ten sam sposób kątowi ostremu cp=cp2

odpowiada naprężenie główne a=a2-
Należy zauważyć, że wprawdzie przy ustawieniu

wzorów (6) i (7), przeznaczonych do wyznaczenia po-
łożenia przekrojów głównych, liczyliśmy się ze sche-
matem statycznym, przyjętym na rys. 3, jednak przy
korzystaniu z wymienionych wzorów, jest rzeczą obo-
jętną, jakie położenie graniastosłupa abc względem
osi współrzędnych będziemy mieli na uwadze, byleby
znaki naprężeń osi współrzędnych i kąty ę były uzgo-
dnione ze schematem zasadniczym.

Inne kryterjum przy wyznaczaniu naprężeń głów-
nych może być otrzymane z warunków równowagi

Ponieważ uzasadnienie tego oczywistego zresztą,
twierdzenia wymaga zestawienia długiej a niezbyt cie-
kawej tablicy, ograniczymy się tu do rozpatrzenia
przykładu belki, utwierdzonej w jednym końcu, swo-
bodnej na drugim i obciążonej tu siłą skupioną, P.
Łatwo przekonać się, że dla punktu o (a:=10, 2/=l5)
otrzymamy tu nachylenie przekroju głównego c>=21°,
niezależnie ani od przyjętego układu współrzędnych,
ani od przyjętego przekroju poprzecznego (aa lub ax aj,
ani też od przyjętego położenia elementarnego graniasto-
słupa (rys. 12). (O. d. n.).

Stefan Bryła i Alfons Chniielowlec.

Wzory uproszczone, dotyczące połączeń nitowanych wzmocnionych
przy pomocy spawania.

Wzlory podane w artykule, p. t. „Doświadczenia nia kombinowanego, nitowanego i spawanego, jest
z połączeniami nitowanemi, wzmocnionemi przy po- mniejsza od sumy wytrzymałości połączenia nitowa-
mocy spawania" (Czasopismo Techniczne Nr, 16 z r. 1931, nego Pn i połączenia spawanego Ps, czyli:
str. 266), są dość zawiłe. Ustawienie wzorów prostszych F„ < Pn + Ps.
jest celem mniejszego artykułu. Zbadajmy różnicę: . r

Z doświadczeń wynika, że wytrzymałość połączę.- J) ~ Pn -{- P, — PQ. . , , .., _ „ ' ' ( 1 ) :



Serja doświadczeń (2 a) opisanych we wspomnia-
nym artykule podaje zależność pomiędzy Ps i t dla
szwu czołowego 10 cm długiego. Nanosząc P„ jako rzę-
dne na odciętych t = 4, 8, 10 i 12 mm otrzymamy sze-
reg punktów, które pozwalają zorjentować się, jaki
charakter miałaby krzywa (t, Pa) (rys. 1), gdyby do-
świadczenia były idealnie bezbłędne.

so

30

Z

t- 12 'O 6 6

Rys. 1.

Na podstawie tej krzywej ustawiono tabelkę 1.

Tabela 1.
t= 4 6 8 10 12 mm

P, = 13,5 19,2 24,0 26,8 27,2 ton

Tabela 2.

1

Nity

i-l '"j1

S

cq II

u

«> i
o 00

CM II

2

t

mm

4
6
8

10
12
4
6
8

10
4
6
8

10
12

3

Pc

1
23,4
27,7
32,3
35,8
37,0
29,1
35,0
37,6
42,8
36,3
35,4
38,7
40,1
48,3

4

Ps

13,5
19,2
24
26,8
27,2
13,5
19,2
24
26,8
10,8
16,4
19,2
21,4
21,8

5

Pn

6

P,+ Pn

t o n

15,2
n
n

»
24,6

n
n
n

36,3

„
n
n
n

28,7
34,4
39,2
42,0
42,4
38,1
43,8
48,6
51,4
47,1
61,7
55,5
57,7
58,1

7

D

5,3
6,7
6,9
6,2
5,4
9
8,8

11
8,6

10,8
16,3

6,8
17,6

9,8

8
V

średnio

p
6,35 =>—

2,4

1 2,63

P„19 fi
^'°-2,9

Tabela 2 przedstawia wyniki 3 serji doświadczeń
z połączeniami nitowanemi, kombinowanemi ze szwem
czołowym.

W kolumnie 3 zestawiono Pc,jako średnie wartości
grup, mających tesame wymiary. Kolumny 4 i 5 przed-
stawiają odpowiednie wartości Ps i P,, Kolumnę 7
obliczono wg. wzoru 1. Trudno dopatrzeó się tu jakiej-
kolwiek zależności pomiędzy D i P,. Natomiast łatwo

„Czasopismo Techniczno" Nr. 18 z r. 1932.
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zauważyć, że ze wzrostem P„ rośnie i D. Można przy-
jąć średnio D = P „ : 2,64=0,38 P„.

Wstawmy to w równanie (1) to otrzymamy wzór
dla szwu czołowego w połączeniu z nitowaniem:

P 0 = P s + P n - 0,38 P n =P„+0,62P„. . . ( 2 )
Serja 2 6 (str. 267) podaje w ostatniej kolumnie

P
wytrzymałość jednostkową —". szwów bocznych w za-
leźności od ich długości I i grubości V'. Widać z niej,
że wartość ta rośnie, gdy przy stałem I V maleje i, gdy
przy stałem t' I maleje. Od tej prawidłowości uchylają
się doświadczenia 1. p. 22 i 31, które eliminujemy. Ta-
bela 3. przedstawia wytrzymałość Ps w tonach (szwu
bocznego).

i'
mvi

8,5
7
5,6
4,2
o c

Tabe la

1=8

21,6
19,7
19,6
17,4

12

24,3
28,5
_

21,0
17,8

3.

16

36,0
32,2
24 0
20,7

20 cm

44,4
39,2
29,6
22,5

Tabela 4.
t'

mm

2,8

4,2

5,6

7

1 I P. \ P»+P.
cm

12
16
20

8
12
16
20

8
16
20

8
12
16
20

17,8
20,7
22,5
17,4
21
24
29,6
19,6
32,2
39,2
19,7
28,5
36 0
44,4

t 0

33,0
35,9
37,7
32,6
36,2
39,2
44,8
34,8
47,4
54,4
34,9
43,7
51,2
59,6

P»

n

27,0
30,15
31,55
25,75
30,3
38
44,26
29,7
40,25
49,95
29,5
42,75
49,2
55,0

D

6,0
5,7
6,1
6,8
5,9
1,2
0,5
5,1
7,1
4,4
5,4
1,0
2,0
4,6

p = 15,2 .2=61,8

Tabe la 5.

t<

mm

2,8

4,2

5,6

7

1

cm

12
16
20

8
12
16
20

8
16
20

8
12
16
20

Ps

17,8
20,7
22,5
17,4
21
24
29,6
19,6
32,2
39,2
19,7
28,5
36
44,4

Pn+P.
t O

42,4
45,3
47,1
42,0
45,6
48,6
54,2
44,2
56,8
63,8
44,3
53,1
60,6
69,0

Pc

n

30,9
36,1
42,0
31.95
37,4
41,55
48,35
36,0
52,5
58,5
36,8
48,75
64
60,25

D

11,5
9,2
5,1

10
8,2
7
5,8
8,2
4,3
6,3
7,5
4,3
6,6
8,7

P „ = 24,6 2-101,7
Ą,.== 101,7 :14=7,3 *=0,296 Pn.
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T a b e l a 6.

V

mm

2,8

4,2

5,6

1

cm

12
16
20
8

12
16
20
8

16

p

17,8
20,7
22,5
IV ,4
Sil
24
29,6
19,6
32,2

Pn + Ps

t 0

54,1
51,0
58,8
53,7
57,3
60.3
65,9
55,9
68,5

P
•*• c

n

42,15
44,35
48,4
41,5
46,15
61,5
60,85
44,1
55,2

D

11,3.
12,6
10,4
12,2
11,1
8,8
5,0

11,8
13,3

96,5
36,3 .2=96,5

Dir = -£ - = 10,72 ton = 0,296 P„.
y

Tabele 4, 5 i 6 przedstawiają analizę doświadczeń
z połączeniami nitowanemi, wzmocnionemi przy po-
mocy szwów bocznych, str. 269. Otrzymujemy z niej

dla P„=16,2 t,

średnio D = . . = =0,290 Pn (tab. 4)

dla P„=24,6 (tab. 5) Z>=0,296Pn

„ P„=36,3 (tab. 6) Z>=0,296PK.

Możemy przyjąć średnio i okrągło Z?=0,3Pn,
więc wg. równania (1) wzór dla szwu bocznego w po-
łączeniu z nitowaniem brzmi:

P c = P s + 0,7Pn (3)

Wzory (2) i (3) potwierdzają do pewnego stopnia
wywody i doświadczenia Rosa, który znalazł, że tylko
6O°/0 wytrzymałości nitów można wyzyskać, jak to po-
dano we wstępie cytowanego artykułu, str. 266.

Inż. Edmund Wilczklewicz.

Wyznaczenie elementów orjentacji wzajemnej stereogramów na postawie
pomierzonych współrzędnych tłowych lub kątów.

"Wyznaczenie elementów orjentacji zewnętrznej
przeprowadzamy zazwyczaj drogą optyczno -mechani-
czna,, dostosowując zdjęcia fotograficzne (stereogramy)
do podanej sytuacji i wysokości najmniej trzech punk-
tów, przyczem wystarcza nam znajomość sytuacji dwu
punktów, oraz wysokości trzech punktów. Przy tego
rodzaju postępowaniu tok pracy dzieli się na trzy
części: 1. utworzenie stereoskopowego modelu, 2. nadanie
mu żądanej skali, oraz 3. odpowiednie pochylenie i skrę-
cenie modelu tak, by wysokości punktów dostosowania
odpowiadały pomiarom polowym.

Utworzenie modelu stereoskopowego uzyskujemy
przez stopniowe usuwanie paralaksy pionowej w takich
punktach na kliszach, dla których wpływ błędnego na-
stawienia elementów orjentacji zewnętrznej jest naj-
mniejszy. To wzajemne zestrojenie klisz uzyskujemy
drogą kolejnych przybliżeń, a jeżeli w terenie wystę-
pują znaczne różnice wysokości, wtedy napotkać mo-
żemy na znaczne trudności. Zestrojenie takich zdjęć
trwa czasem kilka godzin. To też uzyskanie elemen-
tów orjentacji przynajmniej przybliżonych drogą ra-
chunkową, może okazać się korzystnem, a przy bada-
niu stereogramów i triangulacji nadirowej (radjalnej)
będzie konieczne.

Poniżej podam wzory ścisłe i przybliżone, wycho-
dząc z założenia, że aby (w przyrządzie) powstał mo-
del stereoskopowy powinny każde dwa odpowiadające
sobie promienie dwu wiązek promieni przeciąć się
w jednym punkcie, odpowiadającym punktowi terenu.

Z założenia tego wychodzi H. v. Sanden w pracy
p. t . : „G-egenseitige Orientierung von nahezu paralle-
len Aufnahmen in der Photogrammetrie" ogłoszonej
ŵ  Zeitschrift fur Mathematik und Physik, Tom 59,
Lipsk 1911. W pracy tej podaj© Sanden wzory przy-
bliżone i niezupełne, które mogą mieć zastosowanie
tylko dla zdjęć prostopadłych.

Temat ten opracowany został również przez S.
Finsterwaldera i Oh. Schmidta jednak przy zastoso-
waniu rzutów gnomonicznych i uwzględnieniu punktów
rdzennych.

Do wyprowadzenia równania przecięcia się pro-
mieni przyjmiemy układ prostokątny, którego początek
znajduje się w położeniu środka objektywu; lewego
stanowiska fotogrametrycznego. Dodatni kierunek osi
yy niechaj zgadza się z przedłużeniem osi objektywu ka-

mery w kierunku terenu, dwie dalsze osie układu xx
i z z niechaj będą równoległe do osi tłowych i o tym
samym dodatnim kierunku.

Zdjęcie prawe przyjmujemy w dowolnym wzglę-
dem zdjęcia lewego położeniu, wyłączając na razie kąt
skantowania t. j . wzajemnego skręcenia osi tłowych.
Zatem oś optyczna zdjęcia prawego jest pochylona pod
kątem v do płaszczyzny xy przyjętego układu, przy-
czem dodatni kierunek odpowiada dodatniemu kierun-
runkowi osi z z; oś optyczna prawego zdjęcia skręcona
jest o kąt y względem osi lewego zdjęcia, który to kąt
zawarty jest między rzutami obu osi na płaszczyznę
xy, o znaku dodatnim, gdy rzuty są zbieżne. Położe-
nie środka objektywu prawego zdjęcia w przyjętym
układzie przesunięte jest o rzuty podstawy bx, by
i bz na osie układu o dodatnim kierunku zgodnym
z kierunkiem osi układu.

Jeżeli przeliczymy współrzędne tłowe prawej kli-
szy w przyjętym układzie lewej kliszy, to otrzymamy
następujące równanie:

x%'=bx—(/cos v—«2 &mv) siny+a^cosy,
sv—z2&xnv)cosy+x2 siny, (I).

fsmv-\-z2cosv.

Dla uproszczenia dalszych wzorów oznaczymy :
P=%z—bx= — (/cos v—z% sinł>)siny+;r2cosy,
Q=*yi'—by= (fcosv~z2sin.v) cosy+s2 siny, (II).

iR=z2'—bz~ cos
Promień łączący dowolny punkt terenu ze stano-

nowiskiem lewem, podany będzie dwoma równaniami:
y~mx, f

przyczem: m=— iz—nx, x x. X,
(III).

_ Promień, łączący ten sam punkt z prawem sta-
nowiskiem przeliczonem w układzie lewej kliszy, po-
dany będzie równaniami prostej przechodzącej przez
stanowisko prawe o współrzędnych bx, by i bz, oraz
przez odpowiadający punkt na kliszy prawej. Otrzy-
mamy zatem:

z==
V—bx
x/—bx

xi'—bx
z2'-bz
xJ — bx

bx,



przyozem wstawiając oanaczenie (II) będzie:

— ,
R .

Ci = bz— —bx,
(IV)-

Przecięcie się odpowiadających sobie promieni
uwarunkowane jest następującym związkiem :

• Po wstawieniu do tego równania wartości z równań
(III) i (IV) otrzymamy:

/ Q zx R Q R
x1 P xi P P P

Wykonując wskazane działanie, otrzymamy po
uproszczeniu i uporządkowaniu równanie podstawowe
do dalszych badań:

Wstawiając do tego równania wartości za P, Q
i R, oraz dzieląc całe równanie przez b x otrzymamy

— (/cos y — 22 siny) siny-—l-a;2cosy
bx

— s% cosv] -
bz . bz

• z.l sm v) cos y -—[- x2 sm y-
O X u X

— (/sin cos

s m

v) —

my-r—
6 y

(VI).

0< f
—f\~ (fC09V ~

— (fcos v—z2sinv)cos y—xs siny = 0.

W równaniu tem rzut podstawy b x służy do obli-
czenia skali modelu, który powstaje z przecięcia się odpo-
wiadających sobie promieni. Ponieważ przy wyznaczeniu
elementów orjentacji nie zależy nam na skali, przeto
niewiadomej bx nie musimy wyznaczać.

Zanim przystąpimy do opisu zastosowania wzo-
rów (YI) przy zdjęciach aerofotogrametrycznych, za-
stanówmy się, j ak wzór ten przekształci się przy po-
szczególnych przypadkach zdjęć terrofotogrametrycz-
nych. Poniżej zestawione wzory posłużą do badania
stereogramów, czy w czasie wykonania zdjęć w tere-
nie nie popełniono błędów przy nastawianiu fototeo-
dolitu.

1. Zdjęcia normalne. W przypadku tym v=y=0°,
bx=B, by = bz=O. Wstawiając te wartości do równa-
nia (VI) otrzymamy:

C1)
W przypadku tym nie wystąpi paralaksa pionowa, gdyż
dla wszystkich punktów 2a—zi—0.

2. Zdjęcia normalne na różnej wysokości stanowisk.
Zatem; v=y=0°, bx=B cos s, bz=B sine—AH, by=O.
Po wstawieniu tych wartości do równania (VI) otrzy-
mamy :

, bz

względnie podstawiając paralaksę poziomą a — xi—xlt

W przypadku tym wystąpi paralaksa pionowa
g,—z2 malejąca z zmniejszającą się paralaksa poziomą.
Punkty leżące w płaszczyźnie równoległej do podstawy,
posiadać będą równą paralaksę pionową.

275

3. Zdjęoia lewo (prawo) skręcone. "W przypadku
tym oprócz rzutów podstawy bz i bx wystąpi jeszcze
rzut podstawy by, zależny od kąta, o jaki skręcimy
oś optyczną względem położenia normalnego t. j .
prostopadłego do podstawy, zatem b x = B cos s cos <p,
by=BoosEsmq), bz=Bsine, v—y=QQ. Równanie (VI)
w przypadku tym przejdzie w równanie:

( d f( )+ to ) I f ° (8)
Dla punktu, którego współrzędne tłowe lewej kli-

szy x± = 0 , ei = 0 , otrzymamy paralaksę pionową równą
t e j , jaką, otrzymamy również ze wzoru (2), a więc:

= hJL
Punkt ten, może nam posłużyć do wyznaczenia

błędów rzutu podstawy bz (różnicy wysokości stano-
wisk). Po obliczeniu bz wyznaczyć możemy rzut pod-
stawy by z równania (3) najkorzystniej dla punktu,
którego współrzędne prawej kliszy x2 = z% = O.

4. Osie optyczne prostopadłe do podstawy, przy-
czem prawa oś optyczna nachylona jest pod kątem v
względem płaszczyzny poziomej x y. ~W przypadku tym
y=0°, bx=B, by=bz—O, zatem:

_ f sin v->rss2 cos v
1 /cos v~z% siny '

Przyjmując punkt na prawej kliszy, którego
współrzędne z s = 0 , obliczamy kąt v ze wzoru:

6. Zdjęcia zbieżne (rozbieżne). Lewa oś optyczna
prostopadła do podstawy. v=0°, bz=bz~O. W przy-
padku tym otrzymamy:

=-£• (/cos y + a;2 siny).
J

Do wyznaczenia ką.ta y powinniśmy użyć punktów
leżących w rogu prawej kliszy. Punkt o współrzędnych
2 2 = 0 nie nadaje się do obliczenia z tego powodu, że

Przechodząc do zdjęć aerofotogrametrycznych dla,
których nie znamy zupełnie elementów orjentacji zew-
nętrznej lub znamy tylko j ej wartości przybliżone, mu-
simy stosować wzór (VI), przy pomocy którego obli-
czymy elementy orjentacji wzajemnej stereogramu.
We wzorze tym nie wprowadzono jeszcze jednej nie-
wiadomej, jaką jest kąt skantowania kliszy prawej
względem kliszy lewej. Kąt ten możemy jednak wyeli-
minować w przyrządzie, na którym mierzyć będziemy
współrzędne obu klisz. (Porównaj R. Hugershoff: „Pho-
togrammetrie und Luftbildwesen" str. 188). Również
obliczenie niewiadomej bx nie jest konieczne, gdyż od
niej zależy wyznaczenie skali modelu, na którym badane
punkty będą położone. Pozostaje zatem do wyznaczenia

cztery niewiadome y, y i stosunki ~ i r - . Aby nie-
wiadome te wyznaczyć ustawić musimy cztery równania
wzoru (VI). W tym celu mierzymy na kliszach współ-
rzędne tłowe 4 punktów, tak położonych, by uzyskać
ułatwienie rachunkowe i aby na nich wpływ poszcze-
gólnych niewiadomych był jaknajmniejszy. Punkty
takie położone będą na osiach tłowych i w rogach
kliszy.

Do pomiaru współrzędnych tłowych użyjemy ste-
reokomparatora, w którym lewą kliszę założymy nor-
malnie (t. zn. osie tłowe równolegle do osi stereokom-
paratora), kliszę zaś prawą skręcimy i przesuniemy tak,
byśmy przy nastawieniu punktów głównych lewej i pra-
wej kliszy, usuwali tylko paralaksę poziomą.

Wzór ścisły zastąpimy wzorem przybliżonym,
przez wprowadzenie do niego wartości przybliżonych
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na niewiadome i rozwinięcie w szereg Taylora z opu-
szczeniem wyrazów rzędów wyższych, niż pierwszy.
Otrzymamy zatem :

bx

"•»

dF bz dF 1

b
bx

dy Q

Bóżniczki cząstkowe równają się :
d F \ , , • A • .

= I — (/cos vn —ta., snuO smyo-r
bz i

+ iBs cos y0 j -

Sr (/cos v(l—z.1
 s i n v o ) c o s 7o +

/ L

+2! 2 sin y 0 1 ,

di? i
vo + xtcos vo)~

— y — (/cos ^0—22 sin »>„) sin y0 +

0 ,cos y0

dF \ . .. , . &20

_ _ = ^ _ (-/sm* 0 -* 2 cos v0) siny0 - ^ -

— /cos v0
sin v0 —

i, f, .
— -j (-/sm y0 —z% cos v0) cos Yo

- (/cosy 0 -z % sin^o)^—

bza

cos j;0) sin y0 ^ _- y I - (~ /sin ̂ 0 - ^

— (—/sin v0 —s2 cos v0) cos y0 ,

di?7 r
= — (/cosi/o—s2 0) cos y0 —

* r
— -j — (/cos v0 — z2 sin v0) sin y0

f i ~~ ( / c ° s vo ~ ^ sin v0) cos y0—

i- + (/cos vo —3s s i n ^ o ) s m 7o ~

— a;2cosy0 .

Jako wartości przybliżone przyjmujemy te, które
odczytamy na zdjęciach lotniczych (n. p. położenie
libelli) lub podane zostaną w zapiskach obserwatora.

Jeżeli nie posiadamy żadnych przybliżonych war-
tości dla elementów orjentaoji zewnętrznej, a wiemy,
że zdjęcia lotnicze są prawie prostopadłe, wtedy mo-
żemy przyjąć ł>0=yp==O°, oraz byB=bz0=Q.

Dla tego przyj ęcia otrzymamy bardzo prosty wzór
przybliżony, który pozwala na szybkie obliczenie war-

tości przybliżonych szukanych elementów. "W przypadku
tym równanie (VII) przyjmie następującą formę:

4-
/

J l - s 2 ) = 0 . . . (VIII).

Przy pomocy tego wzoru potrafimy obliczyć nie-
wiadome z dość znacznem przybliżeniem i to w sto-
sunkowo krótkim czasie, jeżeli tylko obierzemy na kli-
szach korzystnie położone punkty.

Do takich punktów należeć będzie: punkt 1 le-
żący w punkcie głównym lewej kliszy o współrzędnych
tłowych xx = zx = 0. Współrzędne tego punktu wsta-
wione do równania (VIII), pozwalają na wyrażenie

bzd-~- przez dv. Dwa dalsze punkty 2 i 3 położone na

osi tłowej z z prawej kliszy, leżące w tej samej odle-
głości od osi xx, ale o przeciwnym znaku i w pobliżu
skraju kliszy, pozwolą nam na ustawienie dwu dal-
szych równań, które łącznie z równaniem pierwszem
służą do obliczenia trzech niewiadomych. Punkt 4 obie-
ramy w lewym górnym rogu prawej kliszy (względnie
w lewym dolnym rogu, gdy punkt główny lewej kli-
szy leży na prawej kliszy poniżej osi xx). W punkcie
tym wpływ czwartej niewiadomej będzie największy.
Współrzędne tego punktu wstawione do równania (VIII)
posłużą do obliczenia czwartej niewiadomej.

Gdy wymagana dokładność wyznaczenia elemen-
tów orjentacji wzajemnej nie jest wielka, wtedy już
to pierwsze obliczenie odpowiadać będzie naszym wy-
mogom. I tak przy obliczeniu wzorami (VIII) otrzy-
mujemy dla klisz nachylonych i skręconych o 1° przy-
bliżone wartośoi elementów orjentacji v i y z dokład-
nością ± 10'.

Obierając na kliszach szereg dalszych punktów,
otrzymamy dla 4 niewiadomych w ogólności n równań
błędów, następującego kształtu:

,bz . .by
bx bx dy + L,

przyczem:

— c = -

e=-±y- i L=el— z2.

Z równań błędów tworzymy równania normalne,
które służą nam do obliczenia najbardziej prawdopo-
dobnych wartości niewiadomych. Wartości te nie będą
jeszcze równe elementom orjentacji wzajemnej, będą
jednak do nich bardzo zbliżone.

Rachunek ten będzie bardzo korzystnym przy
parostopniowem pochyleniu i skręceniu klisz.

W wyżej wyprowadzonych wzorach nie uwzględ-
niono kąta skantowania klisz względem siebie, gdyż
jak to już poprzednio wspomniano, może on być wy-
eliminowany. Grdyby jednak miano i ten. ką,t obliczyć
(n. p. współrzędne tłowe zostały pomierzone oddzielnie
na komparatorze), wtedy do wzoru (VI) należy j eszcze
wstawić:

x^~z1' sin k+x2' cos k,
22=3/ cos k—x2' sinic,

* j ' i z./ są współrzędnemi tłowemi prawej kliszy nie
skantowanej względem kliszy lewej, k równa się ką-
towi skantowania.

Po wprowadzeniu nowej niewiadomej zmienią się
odpowiednio równania (VII), (VII a) i (VIII). Do obli-
czenia niewiadomych konieczne będzie ustawienie 5
równań, a zatem i obiór dalszych korzystnych punktów.
Punktem takim będzie punkt główny prawej kliszy.



Jakkolwiek opisana metoda rachunkowa wymaga
dużego nakładu pracy, to jednak może mieć zastoso-
wanie przy pracach przygotowawczych. Każda insty-
tucja posiadająca autograf, czy też aerokartograf, po-
siadać będzie również stereokomparator, na którym od-
czytamy konieczne daty do obliczenia przybliżonych
elementów.

W przypadku, gdy zdjęcia lotnicze wykonujemy
kamerą podwójną lub kamerą pojedynczą, ale jako
zdjęcia wahadłowe, znany nam będzie kąt, pod jakim
dwa odpowiadające sobie zdjęcia będą względem siebie
skręcone, (dla. zdjęć wahadłowych tylko w przybliże-
niu). Możemy zatem przeliczyć dla szeregu punktów
prawej kliszy odnośne wyrazy we wzorze (VI), (VII)
i (VII a), które dla danego szeregu będą się stale pow-
tarzać. Dla każdej pary klisz musimy tylko odszukać
odpowiadające punkty na kliszy lewej, pomierzyć ich
współrzędne tłowe i ustawić równania do obliczenia
niewiadomych. W przypadku tym przyjmujemy dla
pierwszego obliczenia wartość przybliżoną na kąt y,
pozostałe zaś niewiadome jako równe zeru.

Przy triangulacji nadirowej (radjalnej) uzyskamy
przy pomocy wzorów przybliżonych orjentację wzajemną
klisz, a jeżeli będziemy znali położenie pierwszej kli-
szy względem punktów terenu, wtedy przeliczenie kąta
pochylenia następnej kliszy nie będzie przedstawiać
trudności. Jak wiadomo kąt pochylenia kliszy wzglę-
dem terenu jest potrzebny przy pomiarze kątów dla
sieci triangulacyjnej i brany jest z odfotografowanego
położenia libelli pudełkowej, która niejednokrotnie za-
wodzi.

Badania przeprowadzone przez P. Gasta wyka-
zują, że dokładność uzyskania elementów orjentacji
zewnętrznej przy optyczno - meohanicznem dostosowa-
niu zdjęć lotniczych na aerokartograiie, obliczona z 6
kolejnych dostosowań leży w dość dużych granicach.
I tak średni błąd dostosowania wynosi dla kąta y,
fiy = ± 11', dla kąta v, fiv = ± 3 ' , dla b y, [ihy = ±0,76 mm,
dla bz, fo, = iOjlOmłw w skali opracowanego modelu
1:10000. Daty te wskazują na to, że i obliczone war-
tości przybliżone będą, mogły wykazywać błędy. (Po-
równaj P. Gast: „Vorlesungen iiber Photogrammetrie".
Lipsk 1930, str. 249).

Wzory (VI), (VII) i (VII a) mogą mieć również
zastosowanie przy wyznaczeniu orjentacji zewnętrznej
szeregu zdjęć lotniczych pokrywających się w 60% do
75% , pod tym jednak założeniem, że znamy orjentaoję
zewnętrzną pierwszego zdjęcia.

Jeżeli bowiem znamy położenie punktu nadiro-
wego w układzie przestrzennym prostokątnym punktów
dostosowania, wtedy możemy obliczyć położenie środka
objektywu w tym układzie. Następnie możemy prze-
sunąć układ równolegle do płaszczyzny poziomej tak,
by początek układu znalazł się w położeniu środka
objektywu. "W układzie tym przeliczone współrzędne
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przestrzenne punktów dostosowania (terenu) możemy
przyjąć w miejsce współrzędnych i ogniskowej lewej
kliszy. Powyżej opisany układ nie będzie odpowiadał
przyjęciu we wzorze (VI), gdyż klisza może mieć do-
wolne położenie względem terenu, zatem podobnie jak
to ma miejsce dla kliszy prawej. W przypadku tym
lewą kliszę zastępujemy terenem.

We wzorach (VI), (VII) i (VIIa) uzupełnionych
niewiadomą kąta skantowania Je, należy podstawić:

zamiast -—• stosunek •—, oraz zamiast — stosunek ~ ,
j Yj, f Yj,

przyczem Yv równa się różnicy wysokości między punk-
tem terenu P, a wysokością, na jakiej wykonano lewe
zdjęcie lotnicze, (t. j . na której znajdował się środek
objektywu w chwili wykonania zdjęcia lotniczego), zaś
Xp i ZP są współrzędnemi prosfcokątnemi na płaszczy-
źnie poziomej odniesione do początku układu leżącego
w punkcie nadirowym. x/ i z2' są współrzędnemi tło-
wemi prawej kliszy (gdy znamy orjentację zewnętrzną
lewej kliszy).

Z powyższego opisu -wynika, że dostosowanie
każdej następnej kliszy jest możliwe do przeprowadze-
nia drogą rachunkową. Jeżeli to dostosowanie przepro-
wadzone będzie przy uwzględnieniu punktów dostoso-
wania pomierzonych na terenie, wtedy otrzymamy wy-
niki dokładne, gdy natomiast opierać się będziemy
tylko na punktach dostosowania pierwszej kliszy, a na-
stępnie kolejno przeliczać będziemy przy uwzględnie-
niu elementów obliczonych rachunkowo, wtedy nie
uniknione błędy wyznaczenia elementów orjentacji
wzajemnej spowoduje powiększenie się błędów dla
klisz dalszych.

Wartości przybliżone dla kątów v i y należy przy-
jąć te, jakie obliczone zostały dla kliszy pierwszej.

W przypadku, gdy zamiast współrzędnych tło-
wych zostały dla każdego punktu pomierzone kąty a
i /? przy pomocy teodolitu do wymierzania klisz, na-
leży do wzorów (VI), (VII) i (VIIa) podstawić:

x\ 2\ tg B, ,, „ tg 8,
J cos a cos a.t

Zastosowanie tych wzorów w praktyce okaże się
mniej odpowiednie, gdyż błędy pomiaru będą większe,
niż te, które otrzymamy na podstawie obliczeń ze współ-
rzędnych tłowych.

W końcu należy nadmienić, że wpływ krzywizny
ziemi i refrakcji na współrzędne tłowe odfotografowa-
nych punktów będzie w niektórych przypadkach tak
znaczny, iż przy wyznaczeniu elementów orjentacji
zewnętrznej musimy go wziąć pod uwagę.

Wpływ ten będzie nieznaczny przy zdjęciach
prostopadłych wykonanych kamerą pojedynczą lub po-
dwójną nawet dla małej skali zdjęcia, natomiast jeżeli
użyjemy kamery panoramowej, "wtedy przesunięcia punk-
tów będą większe niż błędy obserwacyjne.

Wiadomości z literatury technicznej.
Drogi.

— Sprawa drogowa w Wielkiej Brytanji. Wedle ostatnich
urzędowych publikacyj sumaryczna długość dróg komuni-
kacyjnych wynosiła z dniem 31 grudnia 1930 — 285.000 km,
z czego wypadało na Anglję i Walję 244.000 km, na Szkocję
zaś 41.000 km. Główne drogi przejazdowe dzielą się na dwie
klasy, przyczem dróg głównych przejazdowych I kl. było
42.500 km (14-9%), II kl. 25.000 km (9%). Prawie połowa
głównych dróg przejazdowych dostosowana została zupełnie
do wymogów nowoczesnego ruchu samochodowego, posia-
dając przejrzyste przejazdy w osiedlach, ubezpieczone skrzy-

żowania z kolejami, należyte krzywizny, skrzyżowania swo-
bodne itp. Przy drogach I kl. zastosowano przeważnie na-
wierzchnie asfaltowe najrazmaitszyoh typów ułożone na fun-
damencie betonowym. AV ostatnich latach zaczęto silnie
wprowadzać makadam. maziowy oraz nawierzchnię betonową.
W partjach portowych oraz w pobliżu składów, gdzie jesz-
cze zaprząg odgrywa pewną rolę , używa się często bruku
granitowego. Drogi I I kl, posiadają nawierzchnie maziowe
lub tłuczniowe z utwaleniem maziowem lub asfaltowem.

Utrzymanie i budowa dróg pokrywa się częściowo
z ogólnych wpływów hrabstw i gmin, częściowo zaś ze
świadczeń ruchu samochodowego, przyczem dla sfinansowa-
wania całości zagadnienia istnieje fundusz dr.ogowy, któ-
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rego główną dotację stanowi podatek od samochodów. Fun-
dusz drogowy dostarcza rocznie okr. 20 mil. Ś., przeto
reszta pokrywana jest z ogólnych wpływów podatkowych.

Obecnie rozwinęła się w Anglji silnie propaganda
samowystarczalności (Buy-British), wobec czego zasiłki
z funduszu, drogowego zabezpieczone są tylko tym zarzą-
dom drogowym, które zobowiążą się do wyłącznego użycia
materjałów krajowych. (Der Strassenbau Nr. 11/1932).

— Mieszanki napędowe zostały w Niemczech zaatako-
wane ze strony sfer lekarskich. Obowiązywać tam ma, jak
-wiadomo, do napędu samochodów jednolita mieszanka ben-
zyny, benzolu, spirytusu oraz alkoholu metylowego. Jak
skonstatowano ilość wypadków śmiertelnych z powodu za-
burzeń obiegu krwi wzrosła od r. 1925 do r. 1928 z 10'4°/e
na 22-7 °/0 ; zachodzi obecnie obawa, iż z powodu zanie-
czyszczenia powietrza wielkomiejskiego spalinami alkoholu
metylowego, ilość wypadków śmiertelnych wspomnianego
typu wybitnie się powiększy. Amerykańskie czasopisma le-
karskie zwróciły jeszcze poprzednio uwagę, że już domieszka
alkoholu metylowego do wody w chłodnicy, zastosowana
jako ochrona przeciwko marznięciu w zimie r. 1930/31 spo-
wodowała w Staiiach Zjedn. przeszło 200 wypadków śmier-
telnych. Oprócz tego skonstatowano, źe alkohol metylowy
atakuje również skórę, będąc powodem licznych ciężkich
chorób skórnych. (Deutsche Aerzte Zeitung z 24 I. 1932).

— Nowe obręcze samochodowe. Oprócz szybkości i cię-
żaru olbrzymi wpływ na drogę wywierają obręcze i resory
samochodu, "Używane poprzednio pneumatyki o wysokiem
ciśnieniu (oo 5 atm.) zostały wyparte przez rzucone na targ
po raz pierwszy w r. 1926, obręcze balonowe o wewnętrrnem
ciśnieniu 1-72 do 2-50 atm. Obręcze te pokonują znacznie
łatwiej nierówności drogi, pojazdy wyposażone w nie wy-
kazują, mniejszą tendencję do podrzutów i uderzeń, co w re-
zultacie zmniejszą wybitnie oddziaływania dynamiczne wozu
na jezdnię. Z drugiej jednak strony, wskutek znaczniejszej
powierzchni zetknięcia się z drogą, powiększa się przy nich
ssące działanie przy przejeździe samochodu. Z tego powodu
obręcze balonowe oszczędzając w wysokiej mierze na-
wierzchnie monolitowe oraz bitumiczne, niszczą bardzo
znacznie zwykłe jezdnie tłuczniowe, wysysając z nich nie-
utrwalone lepiszcze piaskowe i rozluźniając tor drogowy.

W Ameryce ukazały się obecnie nowe typy obręczy
pneumatycznych, które możnaby nazwać nadbalonami, Obję-
tościowo są, one znacznie pokaźniejsze od balonów, zewnętrzne
ciśnienia posiadają zadziwiająco małe, mianowicie 05—0-75
atm. Jak skonstatowano obręcze te redukują uderzenia
i oscylację wozu do możliwego minimum, przyczyniając się
w rezultacie do łagodnej i miękkiej jazdy. W naszych sto-
sunkach, będą posiadały jednak tę wadę, iż wskutek bardzo
znacznej powierzchni zetknięcia się z drogą, wystąpi przy
nich. jeszcze intenzywniej ssące działanie, a co zatem idzie
większe niszczenie nawierzchni tłuczniowych. Natomiast będą
one znakomicie ochraniały nowoczesne typy jezdni drogo-
wych. (Strassenbau u. Strassenunterhaltung Nr. 13/32).

E. B.

Wytrzymałość materjałów.
— Wytrzymałość muru jako wynik wytrzymałości ce-

gły i zaprawy omawia Drogsler w MUL der Stadł. Priifungs-
anstalt fur Bamtoffe Wiedeń (1982, str. 21). Autor omawia
wszystkie dotychczasowe doświadczenia i dochodzi do na-
stępnych wyników. Wytrzymałość muru wzrasta z wytrzy-
małością cegieł i zaprawy jakoteż wieku muru (mniej niż
zaprawy), zmniejsza się ze wzrostem grubości szwów. Bez
wpływu jest wilgotność muru. Wielkie znaczenie posiada
sposób pracy murarzy (równe szwy, dobrze wypełnione
szwy pionowe), układ cegieł i kształt ich równomierny
o kątach prostych. Jeżeli nazwiemy Xz wytrzymałość muru,
^ c e g i e ł , X, zaprawy, to X3==1/6X1 +

 3/4 Xi + K3. Z 3 jest
zmienne i wynosi 20 do 30, Wzór ten nie można jeszcze

uważać jako dokładny, potrzebne są jeszcze dalsze doświad-
czenia.

— Doświadczenia połączeń nitowanych wzmocnionych
spawaniem omawia Dr. Bryła w Memoires de 1'association
international du ponłs et ćharpentes t. I. Doświadczenia te
wykonano w doświadczalni Lwowskiej Politechniki. Badano
wytrzymałość na ciągnienie: 1. połączeń nitowanych, 2. po-
łączeń spawanych czołowych, 3. połączeń spawanych bocz-
nych, 4. połączeń nitowanych.i spawanych czołowych i 5.
połączeń nitowanych i spawanych bocznych. Na podstawie
doświadczeń ustawia autor wzory dla obliczenia wytrzyma-
łości połączeń. Przybliżone wzory są proste. Dla połączeń
nitowanych wzmocnionych spawaniem czołowem całkowita
siła rozrywająca połączenie jest P6.= P, -f-0'7 P„, zaś dla spa-
wania bocznego Pc=Ps-|-0-7 Pn, przyczem Ps jest wytrzy-
małość połączenia spawanego a Pn połączenia nitowanego.

Dr. M. Thullie.

Mosty.
— Drugi spawany most w Łowiczu na Słudwi opisuje

prof. Dr. Bryła, projektant i wykonawca tego mostu. Most
jest blaszany o rozpiętości 16*8 m, szerokości pomostu 5*6 m.
Wysokość ścianki belki głównej jest 1-64 m, pasy są 400 mm
szerokie. Ściankę wzmacniają w odstępach 1670 mm żebra
z blachy 194xl8łnw. Ścianka składa się z trzech części,
szwy pionowe są w odstępie 5802 mm od podpór. Most jest
ukośny. Poprzecznice są prostopadłe do belek głównych,
skrajne tylko ukośne, połączenie ich spawane nie przedsta-
wiało żadnych trudności. Most ten wykonała „Huta Pokoju"
w Nowym Bytomiu przy zastosowaniu elektrod „Arcos".

— Most wiszący na Hudsonie w Fort Lee opisuje Cou-
fourier w Ginie cwil (1931 II, str. 159). Ma on trzy przę-
sła 186 n, 1067-50 m i 198-50. Przęsło środkowe ma roz-
piętość obecnie największą. Większą rozpiętość będzie miał
most na*ziitoce waSan Francisco, bo 1280 m, który jest w bu-
dowie. Pomost znajduje się na wysokości nad wysoką wodą
60 m przy pylonach, 65 w w środku mostu. Pylony są 180 m
wysokie, szerokość pomostu wynosi 27-45 m, 4 kable mają
średnicę po 915 mm. Druty mają wielką- wytrzymałość
161 kgjmm2. Dr. M. Thullie.

Żelazo-beton.
— Wyznaczenie n dla żelbetu omawia Bijls w Genie

cwil (1931, str. 46). Na podstawie doświadczeń Rosa przyj-
mują przepisy szwajcarskie w=10, holenderskie M = 1 5 do-
puszczając w=10 przy użyciu cementu topionego i cementu
o rychłej wysokiej wytrzymałości, Założenie n = 10 dobre
jest dla fazy I, dla drugiej należy zatrzymać » = 1 5 .

Dr. M. Thullie.

Gospodarka energetyczna.
— Zakład o sile wodnej na wyspie Formozie. Elektro-

techn. Zeitschr. z 19 maja 1932, str. 486, podaje krótkie
sprawozdanie amerykańskiego wicekonsula z Taihoku na
Formozie w sprawie budowy zakładu o sile wodnej przy
jeziorze Jitsugetsutan, leżącego w środku wyspy w wyso-
kości nadmorskiej 800 m. Z powodu małego dorzecza — 17 km2,
zasilającego jezioro istnieje zamiar wzmocnienia projektowa-
nego zakładu wodami rzeki Dakusui, oraz założenia — po-
niżej ujścia wód użytych, z tego zakładu — dolnego stopnia
t, zn. drugiego zakładu o napędzie wodnym, przyczem se-
kundowa objętość przepływu dolnego stopnia musiałaby być
zależną od użycia ilości wody, w stopniu górnym. Czas bu-
dowy górnego stopnia o mocy 100.000 kW, przewidziano na
trzy lata, a koszt budowy (w zaokrągleniu) na 42 miljonów
zł. Początkowo zamierzał rząd japoński pokryć cały koszt
budowy, lecz później t. j . w roku 1919 dopuszczono także
do współudziału w kosztach budowy oraz korzyściach — pry-
watne jednostki prawne i fizyczne, które wraz z rządem
utworzyły Tow. Akc. pod nazwą „Taiwan Electric Power Oo",



Pomimo, że subskrypcja dopisała, wyraża referent ETZ,
obawy opóźnienia rozpoczętej budowy, a to wskutek ostat-
nich politycznych zajść na dalekim wschodzie.

— Zakłady elektryczne Norwegji w r. 1930. Według
sprawozdania rocznego Instytucji Inspektorów zakładów
elektrycznych, za rok 1930, rozwój tych zakładów z wyłą-
czeniem energetycznej gospodarki okrętowej, przedstawiał
się następująco :

Stan z dnia 31. XII
1930 1929

1. Liczba zakładów wytwarzających
prąd elektr. 2318 2222

2. Sumaryczna moc generatorów kW 1742270 1690512
3. Liczba bateryj akumulatorów . . 557 435
4. Zamagazynowana praca w ba-

terjach kWg 19784 19628
5. Do motorów zużyto hW . . . 61T.1G 645667
6. Dla elektro - chemicznych celów

zużyto hW . . . . . . 725031 721317
7. Żarówek 6277147 6103410
8. Motorów 90579 85759
9. Sumaryczna długość przewodów

o Wysokiem napięciu km . . . 19718 19629
10, Sumaryczna długość przewodów

o niskiem napięciu . . . . 28590 27852

Przeciętna produkcja mocy jednego zakładu elektrycz-
nego wynosiła 750 kW w roku sprawozdawczym (liczba ta
jest nieco mniejszą od takiej liczby roku poprzedniego, która
wynosiła, 1690512: 2222 = 760 kW), ponieważ w r. 1930
przybyło w Norwegji wiele małych zakładów o napędzie
ropnym i benzynowym porozmieszczanych wzdłuż wybrzeża
morskiego, na którym ujęcie sił wodnych natrafia na po-
ważne trudności tak techniczne jak i ekonomiczne. W okręgu
Trondhejm założono w r. 1930 takich małych zakładów 36
a w okręgach Nordland, Fromso i Finmarken ogółem 37,
razem więc 73. Cyfry te wywierają jednak znaczny wpływ
na sumaryczne zestawienie, a przedewszystkiem na przecię-
tne cyfry ilustrujące gospodarkę energetyczną Norwegji,
Wpływ ten występuje jaskrawo w powyiszem zestawieniu
a szczególnie w rubrykach 3 i 4, ponieważ pomimo znacz-
nego powiększenia ilości baterji akumulatorów ilość pracy
tych bateryj nie uległa poważniejszej zmianie (zauważyć tu
należy, że w r. 1930 zostało także kilka większych bateryj
akumulatorów zlikwidowanych, które służyły tylko jako re-
zerwa, jak np. w zakładzie Aalesund), z czego wynika, że
moc bateryj instalowanych przy nowych małych zakładach
energetycznych o napędzie ropnym lub benzynowym, jest
nieznaczną. Również z tego powodu zmniejszyła się prze-
ciętna moc jednego motoru, która w r. 1929 wynosiła
7,55 kW, a w roku 1930 tylko 7,48 kW.

Z nowych większych zakładów wytwarzających energję
elektryczną, oddanych do użytku w r. 1930 należy wy-
mienić :

1. Zakład AS. Saudefaldene o mocy 42000 kW dla
produkcjielektro-chemicznej; 2. okręgową elektrownię Maudal-
sanlegget obok Stavanger o łącznej mocy 5760 kW, której
celem jest ogólna elektryfikacja kilku okręgów politycznych;
3. zakład o sile wodnej i mocy 200 kW w Sor-Varanger,
wreszcie 4. rozbudowę zakładów o sile wodnej „Fagerli"
o mocy 3000 kW. Zakład ten jest własnością prywatną
firmy górniczej Sulitelma A. B.

Na zakończenie nadmienić należy, że w roku sprawo-
zdawczym wypadało na 1 mieszkańca 2,18 żarówek, oraz
w ciągu tego roku zanotowano 112 pożarów i 22 nieszczę-
śliwych wypadków, w czem 11 śmiertelnych (porażenia prą-
dem elektrycznym). Dr. A. P.

Koleje.
— Elektryfikacja kolei żelaznych w całym świecie i w Eu-

ropie (Le Ginie Owił, tom CI, Nr. 2/1932). Biorąc pod
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uwagę tylko koleje główne, a pomijając lokalne i tramwaje,
mamy w całym świecie okrągło 1 miljon km linij kolejo-
wych, z czego tylko niewiele ponad 16 000 km jest zelektry-
fikowanych. Z tego przypada na same Stany Zjednoczone
Am. Pn., posiadające 400 000 hm linij kolejowych, linij
zelektryfikowanych 3200 km (0,8%), zaś na całą Europę
na 271 000 km linij kolejowych 9500 km linij zelektryfiko-
wanych (3,5°/o). Elektryfikacja amerykańska obejmujejednak
przeważnie tylko interesy lokalne, jak obsługiwanie okolic
wielkich miast (np. New-York, Filadelfja, Chicago), linji
górskich o znacznych spadkach i wielkich tunelach. Co się
tyczy Europy, to stan elektryfikacji kolei przedstawia się
(1931) następująco;

Całkowita Długość
dlugośij seloktrylUo- oy

liaij koi. wana /n

Szwajcarja (wyłącznie koleje feder.) 3000 1675 56
Szwecja ( „ „ państw.) 6500 908 14
Austrja 5350 726 13,5
Italja 17000 1550 9,1
Norwegja 2650 194 7,3
Francja 41500 1600 3,8
Holandja 3650 134 3,7
Hiszpanja . 10850 368 3,4
Niemcy 53000 1575 2,9
Anglja 31000 770 2,5
Węgry 7300 66 0,9
Czechosłowacja 13000 75 0,6
Rosja 76000 50 0,065

Pierwsze pięć państw, stojących na czele tego zesta-
wienia, nie posiada węgla i ropy naftowej, albo znaczny
deficyt tych materjałów, które musi zatem importować z za-
granicy, dlatego elektryfikacja kolei rozwinęła się w nich
najwięcej i to w związku z szybkim rozwojem wyzyskania
sił wodnych, których posiadają, wielką obfitość. Na czele
wspomnianych pięciu państw znajduje się Szwajcarja, po-
zbawiona zupełnie węgla i oddalona od źródeł ropy nafto-
wej, a posiadająca znakomite warunki elektryfikacji w związku
z wyzyskaniem wielkich sił wodnych. Dodać należy, źe
zelektryfikowane 56°/0 linij szwajcarskich obejmuje 85°/0

całego przewozu kraju, a trzydziestoletni program dąży do
elektryfikacji całej sieci szwajcarskiej.

Koszt elektryfikacji dotychczasowej (1675 km), wraz
z kosztem 428 lokomotyw elektrycznych -wyniósł 690 miljo-
nów fr, szw., w czem objęta jest również bezzwrotna sub-
wencja państwowa w kwocie 60 milj. fr. szw. Dalszemu
rozwojowi elektryfikacji sprzyja nadmiar kapitału i niska
stopa procentowa, w przeciwieństwie do innych państw
przechodzących obecnie kryzys.

Na czele szeregu dalszych państw stoi Francja, posia-
dająca znakomite warunki wyzyskania sił wodnych. Prze-
prowadzane studja wykazały *), że dla 1O.000 km sieci ko-
lejowej francuskiej elektryfikacja jest gospodarczo uzasad-
niona, ą z tych 10.000 Itm dla 4.200 lem szczególnie ko-
rzystną. Stanowią one wprawdzie tylko 10°/0 wszystkich
linij głównych francuskich, ale pokonują połowę całego ru-
chu. Koszt elektryfikacji 4.200 km wyniesie 1 miljard fr.
szw., a oszczędność, jaką się uzyska w kosztach ruchu ko-
lejowego 90 miljonów fr, szw. rocznie. Jak widać z powyż-
szego zestawienia, do końca r. 1931 wykonano 26°/0 za-
kreślonego (węższego) programu. Dr. M, M-

— Kolej podziemna w Madrycie. Projektowana sieć kolei
podziemnych w stolicy Hiszpanji przewiduje 25 km linij,
schodzących się na dworcu głównym Puerta del Soi w środku
miasta,

Obecnie są oddane do użytku dwie linje tej sieci, które
łączą gęsto zaludnione dzielnice Cuarto Caminos i Puerta de
Vellecos z północy na południe 7-700 m długą trasą o 14
przystankach (la) i H o ze wschodu na zachód, wiążącą

*) Schweizerische Bauztg. Nr. 1/1932. Tom 100.
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Puerta del Soi z dzielnicą Ventas, długości 3.300 m z 8-ma
przystankami.

"Wszystkie urządzenia kolei podziemnej w Madrycie
odpowiadają najbardziej nowoczesnym wymaganiom techniki,
przyczem i strona estetyczna nie została pominiętą.

Budowa samego tunelu pod ulicami wykonaną była
dwoma róźnemi sposobami. Na odcinkach od Puerta del Soi
do placu Bilbao w jednym kierunku, jak również od ulicy
San Pedro w drugim, stosowany był właściwy sposób tu-
nelowy 8 do 10 w pod poziomem ulic bez tamowania na
nich ruchu, na pozostałych, częściach, trasy w otwartych wy-
kopach.

Linja jest dwutorowa, o szerokości toru 1441 mm,
największe wzniesienie wynosi 40% 0 , najmniejszy promień
łuku 80 m. Szyny Vignola na podkładach drewnianych,
13 m długie, ważą 40 kgjm. Trakcja elektryczna o przewo-
dach górą.

Tabor składa się z wagonów motorowych i przyczep-
nych. Wagony motorowe są 12'75tw długie, 2-iOm szero-
kie i 3-4 m wysokie.

"W dalszym ciągu przystępuje się do budowy trzech
nowych linij. (Inżynier Kolejowy zeszyt 2 z r. 1932, str. 43).

— Dywidenda kolei angielskich w lutym r. 1932 przy-
niosła kolei południowej 4% (5% w r. 1930), kolei Londyn-
Szkocja 74% (2% w r. 1930). Wielka kolej zachodnia wy-
płaciła 3% , kolej północno-wschodnia tylko 1% (4% w r.
1930). (Zeitung d. Ver. d. Eisenbahneerw. zeszyt 11, 1932 r.).

— Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei
normalno-torowych użytku publicznego ogłoszone rozporzą-
dzeniem. Ministra Komunikacji z 2 XII. 1931 („Dziennik
taryf i zarządzeń kolejowych" nr. 2 z 31 I. 1932) obowią-
zują w Polsce na wszystkich linjach kolejowych normalno.
torowych tak znajdujących się w użyciu jak i będących
w budowie.

Z chwilą wejścia w życie tych przepisów tracą moc
swoją odnośne przepisy państw zaborczych.

Inz. A. W. Krilyer.

Lotnictwo.
. — Austrjackie przepisy lotnicze. Tak Austrja jak
i Niemcy nie mogą posiadać lotnictwa wojskowego, to też lot-
nictwo cywilne jest tak zorganizowane, by w każdej chwili
mogło przejść na wojskowe.

W Austrji naczelną władzą lotniczą jest urząd państwowy
dla komunikacji, w danym, przypadku będzie współdziałał
urząd państwowy dla spraw wojskowych. Sprawy te ure-
gulowano wskazaniami wykonawczemi z 1 maja 1919.

D. 10 grudnia 1919 r. zostało wydane rozporządzenie,
regulujące tymczasowo lotnictwo, 18 czerwca 1929 szczególne
rozporządzenie regulujące rozwój lotnictwa, 30 września 1930
•wydano jeszcze nowe rozporządzenie w tym kierunku.

Rozporządzeniem z 1 czerwca 1920 zostało zabronione
przelatywanie poszczególnych obszarów państwa i z 29 gru-
dnia 1929 ^zostały ustanowione graniczne punkta przelotu
do Czechosłowacji i Węgier.

Oo do przepisów celnych należy nadmienić, źe wszyst-
kie publiczne porty lotnicze, mianowicie Wiedeń-Aspern,
Grac-Telerhof, Celowiec - Annabichl, Insbruk i Salcburg
służą do odprawy celnej i paszportowej. Tylko tam mogą
aparaty przy wyjeździe lądować i ztamtąd wyjeżdżać. Zrzu-
canie balastu i poczty musi być zapowiadane,

Ini. A, W. Kriiger.

Centralną Komisję Słownika' elektrotechnicznego ukazało się
obecnie W zeszycie I.

Już przed 30 laty rozpoczęto prace nad słownictwem
polskiem wśród inżynierów elektryków, grupujących się
w Poi. Tow. Politechnicznem we Lwowie i Stowarzyszeniu
Techników W Warszawie. Wyłoniono wówczas komisje słow-
nikowe pracowały niezależnie od siebie z powodu kordonu
zaborczego. ;

Prace tych komisyj słownikowych różniły się niejedno-
krotnie w układzie wyrazów, a uzgodnienie słów i terminów
napotykało na b. duże trudności. Dopiero Nadzwyczajny
Zjazd Techników Polskich w Warszawie w r. 1917 powołał
do życia Centralną Komisję Słownikową, w której zasiadają
już członkowie, którzy współdziałali ongiś przy układaniu
poprzednich słowników.

Wedle wzmianki, podanej w Tymczasowej przedmowie
słownika, jest w posiadaniu wymienionej komisji przeszło
5.000 wyrazów przedyskutowanych i uzgodnionych, które
mają wejść do tego wydawnictwa.

Układ słownika jest wzorowany na systemie przyję-
tym przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (C,
E. I.) i zawierać będzie XV działów. Zeszyt I zawiera dział
pierwszy: „Pojęcia podstawowe i ogólne" ujęte w 9 pod-
działów i część działu drugiego: „Maszyny elektryczne
i transformatory" na razie 2 poddziały. Przy każdym wy-
razie w języku polskim podano odpowiedniki francuskie i nie-
mieckie, co ułatwi niezmiernie posługiwanie się słownikiem,
gdyż zastąpi to poniekąd potrzeby bliższego określenia da-
nego pojęcia.

Nowe to wydawnictwo jest bardzo cennym nabytkiem
dla szerokich kół elektryków, pracujących zarówno naukowo
jak i praktycznie i dlatego powitać należy jak najprzychyl-
niej wydatną pracę Centralnej Komisji Słownictwa Elektro-
technicznego. Całość wydawnictwa obejmie około 30 arknszy
druku. Koszt 1 arkusza w prenumeracie wynosi 1*25 zł.

S. K.

POLEMIKA.
Otrzymaliśmy następujące pismo :

W polemice rozpoczętej w Czasopiśmie Technicznem (nr.
17, str. 268) pragnę zauważyć co następuje:

Wobec oświadczenia Pana Profesora Kuryłły, że jego
artykuł miał charakter popularny zrzekam się dalszej dys-
kusji, aczkolwiek uważam, źe i w tego rodzaju artykule
obowiązuje ścisłość naukowa. A. Chmielowiec.

RECENZJE I KRYTYKI.
Słownictwo elektrotechniczne polskie z odpowiedni-

kami w językach francuskim i niemieckim, opracowane przez

NADESŁANE.
Lwów 15 IX. 1932 r.

P. T. Redakcja „Czasopisma Technicznego"
we Lwowie.

W związku z artykułem moim, umieszczonym w „Cza-
sopiśmie Technicznem" Nr. 17 z daty 10 września 1932 r.
p. t . : „ R u n i ę c i e f i l a r a r z e c z n e g o Nr. I I przy-
s z ł e g o m o s t u n/S. p o d K u r y ł ó w k ą " , proszę uprzej-
mie o zamieszczenie następującego wyjaśnienia :

Pierwotny projekt D. R. P., zatwierdzony przez Min.
Rob. Publ. przewidywał fundowanie na palach Straussa,
opartych o skałę, przyczem dla filara Nr. I I długość pali
miała wynosić . . . 4,80 m, zaś dla filara Nr. I I I . . . 4,20 m.

Dopiero w trakcie wykonywania fundamentów dla pod-
pór stwierdzono komisyjnie odmienne uwarstwowienie koryta,
a w szczególności brak skały i te odmienne warunki fun-
dowania przedstawia rys. 1, umieszczony w „Opisie spo-
sobu fundowania". Inz. M. Rapaczyńshi.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego L 4. »;••.••••
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T E E Ś Ó : Prof. inż. Dr. W. W i e r z b i c k i : Wyznaczenie linij izostatycznych. (Ciąg dalszy). — Dr/Inż. St. J a m r ó z : Zagadnie-
nie dopuszczalnych naprężeń dla blach kotłowych, z uwzględnieniem "wpływu temperatury. — Prof. Inż. M. Ryb-
c z y ń s k i : W sprawie charakterystyki przepływów. — Wiadomości z literatury technicznej. ~ Bibljografja. — Kon-
gresy i Zjazdy. — Sprawy Towarzystwa.

Prof. inż. Dr. Witold WierzbickJ.

Wyznaczenie linij izostatycznych.
(Ciąg dalszy).

II. Całkowanie równania linji izostatycznej.

Ponieważ w pewnym punkcie ciała pryzmatycz-
Przypuśćmy, iż krzywa AB na, rys. 13 przedsta-

wia wykres poszukiwanego równania (18). Na podsta-
wie warunków zadania ustalamy pewien punkt począt-
k A ( ) któ k AB jśćnego oba naprężenia główne at i <ra, jak również oba k o w y A& ^ y^ p r z e z k t ó r y krzywa 4 B przejść po-

odpowiadające im przekroje główne, są do siebie wza-
jemnie prostopadłe, więc kąt ę określający, według
równania (16) lub (17), położenie elementu izostatycz-
nego, odpowiadającego jednemu z naprężeń głównych,
przypuśćmy naprężeniu CT1, tem samem określa kieru-
nek działania drugiego naprężenia głównego <r2, a więc
i kierunek stycznej w danym punkcie do krzywej izo-
statycznej dla tego ostatniego naprężenia.

Wyobraźmy sobie, iż krzywe izostatyczne odnie-
sione są do pewnego układu osi współrzędnych OX, OY,
związanych z pryzmatycznem ciałem sprężystemu
W przyjętym układzie współrzędnych krzywe te wy-
rażają się, przypuśćmy, zapomocą równań:

y=F{x), (18)
przyczem: (19)

gdzie OJ jest to kąt nachylenia względem osi OX stycz-
nej do linji izostatycznej w danym punkcie. Wobec
znakowania kątów ę, przyjętego na rys. 3, równanie
(19) przybiera postać:

g = -tg 9>. (20)
Po uwzględnieniu wyrażenia (7) dochodzimy do

następującego równania różniczkowego:

Rys. 18.

winna. Nadając odciętej x0 dowolny mały przyrost
skończony A z, obliczamy przyrost Ay, odpowiadający
nowemu punktowi krzywej A i?, a więc punktowi Ax
o współrzędnych:

dy
dz

(21)
(22)

Równanie linji izostatycznej (równanie 18) może
byó rozpatrywane, jako całka równania (21). Całka ta
może być ściśle otrzymana, w rzeczywistośoi, tylko
w przypadkach zupełnie wyjątkowych i drogą obliczeń
dość żmudnych.

Proponuję tu wyznaczenie krzywej izostatycznej
drogą przybliżonego całkowania równań, typu (21).

Stosuję w tym celu t. zw. sposób Runge'go2).
Metoda ta znajduje punkt wyjścia w propozycji Euler'a,
polegającej na tem, aby krzywą, wyrażającą całkę da-
nego równania różniczkowego budować na podstawie
współrzędnych jej poszczególnych punktów, wyznaczo-
nych w sposób przybliżony.

Poza sposobem obliczenia poszczególnyoh współ-
rzędnych krzywej (18), zaleconym przez Euler'a, pow-
stało jeszcze kilka innych sposobów tego obliczenia,
z których najściślejszym jest właśnie sposób Eunge'go.

Podamy tu kryterjum, na mocy którego poszcze-
gólne sposoby obliczenia współrzędnych równania (18)
mogą byó ze sobą porównywane, w szczególności gdy
chodzi o równanie różniczkowe pierwszego rzędu,
a więc i o równanie różniczkowe linji izostatycznej (21).

W podobny sposób przechodzimy od punktu
do punktu A% (a;2, y^) i t. d.

Tą drogą otrzymujemy szereg punktów krzywej
(18), które połączone ze sobą odcinkami prostych, dają
nam linj ę łamaną, zastępuj a.oą z potrzebną dokładnością
poszukiwaną krzywą.

Równanie różniczkowe (21), o które tu chodzi,
posiada naogół postać:

dv
— »/(«, y) (23)

Stąd przyrost Ay może być obliczony zapomocą
szeregu Taylor'a, dla dwóch zmiennych niezależnych,
w sposób następujący:

Ax*Ay^f{x, y)Ax+(Ą+Ąf)
1.2

gdzie , y)
dx

(Ą+Ąf)]

2 dy

.... (24)

Euler stosował dla A y wyrażenie:

5) O. Eunge: „Ueber die numerisehe Auflfisung von Dif-
ferentialgleichung", Mathematische Annalen, 1895, str. 167.

• • (25)
skąd wynika, iż tylko jeden wyraz przybliżenia Euler'a
pokrywa się z rozwinięciem (24).
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Dla uzyskania tu większej dokładności obliczamy

wyrażenia: o c .
4, y=/(«, y) &* <2 b )

(c, y + ń1y)Ax . . • (27)
)Ax . . . (28)

1-N, (29)
-a y

Po rozwinięciu wyrażeń (27) i (28) podług szeregu
Taylor'a znajdziemy, iż wyrażenie (29) różni się od
ścisłego wyrażenia (24) dla Ay dopiero w wyrazie trze-
cim, zawierającym Ax3 i w następnych.

Runge proponuje dla przyrostu Ay wyrażenie:

w którem Ns oblicza się według wzoru (29), zaś Nr,
jako pierwsze przybliżenie dla przyrostu Ay, nie we-
dług wzoru (26), lecz według wyrażenia:

Po rozwinięciu w szeregi wielkości, wchodzących
w skład wyrażenia (30), znajdziemy, że wyrażenie to
różni się od ścisłej wartości Ay dopiero w wyrazach,
zawierających Ax w potędze trzeciej i wyższych.

Sposób Runge'go został sprawdzony drogą przy-
bliżonego całkowania pewnych równań, posiadających
rozwiązania ścisłe. W przypadku _ przybliżonego obli-
czenia rozwiązania równania linji izostatycznej (21),
najlepszym, zdaje się, sposobem określenia ścisłości
otrzymanego rozwiązania będzie porównanie ze_ sobą
kolejnych przybliżeń otrzymanych ze wzorów (29 i (30).
Łatwo przekonać się, iż drogą zmniejszania wielkości
odcinka A x różnicę tę możemy uczynić dowolnie małą.

Sposób wyznaczenia linji izostatycznych drogą
całkowania zobrazujemy tu na przykładzie belki_utwier-
dzonej w jednym końcu oraz zapory trójkątnej, znaj-
dującej się pod działaniem parcia wody.

czenie do niego zbliżonego punktu o. Wówczas naprę-
żenie ax w wymienionym punkcie wyrazi się wzorem:

My /or>\
ox= —=-, \oa)

gdzie M oznacza moment zginający w przekroju aa
a I moment bezwładności tego przekroju.

Ponieważ równanie (21) oparte jest na schemacie
statycznym, przyjętym na rys. 3, uważamy tu naprę-
żenie ax za dodatnie, wówczas, gdy jest ono napręże-
niem wyciągającem. Moment M=Px nie ulega zmianie
znaku na całej długości belki, będziemy więc go stale
uważali za dodatni. Stąd otrzymamy dla naprężenia
ax wyrażenie:

n-i^L . . . (33)

Dla naprężenia stycznego T0 otrzymujemy odpo-
wiednio wzór:

^(^_A (34)
0 21 V 4 /

gdzie znak dodatni przed prawą częścią równania tłu-
maczy się zgodnością kierunku naprężenia ia w danym
przypadku ze schematem przyjętym na rys. 3.

Nadajemy wreszcie równaniu (21) postać nastę-
pującą:

dj
dx

xy _.
A3

• (35)

W myśl uwag powiedzianych na wstępie tego roz-
działu i w myśl równania (17) znak -f (więcej) odpo-
wiada tu równaniu różniczkowemu linji izostatycznej
dla większego z naprężeń a, zaś znak — (mniej) dla
mniejszego z nich.

Przy znakowaniu przyjętem na rys. 3 w wyraże-
niu (8) znak + (więcej) odpowiada naprężeniu wycią-
gającemu, a znak — (mniej) ściskającemu. "Wobec przy-
jętego sposobu odliczania kątów q> musieliśmy, wsta-
wiając w równanie (20) zamiast tgy wartość jego ze
wzoru (7), znak w prawej części tego wyrażenia zmie-
nić na odwrotny. Stąd wynika, iż linja izostatyczna
dla naprężenia wyciągającego będzie miała w danym
razie następujące równanie różniczkowe:

dy
dx

(36)

Rys. 14.

Bierzemy belkę przedstawioną na rys. 14 i na rys.
16, a więc belkę w jednym końcu utwierdzoną, a na
drugim obciążoną siłą P, i przyjmujemy za początek
współrzędnych środek ciężkości końcowego przekroju
BB' danej belki. Aby wyznaczyć w przyjętym ukła-
dzie współrzędnych linję izostatyczną, robimy tu prze-
krój a a i bierzemy omówiony wyżej (rys. 3) nieskoń-
czenie mały graniastosłup abe.

Przystępujemy do ustawienia, równania różnicz-
kowego (21) linji izostatycznej w danym przypadku
szczególnym, a więc dla belki o rozpiętości Z=12, a wy-
sokości A=6. "Wobec tego, że obliczenie prowadzimy
tu według ogólnie rozpowszechnionej w praktyce
uproszczonej teorji zginania, przyjmujemy, że dla belki
a„ = 0.

Niech będą x i y współrzędnemi pewnego nunktu
a, leżącego w przekroju aa (rys. 14), lub też nieskoń-

Przy y ujemnem, pierwszy wyraz prawej części
równania (35) staje się dodatnim. "Wówczas znak •+
(więcej) przy pierwiastku odpowiadać będzie linji izo-
statycznej mniejszego z naprężeń głównych (<r2), w da-
nym razie dodatniego, czyli wyciągającego, zaś znak —
(mniej) odpowiadać będzie linji izostatycznej większego
z naprężeń głównych (Oj), w danym razie ściskająogo.

Jeżeli chodzi nam o to, aby dana linja izosta-
tyczna wskazywała na całej swej długości kierunek
głównych naprężeń wyciągających, wówczas dla części
belki poniżej osi OX odpowiednikiem równania (36)
będzie równanie następujące:

Z zestawienia równań (36) i (37) wynika^ że o ile
linja izostatyczna, odpowiadająca tym równaniom, ma
kształt, przedstawiony na rys. 15 zapomocą krzywej
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ABC, to część jej A\B odpowiada równaniu (36), zaś
część B C równaniu (37).

Styczne do linji ABC wskazują tu kierunki dzia-
łania naprężeń głównych, wyciągających. Gdybyśmy
chcieli mieć linję izostatyczną dla naprężeń głównych
pierwszego rodzaju (<Tj), niezależnie od znaku, wówczas,
zamiast gałęzi B C, otrzymalibyśmy tu gałąź A' B,
a krzywa A BA' byłaby linją poszukiwaną. G-ałąź A'B
wskazywałaby wówczas kierunki naprężeń głównych
ujemnych.

2 on - i

Rys. 10.

Dla przykładu obliczymy tu linję izostatyczną,
przechodzącą na rys. 16 przez punkt przekroju utwier-
dzenia o współrzędnych #0 = 12 i y o =l ,5 i dla Ax= — 2.

41y=-2.0,178=-0,356,
, 10.1,144

J(xo+Az,

Ąxo+Ax,

42 y=—2,0,304=—0,608,

4«y—-2.0,400——0,800,

= -0,356-0,800 _ _
2 — "-^L" 0 )

iA, y) ;g~' |g +Va,006»+l ==
= 0,236,

= — 2.0,236=-0,472,
S _ 2Vy)« -0,472-0,035=—0,B07,
10, v,-0,993,

4 a ! = - l , 4 ^ = - 0 , 8 4 3 ,
, ?/, + 4 , y)=0,B28, 4 y 0,528,

f(xi+Ax, y^A,y)=0,631, 4 3 y=-0,631,

iV., = - 0,486,
NT = - 0,635, 4 y = - 0,586,

z 2 =9, y, =0,402,-
/(a,, 2/0=0,804, d r 1, 4^=-0,804,

Ąx,+Axi 2/,+Ą y ) = M i ^ +Vl,890+l - 1,539.

Należy zauważyć, iź -w punkcie, odpowiadającym
współrzędnym »2 = 9, y2 =0,402—0,804=— 0,402, wobec
zmiany znaku przy y, linja izostatyczna odpowiada już
naprężeniu drugiego rodzaju a2, które jest tu jednak
w dalszym ciągu naprężeniem wyciągającem. A więc:

4, y—1,637, ffa+As, %

4,y=-l,B46, %=-1,175,

s=8, y3 =-0,656.

)=5,388, 43 2 /=-2,694,
% — 1 , 7 9 3 , /(Ą + ł4«, y3 + i4^=2.515,
NT-=—1,257, 4 2/=--1,332,
4̂ = 7,5, ył==-1,988.

Na podstawie obliczonych współrzędnych linji
izostatycznej wykreślamy krzywą przedstawioną na
rys. 16 zapomocą grubej linji pełnej. Linja ta jest
normalną do dolnej powierzchni belki. Wynika to
z.równań (6) i (3). Skoro bowiem na krawędzi belki
T 0 = O i 0^=0, otrzymujemy z równania (6) dla kąba </>
wartości 0 i 90°, które wstawione do równania (3)
uzasadnią wypowiedziane twierdzenie.

Dla innych punktów linji izostatycznej kąty na-
chylenia stycznych otrzymujemy z równania (36) bądi

ii 7J
(37), mając na uwadze, iż -j^^tgy. Wstawiając otrzy-
mane tą drogą kąty w równanie (3), znajdujemy na
całej długości linji izostatycznej wartości tego naprę-
żenia głównego, w danym razie wyciągającego, dla
którego została ona zbudowana. Odkładając te wartości
normalnie do linji izostatycznej ABC (rys. 17j, otrzy-
mujemy wykres ab 0 omawianego naprężenia.

Rys. 17.

Jeżeli zaczepimy do belki przedstawionej na rys.
15—17, zamiast obciążenia skupionego, obciążenie ciągłe
równomiernie rozłożone o natężeniu q, wówczas wyra-
żenia (33), (34), (36) i (37) przybiorą, odpowiednio postać:

x2 y
21

') . . . . (38)

dy
dx

xy + 1 . (39)
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dy _ xy__
dcc / * » -

T~»')

a; y

2 l-r—i
+ 1. • (40)

Obliczenie, przeprowadzone na podstawie wzorów
(38) — (40) doprowadza nas do krzywej, izostatycznej,
przedstawionej linją grube pełną na rys. 18.

Rys. 18.

Po obliczeniu analogicznem do wykonanego dla
belki, przedstawionej na rys. 15—17, znajdujemy dla
belki, w której Z=25 i A=10 obciążonej na końcu siłą
skupioną linję izostatyczną, przedstawioną grubą linją
pełną na rys. 19.

Rys. 19.

Zastosujemy tu w dalszym ciągu sposób przybli-
żonego całkowania równania różniczkowego linji izo-
statycznej do wyznaczenia linji izostatycznej w zaporze
o przekroju trójkątnym.

Dla zapory przedstawionej na rys. 20 i dla po-
danego tam układu współrzędnych wyrażenia dla na-
prężeń aa, ay i Tp, działających równolegle do osi współ-
rzędnych, przybierają postać następującą8):

T 0 = : r ; c t g 2 co . . . . . . . ( 4 1 )
ffe=y ( 4 2 )

. ( 4 3 )

gdzie:
o = -

2—
tg»«

b=y— (44)

zaś y oznacza ciężar jednostkowy muru zapory przy
ciężarze jednostkowym wody, wynoszącym 1 tjma.

Przy wyznaczeniu naprężeń w zaporach uważamy
zwykle naprężenia ściskające za dodatnie, wobec czego
przyjmujemy dodatnie kierunki naprężeń według rys.
20. Ponieważ wszystkie naprężenia przyjmiemy tu ze
znakiem odwrotnym w porównaniu do schematu z rys.
3, więc znak przed wyrażeniem (21) zmianie nie ulega.

Wyznaczymy dla zapory, w której A = 24m, (0 =
= 30° i y=2,4 tjm3 linję izostatyczną, przechodzącą
przez punkt o współrzędnych #0—0, y0—10.

"W tym wypadku:
a=6,460, 6 = -0,60O, e = & - l = -

wobec czego równanie (21) przybiera postać:
6,460^:— 1,600 y -i/T6,460s—1,600^ \J

dy
dx 6a; + V ' n "' + 1.(45)

Aby zdecydować się na znak przed pierwiastkiem
w równaniu (45), należy uciec się do wzorów (16) i (20)
i nadać temu równaniu postać:

£--£Zil (46)
a w dalszym ciągu postać:

r—a, A. . (47)
dx i
Z rozważań, przytoczonych na początku tego roz-

działu, oraz z uwag, dotyczących równania (35), wy-
nika, iż znak — (mniej) w równaniu (47) odpowiadać

Rys. 20.

będzie linji izostatycznej naprężenia o większej bez-
względnej wartości, w danym razie naprężenia ściska-

3) Por. W. Wierzbicki: „Rozkład naprężeń w murach
szczelnych", Przegląd Techniczny, 1928.
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jąeego a=ai. Stąd dochodzimy do znaku + (więcej)
przed pierwiastkiem w równaniu (45).

Do takiego samego obliczenia, jakieśmy zastoso-
wali wyżej do belki w jednym końcu utwierdzonej,
a w drugim swobodnej, znajdujemy następujące współ-
rzędne poszczególnych punktów linji izostatycznej:

r o =O y o = 10,000 4sr=l
Ą - 1 y1 = 10,120 Ax=l
OJI-9 y, =10,591 4iB=»2 • • (48)
a 3 = 4 ?/3 = 12,593 4z=S
™ O „, 1Fi9QQ A™ -

(48)
•̂==9 ?/5 =19,999 4 a « !

a?e=ll y0 =23,665.
Odpowiednia krzywa przedstawiona jesfc grubą

linją pełną na rys.'21. W punkcie x0 ==0, yo = 10 krzywa
ta jest normalna do powierzchni muru wobec tego, że
fcu naprężenie styczne T0 = 0.

Należy zauważyć, iź sposób ścisłego całkowania
równania linji izostatycznej dla zapory trójkątnej nie
dałby również żadnych korzyści4), aczkolwiek jest on
w danym razie do pomyślenia. (Dok. nast.)

') G-. Pigeaud: „Resistance des Materiaux et Elasticite".,
1920, str. 752.

Dr. Inż. Stanisław Jamróz.

Zagadnienie dopuszczalnych naprężeń dla blach kotłowych,
z uwzględnieniem wpływu temperatury.

1.
Sprawa zmian własności materjałów konstrukcyj-

nych w związku z temperaturą interesowała badaczy
jeszcze w połowie ubiegłego- stulecia, a nawet i wcześniej,
szczególnie przy budowie kotłów parowych, gdzie zagad-
nienie to zdawało się występować jaknajwybitniej.

Zainteresowanie to spowodowało etsetceg prac ba-
dawczych, zarówno na kontynencie, jak i w Anglji
i w Ameryce. Badania te szły głównie w kierunku usta-
lenia wpływu temperatury na wytrzymałość na rozcią-
ganie, jako jedynej wówczas podstawy do oblksaenia
konstrukcji, oraz na własności cechujące plastyczność
matierjału.

Badania te różniące się między sobą dość znacazaiie
co do bezwzględnych wartości, jeżeli chodzi o niskowę-
glowe blachy stalowe, nie wykazały nic takiego, coby
w ówczesnych warunkach zastosowania kotłów parowych
mogło wydawać się groźne. W zakresie temperatur,
którym dawniej podlegały blachy kotłowe nietyłko, że
wytrzymałość na rozciąganie nie wykazywała spadku,
ale nawet pokaźny wzrost. Ówczesne obawy koncentro-
wały się więc tylko na zwiększonej kruchości i zmniej-
szonej plastyczności w okolicy temperatury niebieskiego
nalotu.

Jednak badania Martensa (1), przypadające na
koniec ubiegłego stulecia wykazały, że ważna cecha stali,
jaką jest granica płynności, 'odmiennie zachowuje się
ze wzrostem temperatury, aniżeli wytrzymałość na roz-
ciąganie, wykazując spadek już w niższym zakresie tem-
peratur, a wybitnie od 200° w górę.

Wprawdzie badania Martensa nie dotyczyły bezpo-
średnio Mach kotłowych, lecz prętów ze stali węglowej
o wytrzymałości na rozciąganie od 36—54 kghnm , po-
zatem przeprowadzono oznaczenie t. z. naturalnej (wy-
raźnej) granicy płynności z •wykresu, która w wyższym
zakresie temperatur zanika, to jednak mają one dla nas
zasadnicze znaczenie z następujących powodów:

Jeżeli wytrzymałość na rozciąganie jest jednym
z pierwszych przybliżeń, służących do określenia do-
puszczalnych naprężeń w materjale, to 'zdajemy sobie
wprawę z tego, że w wielu wypadkach przybliżenie to nie
jest wystarczające i wymaga albo obrania tak wielkiego
współczynnika pewności, ażeby z góry ze znacznym za-
pasem eliminować ujemne następstwa czynników, wpły-
wających na zachowainie się materiału w pracy, albo co
jest racjonalniejsze i pewniejsze, szukanie dalszych przy-
bliżeń granicznego bezpiecznego naprężenia.

Do takich przybliżeń należeć będzie w pierwszym
rzędzie ta wartość naprężenia, powyżej której będziemy
musieli się liczyć z trwałemi odkształceniami, w kon-
strukcji nicpożądanemi, lub wręcz szkodliwemi. Będzie

nią albo naturalna granica płynności, która zresztą nie
zawsze da się przy próbie wyznaczyć, albo umówione
granice odkształceń trwałych, t. j . takie naprężenia, przy
których trwałe odkształcenie nie przekracza pewnej
umówionej wartości, np. 0,01%, 0,03%, O,2"/o. Napręże-
nie przy 0,2u/o odpowiada w przybliżeniu naturalnej gra-
nicy płynności, Stąd też nazywamy go granicą, płynności
przy O,2"/o lub granicą odkształcenia 0,2°/o, zastępczą
granicą płynności, lub krótko granicą płynności.
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Rys. 1.

Badania Martensa (rys. 1)') wykazały charaktery-
styczny wpływ temperatury na granicę płynności wybit-
niejszy do 300" aniżeli mx wytrzymałość na rozciąganie,
dla stali miękkich; zrozumiałem, więc jest, że podstawą, do
ustalenia naprężenia dopuszczalnego dla blach kotłowych
w podwyższonej temperaturze winna być raczej granica
płynności, aniżeli wytrzymałość na rozciąganie, oczywi-
ście przy przyjęciu statycznego obciążania blach kotło-
wych. A i w temperaturze pokojowej słuszniejsze Arydaje
się ustalenie naprężeń dopuszczalnych dla blach kotło-
wych na podstawie gramicy płynności. Ponieważ jednak
w temperaturze pokojowej stosunek granicy płynności do
wytrzymałości na rozciąganie jest mniąjwięcej stały i wy-
nosi ponad 0,5, jest to praktycznie obojętne, jaki sposób
zastanie zastosowany.

Jednak wiadomo, że już w pokojowej temperaturze
szybkość obciążenia i czas trwania obciążenia wpływają
na wartość granicy płynności. 0 ile dla- temperatury po-
kojowej różnice są tak nieznaczne, że przy normalnom
Arykonaniu próby mogą być pominięte, to ze wzrostem
temperatury wpływ czasu trwania obciążenia staje się
decydujący.

Badania Korbera i Pompa (10) przeprowadzone
w zakresie od 300° do 600" wykazały, że wartość granicy

J) Wykres zestawiony przez "Wawrzinioka: „Hanbuełi f.
Miiterialpritfungwesen" 1928. Springer.
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płynności dla niskowęglowych stali spada dość szybko
•aa wzrostem czasu trwania obciążenia aż 'do około 5 mi-
nut (rys. 2), poezem spadek ten dla temperatur'poniżej
300" jast zahamowany, zaś dla. temperatur powyżej 3001'
jesstt zuajcsnie powolniejszy, niż w pierwszych 5-ciu mi-
nutach. A więc, że w pewnym zakresie temperatur do
800" a nawet i wyżej, wartość granicy płynności oznaczo-
nej przyjmijmy z zapasem po 10-ciu minutach, prak-
tycziiiie ustala się, Dla naprężeń dopuszczalnych dla blach
kotłowych, pracujących w podwyższonej temperaturze,
bidzie oczywiście w ton sposób uzyskana granica płyn-
niości bardziej miarodajna od granicy płynności, ozna-
czonej w .sposób normalny, t. j . bez uwzględnienia wpływu
czasu trwamia obciążania.

!
L300 °C~~]

\JQHL

S~£pO°C

10 . -S 20 25 30
czas trwania obciążenia w min.

6,14

}12

i

8

6

4

10min
35

JOsek

^ ^

ek
6Qsek

300 4O0 500 600
temperafura w C

Rys. 2.

Dla wyższych temperatur sposób ten byłby nie-
wystarczający, wobec tego inni autorowie proponują
zwiększenie czasu trwania, obciążenia dla, ustalenia gra-
nicy płynności w podwyższonej temperaturze do mo-
mentu, gdy spadek granicy płynności zostaje całkowicie
zahamowany. Taką granicę płynności proponują naziwać
„trwałą granicą płynności" (Ulrich (16), (17), — „Dauer-
standstreftkgrenze", Hattfield (5) „Time Yield"). Ustale-
nie jednak takiej wartości okazuje się bardzo żmudne,
bo wymaga długotrwałych pomiarów;

Istotą powyższych zmian jest zjawisko trwałego
płynięcia2) metali pod wpływem obciążenia w podwyż-
szonej temperatura.1, które powyżej pewnej granicy na-
prężenia prowadzi do zniszczenia materiału. Zjawisko to
występuje wtemperaturze pokojowej dla stali przy naprę-
żeniu odpowiadająeem mniejwięcej wytrzymałości na roz-
ciąganie, zachodzi ze wzrostem temperatury przy coraz
niższych wartościach naprężeń, osiągając, wreszcie Avar-
tości naprężenia niższe od granicy płynności, uzyskanej
w krótkotrwałych pomiarach. Poniżej naprężenia gra-
nicznego, którego przekroczenie powoduje trwałe od-
kształcanie się i zniszczenie nmterjału, płynięcie ulega
w sposób mniej lub więcej zdecydowany zahamowaniu,
na co główny wpływ mają zmiany, jakie zachodzą
w materjale pod wpływem odkształceń i temperatury,

2) Użycia tego terminu wydaje się narn trafniejsze od ter-
minu „pełzanie" wprowadzonego do naszej literatury z litera-
tury angielskiej,

znane pod nazwą, samowzmocnienia i rekrystalizacji.
Studjum tych zmian przy uwzględnieniu składu che-
micznego i struktury metalu, a w związku z tem rodza-
jem obróbki termicznej i mechanicznej metalu ma za-
sadnicze znaczenie dla zagadnienia. Praktycznie ważłiem
dla nas jest, ażeby mimo ostatecznego ukończenia trwa-
łego odkształcania się, wartość całkowitego trwałego od-
kształcenia od chwili obciążenia aż do zakończenia pły-
nięcia, nie przekroczyła pewnej dopuszczalnej wartości,
za jaką możemy np. uważać granicę 0,2"/o, t. zn. ażeby
naprężenie nie przekroczyło trwałej granicy płynności.

Badanie jednak objawów trwałego płynięcia stali
pod wpływem obciążenia w wyższych temperaturach, spo-
wodowało wielu badaczy do wprowadzenia nowej war-
tości naprężenia, nowego przybliżenia, służącego do okre-
ślenia naprężeń dopuszczalnych w konstrukcjach pracu-
jących pod stałem obciążeniem w podwyższonej tempera-
turze. Jest to t. zw. wytrzymałość trwała *), L i. taka
graniczna wartość naprężenia, przy której po pewnym
ozasie ustaje zjawisko trwałego płynięcia, po przekrocze-
niu jednak którego zniszczenie materjału jest nie-
uniknione.

W temperaturze pokojowej dla. stali wytrzymałość
trwała będzie odpowiadała w przybliżeniu wg. Lea (4)
wytrzymałości na rozciąganie, ze wzrostem jednak tem-
peratury będzie się znacznie obniżać, stanowiąc tylko
pewien ułamek normalnej wytrzymałości na rozciąganie
w danej temperaiturze. Czy jednak m dalszym Wzrostem
temperatury, gdy plastyczność materjału jest już bardzo
znaczną, można mówić o istnieniu wytrzymałości trwałej,
w całem tego .słowa znaczeniu, t. j . takiej wartości naprę-
żenia, przy którem zjawisko płynięcia ustało definityw-
nie — jest nadal kwestją otwartą. Prawdopodobnie trzeba
się będzie zadowolić przyjęciem, że przy dostatecznie ma-
łem naprężeniu szybkość płynięcia jest tak mała, że może
być spokojnie pominięta.

Ustalenie więc rzeczywistej wytrzymałości trwałej
podobnie jak i trwałej granicy płynności, wymaga bar-
dzo długich pomiarów, stąd też stworzono definicje przy-
bliżeń tych wartości, dających się uzyskać w skróconych
pomiarach.

Dla trwałej granicy płynności pierwszem takiem
przybliżeniem jest przyjęcie granicy płynności oznaczonej
przy 10-cio minutowym czasie trwania obciążenia. Bę-
dzie to jednak wystarczające dla praktyki tylko do pew-
nego zakresu temperatur, bo najwyżej do 400° G.

Dla wyższych temperatur czas trwania pomiarów
ulega oczywiście znacznemu wydłużeniu. I tak F>ench.
Kahlbaum i Pefcerson (18) proponują za, trwałą granicę
płynności uważać naprężenie, które po 1000 godzinach
trwania obciążenia daije całkowite trwałe odkształcenie
0,1%.

W. H. Hattfield (5) w „Time Yield" proponuje taką
wartość naprężenia, która między 24 a 48 h obciążenia
daje szybkość odkształcenia 0,001% h przy eałkowitem
odkształceniu trwałem 0,5%.

Ulrich (16) proponuje początkowo ograniczyć czas
•trwania obciążenia dla oznaczenia trwałej granicy płyn-
nośol do 40 godzin, jednak później podaje (17), że za
'trwałą granicę płynności należy uważać naprężenie,
które po spowodowaniu całkowitego trwałego odkształ-
cenia, równ-ego 0.2% daje końcową szybkość odiksiztałce-

Ponieważ jednak wykonanie takiej próby pociągnę-
łoby konieczność wykonania długotrwałych pomiarów,
Ulrich proponuje uzyskać w ten sposób zdelinjowaną
wartość przybliżonej granicy płynności droga ekstrapo-
lacji. Ekstrapolacja ta opiera się na przyjętem przez

3) Termin zaproponowany przez Prof. Hut er a „Wiado-
mości P. L. N. 1931. Nr. 1, sfer. 30 Niem. „Dauerstanafostigkeit",
pokr. franc. „Liraite des ócoulements lirnites", lub „limite de
visoosit6", ang. „creep limit" lub „limiting creep streess".



Eckacrdta (15) założeniu, że krzywe odkształceń w funkcji
czasu odpowiadają parabolom o wzorze:

t

przyezem e oznacza całkowite wydłużenie trwałe, m stałą
wyznaczoną, doświadczalnie, t — czas.

Przez przyjęcie logarytmicznego układu współrzęd-
nych, da się ta zależność wyrazić prostą. Wyznaczony
szereg prostych dla rozmaitych obciążeń i czasu trwania
obciążenia do- 50 godzin, po przedłużeniu przecina linję
O,2°/o w szeregu punktach, przyczem każdemu punktowi
odpowiada pewna szybkość odkształcenia.
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Rys. 3 przedstawia przykład graficznego wyznacze-
nia trwałej graaiicy płynności dla stali cliromo - niklowo-
molibdenowej przy 600° G podany przez Ulricha - Sie-
bela (17).

Powyższe oznaczenie jest oczywiście o tyle do-
kładne, o ile rzeczywista krzywa odkształcenia odpowiada
przyjęciu. Nie ulega jednak wątpliwości, że metoda jest
dość ciekawa i w pewnych wypadkach może dać war-
tości trwałej granicy płynności najbardziej zbliżone do
rzeczywistości.

J. Cournot i R. Sasagawa (6) za „limite de visco-
site" uważają to naprężenie graniczne, która nie daje
żadnych mogących być branych w rachubę odkształceń
trwałych po l7 2 godzinnem trwaniu obciążenia. Definicję
tę podtrzymuje następnie Galibourg (19).

J. Galibourg (19) proponuje •ustalenie trzech gra-
nic naprężeń. Pierwszą granicą najwyższą co do war-
tości będzie zwyczajna granica proporcjonalności, wy-
anaicaaaa bez uwzględniania wpływu czasu, drugą naj-
niższą będzie naprężenie, przy k torem nie uzyskujemy
nawet mimo długotrwałego obciążenia żadnego wzrostu
odkształceń, wreszcie trzecią granicą pośrednią „ograni-
czonego płynięcia" (la limite des ćcoulemenite limites),
t. j . taką graniczną wartość naprężenia, przy której pły-
nięcie ulega po pewnym czasie zahamowaniu, której
jednak przekroczeni© spowoduje zerwanie się próbki.
Oznaczenie tych granic następuje w ramach przyjętej
przez autora dokładności, odczytów aparatu lusierkowego
Martensa =fc 0.001 mm na długości pomiarowej 75 mm.

0 ile definicja trzeciej granicy zbiega się z definicją
poprzednio podaną, t. z. wytrzymałości trwałej, o tyle
druga granica jest oryginalną propozycją. Budzi jednak
tą wątpliwość, że dla wyższego zakresu temperatur
trzeba obrać bardzo niskie naprężenia, a może na,wet nie
uda się tej granicy wogóle uzyskać. Szkoda, że Galibourg
nie przeprowadził, względnie nie podał wyników badań
w temperaturze wyższej niż 450°, gdyż wykazałyby one,
o ile propozycja jest realną.

Rys. 4 przedstawia wykres Galibourga dla stali
chromo-niklowej, z; którego widzimy w jaki sposób do-
chodzi on do trzech granicznych naprężeń.

Pomp i Dahmen (7) przyjęli początkowo, że wy-
trzymałość trwała odpowiada naprężeniu, prizy którem
między 3 a 6 godziną obciążenia szybkość odkształcenia
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wynosi 0.001 % na godzinę. Dalsza jednak badaiiia Pompa
i Endersa (11), praeproiwadzone u, rozmaitemi gatun-
kami stali wykazały, że definicja ta daje wartości za
niskie, ponieważ nawet przy wyższych wartościach na-
prężeń dochodzi się do zadowalającego zahamowania pły-
nięcia. Pomp i Enders zaproponowali więc za wytrzyma-
łość trwałą uważać tę wartość naprężenia, która między
3 a, 6 godziną daje szybkość odkształcenia 0.005"/0 na.
godzinę, a więc 5 razy większą niż poprzednio przyjęta.
Odpowiada ita wartość według autorów szybkości od-
kształcenia około 0.003" I o/h między 5 a 10 godz. i około
0.0015"/o//i między 25 a 35 godz. trwania obciążenia. Już
tak znacany przeskok od jednej propozycji do drugiej
wskazuje na to, jak trudną jest sprawa ustalenia skró-
conego sposobu do 'Oznaczenia wytrzymałości trwałej.
Przyczynę należy szukać w odmiennem zachowaniu się
różnych gatunków stali i metali pod wpływem tempera-
tury. Stworzenie prawa, któreby te zmiany uogólniało
nic- zostało dotychczas uskutecznione. Propozycje Ecka-
rdta (15), zmierzające w kierunkii ustalenia parabo-
licznej zależności wydłużeń trwałych dadzą się prawdo-
podobnie zastosować tylko do pewnych gatunków stali
i wyższego zakresu temperatur.

wydłużenie w'/,
82°

20h30

Rys. 4.

Lea (4) do wytrzymałości trwałej (oreep limit) do-
chodzi w sposób następujący: Po przeprowadzeniu sze-
regu pomiarów długotrwałych, dla poszczególnych stopni
obciążeń i temperatury, zestawia krzywą zależności
.szybkości odkształcenia od naprężenia. Przecięcie się
krzywej z osią naprężeń daje wartość naprężenia, przy
szybkości odkształcenia równej 0, które to naprężenie
uważa Lea za wytrzymałość trwałą. Tego rodzaju ekstra-
polacja wstecz może jednak budzić zastrzeżenia.

Niektórzy idą barctzo daleko w obniżaniu granicz-
nej szybkości płynięcia, dochodząc jak Baumamn (20) do
wartości 1.10~6 — 1.10 7 %//», co prawda dla maiterjałti
turbin parowych.

R. G. Allen (21) przyjmuje dla turbin parowych
maksymalną, szybkość płynięcia materjału O,l'7o na rak,
co odpowiada 1.10-° °/0 / 7Ł.

Stwierdzenie togo rodzaju granic naprężejiia wy-
maga długotrwałych pomiarów, bo przedłużających się
na miesiące i lata. Jeżeli zważymy pozatem, że dla ozna-
czenia wytrzymałości trwałej przy jednej tylko tempera-
turze potrzeba, dostatecznej ilości stopni obciążeń, ażeby
jaknajbardziej przybliżyć do przyjętej wartości szyb-
kość płynięcia, to zrozumiemy, że- badania takie są bardzo
żmudne, zaś konkretne cyfrowe wyniki uzyskujemy sto-
sunkowo powoli, mimo, że wiele laboratoriów naukowych
i przemysłowych jest w tym kierunku zaangażowanych.
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II.
Z kolei zajmiemy się zestawieniem bezwzględnych

wartości naprężeń tak granicznych, jak i dopuszczalnych
na podstawie wyników własnych badań i obcych, z kry-
tycznem omówieniem stosowanych metod badania, wyni-
ków i pipopozycyj. Ponieważ ilość przeprowadzonych ba-
dań wpływu temperatury, bądź to programowych, bądź
też dorywczych, jest tak wielka, że dla opisania wszyst-
kich trzebaby osobnej monografji, ograniczamy się do
spraw — naszem adaniem — najważniejisizych.

Z pierwszej części niniejszej pracy zorientowaliśmy
się, jak żmudne i kosztowne są doświadczenia, mające na
celu ustalenie wpływu temperatury na zachowanie się
metali w podwyższonej temperaturze. Bogato' dotowane
zagraniczne laboralorja zajmują się jednak intenlzywnie
tam, tak niezmiernie ważnem dla przemysłu zagadnie-
niem, nie .szczędząc trudów i kosztów.

W Polsce zagadnieniem tem zajmuje się Zakład
Metalurgiczny Politechniki Warszawskiej pod kierownic-
twem P. Ptfof. Broniewtskiego iz którego wyszła i została
opublikowana cenna praca P. Prof. Dra Krupkow-
skiego (22) z zakresu miedzi

Zagadnieniem wpływu temperatury na własności
wytrzymałościowe blach kotłowych zajęła się Mecha-
niczna Stacja Doświadczalna Politechniki Lwowskiej na
zaproszenie Komisji Kotłowej Polskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego, stanowiącej organ doradczy Ministerstwa
Przemysłu i Handlu przy opracowaniu przepisów o ko-
tłach parowych.

Bezpośrednią przyczyną do zajęcia się tą sprawą,
było rozporządzenie P. Ministra Przemyisłu i Handlu
w sprawie przepisów o budowie kotłów parowych Dz.
Ust. Nr. 91 z 23 grudnia 1930 r. § 1, ust. 5 tego roizpo-
1'ządjzenia brzmi:

„Poczynając od ciśnienia 10 atm. dla walczaków
spawanych, a od 15 atm. dla walczaków nitowanych, na-
leży sprawdzić przyjęty stopień bezpieczeństwa przez po-
równanie natężenia ścianek walczaka w miejscu naj-
większego osłabienia, z granicą płynności materiału,
obniżającą się ze wzrostem temperatury. Stopień bezpie^
czeństwa w stosunku do granicy płynności nie może być
mniejszy niż 1,9".

Przy porównaniu wyników zagranicznych badań,
granicy płynności blach kotłowych (gdyż w Polsce nie
było badań blach kotłowych w podwyższonej tempera-
turze, oprócz opisanych w niniejszej publikacji), Komisja
kotłowa P. K. N. uznała, że wyniki tych badań, względ-
nie wysunięte na ich podstawie proporcje obliczeniowej
granicy płynności, są rozbieżne i wymagają, sprawdzenia
na materjałach krajowych.

Zadanie to, jak wyżej wspomniano, zostało powie-
rzone Mechanicznej Stacji Doświadczalnej P. L. Koszta
badania zostały częściowo pokryte przez zainteresowany
przemysł i Stów. Dozoru Kotłów w Warszawie, częściowo
przez M. S. D. P. L.

Ponieważ przepisy Min. Przem. i Handlu nie po-
dawały wyraźnej definicji granicy płynności, przyjęliśmy
w pordzumieniu z Stowarzyszeniem Dozoru Kotłów
w Warszawie, jako granicę płynności tę wartość naprę-
żenia, przy której odkształcenie trwałe wynosi O,2o/o,
jak bowiem zaznaczyliśmy poprzednio, wynikają trudno-
ści z oznaczeniem normalnej granicy płynności w pod-
wyższon ej temperaturze.

Przyjęcie granicy 0,2°/o, ułatwiało następnie po-
równanie naszych wyników badania :z wynikami badań
autorów niemieckich, najbardziej zdawałoby się miaro-
dajnych, ze względu na bardzo podobny skład i Avłasności
badanych blach.

Na wstępie zajmiemy się. omówieniem metody bada-
nia granicy płynności w podwyższonej temperaturze. Na
dokładność oznaczenia mają wpływ:

1. Urządzenia do wytwarzania i pomiaru siły.
2. Urządzenia do pomiaru wydłużeń.
3. Wykonanie próby.
4. Rodzaj urządzenia do podgrzewania i sposób po-

miaru temperatury próbki.
1. Normalne urządzenia dla badania materiałów

na rozciąganie w swoich nowoczesnych wykonaniach, po-
siadają wystarczającą dokładność (max. błąd ±17o) do

i prziepro-wadzenia badań w podwyższonej
temperaturze. Urządzenia, z hydraułicznem
przeniesieniem, które są najpowszechniej
używane, nadają się jednak raczej do po-
miarów przy niezbyt długich odstępach
czasu, kiedy jest możliwe utrzymanie sta-
łego obciążenia bez osobnego urządzenia
regulującego. Dla pomiarów długotrwałych
nadają się lepiej urządzenia z wytwarza-
niem siły zapomocą ciężarów przy zastoso-
waniu odpowiedniego przeniesienia.

2.' Ponieważ istotą badań w podwyż-
szonej temperaturze jest możliwie dokładny
pomiar wydłużenia, stąd też specjalną
uwagę poświęca się urządzeniom do tego
celu służącym. Ponieważ próbka dla utrzy-
mania jej w odpowiedniej temperaturze
musi się znajdować w piecyku, urządizenie
do pomiarów wydłużeń musi być do tego
celu przystosowane. Najlepiej nadaje się
ze wszystkich urządzeń apaocat lusterkowy
Martensa, który daje możność odczytu wy-
dłużenia do 0.001 mm przy normalnie sto-
sowanem przeniesieniu. Rys. 5 przedstawia
aparat Martensa, zmontowany na próbce
łącznie z slzynami przedłużającemi dla
umożlnvienia odczytu mimo umieszczenia
próbki w piecyku. Przyrząd ten musi się

) jednak znajdować w bardzo dobrym stanie,
ażeby nie 'zawiódł naszego zaufania. Ostrość
krawędzi, dokładność wykonania pryzma-
tów, wykonanie lusterek i t. p. decydują
0 pomiarze. W czasie pomiaru konieczne
jest utrzymanie w równowadze temperatury
1 ochrona wystającej części przyrządu
przed prądami powietrza, które zmieniając
temperaturę części aparatu wystającej na
zewnątrz, mogą spowodować pomyłki.

3. Samo wykonanie próiby niezależnie
od urządzenia, może zadecydować o wyni-
kach badania.

Dla pomiaru odkształceń t.rwałych
przy oznaczeniu granicy płynności .stosu-

jemy kilka, względnie kilkunastokrotne obciążenie i od-
ciążenie próbki dla osiągnięcia możliwie dokładnie wła-
ściwej wartości odkształcania trwałego. Przy badaniach
w temperaturze pokojowej obciążenie utrzymujemy tylko
przez taki przeciąg dzasu, jaki jest potrzebny do zrobie-
nia odczytu na sikalaeh przyrządu.

Badania Korbera i Pompa (10) wykazały, że
w podwyższonej temperaturze odczytywanie skali bezpo-
średnio po osiągnięciu obciążenia, względnie w odstępie
czasu kilku sekund daje wartości niepewne. W praktyce
M. S. D. stwierdziliśmy rzeczywiście, że tak jest i że skala
bezpośrednio po osiągnięciu obciążenia jest w ruchu i jej
posuwanie się maleje widocznie, względnie ustaje do-
piero po okresie czasu najmniej 5-cio minutowym.

Gdyby odczytanie skali następowało bezpośrednio
po osiągnięciu obciążenia, na wartość odczytaną mia-
łaby również znaczny wpływ szybkość wzrostu obciążenia
i wartości wydłużenia byłyby tem niższe, im szybkość
obciążenia byłaby większa.

Przez utrzymanie obciążenia przez pewien czas
wpływ ten niema wybitaiejszego znaczenia. Jednak szyb-

Bys. 5.
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kość obciążenia nawet przy zastosowaniu więcej jak
5 minut czasu trwania obciążenia, nie powinna być duża.
Przy badaniach M. S. D. była stosowana szybkość obcią-
żenia 0,2—0,5 hghh-malsek.

Należy zwrócić następnie uwagę na następujący
szczegół:

Podczas pomiaru może się zdarzyć, że wykres od-
kształcę]!, skonstruowany na podstawie odczytów skali
aparatu Martensa, ulega deformacji i to w sposób wska-
zany na rys. (3. Welter (3) tłumaczy zjawisko przedsta-
wione wykresem a) jako spowodowane przesuwaniem się
pryzmatów aparatu w przeznaczonych dla nich karbach.

Ja | b

wydłużenie

nys. 0.

Naszem zdaniom przyczyną tych deformac.yj wykresu
jest brak równowagi temperatury w próbce, a to np.
z powodu zbyt wczesnego rozpoczęcia pomiaru, kiedy
temperatura w próbce jeszcze się nie ustaliła, lufo np. gdy
podczas wstępnego ogrzewania próbka była zawieszona
wolno i dopiero obciążona z chwilą rozpoczęcia, pomiaru,
a tem samem, zetknięta z. głowicą, Zetknięcie to, powodu-
jąc silny odpływ ciepła do zimnej głowicy, pociąga za

Rys. 7 Rys. 8.

sobą .spadek temperatury w próbce, fetory dopiero po
pewnym czasie zostanie częściowo wyrównany. Jeżeli
z powodu nieuwagi lub chęci podwyższenia lub obniżenia
temperatury nastąpiła regulacja prądu w czasie pomia-
rów, to regulacja taka również może powodować zaburze-
nia równowagi temperatury próbki.

Wszelkie zmiany temperatury próbki powodują od-
kształcenia termiczne, a co zatem idzie zniekształcają,
wykres i wyniki pomiarów.

Ważnem, szczególnie dla próbek płaskich, jest sy-
metryczne umieszczenie przyrządu na próbce- Wiemy, że
z powodu niedokładnego wykonania próbki obok rozcią-
gania, mamy do czynienia ze zginaniem. Dlatego też od-
czytujemy z reguły odkształcenia z obydwu stron próbki
i obliczamy średnią wartość. Dla próbek płaskich o prze-
kroju prostokątnym umieszczenie przyrządu musi być
.symetryczne względem obu płaszczyzn syrnetirji próbki,
gdyż w próbkach płaskich zginanie jest niemal nie-
uniknione, oraz ze wzrostem obciążenia może zmieniać
się wartość i kierunek wektora momentu.

Dla uniknięcia wpływu zginania w próbkach pła-
skich Korbtw i Pomp i tow. (7—12) zastosowali przegub
krzyżowy wg. Weltera (rys, 7). W badaniach M. S, .11
zastosowano podłączanie próbek, jak to zresztą, jest wska-
zane w rys. 10, po dokładnem wyznaczeniu osi próbki.
Po podtoczeniu próbkę umieszczano w przegubie kulo-
wym jak zwyczajną próbką okrągłą.

Jednak sposób ten nie eliminuje całkowicie wpływu
zginania, jaki będzie na skutek naturalnej niedokładności
w wykonania próbki płaskiej, która musi mieć zachowane
po wi er zchni e waJ co wan i a,

Przy pomiarach krótkotrwałych wystarczy dokony-
wać osobiście odczytów skali, natomiast dla pomiarów
długotrwałych bardziej nadaje się optyczna rejestracja
odczytów, jaka np, została, zastosowana przez Pompa
i tow. tembardziej, że dając wykres, daj© pewnego ro-
dzaju kontrolę i dokument pomiaru. Rejestracja wydłużeń
na drodze mechanicznej oczywiście przy zastosowaniu
przyrządów innego typu jak Martensa, daje dotychczas
za mało dokładne wyniki, nadając się raczej do jakościo-
wego rozpatrywania przebiegów.

3. Rozróżniamy:
I. Ogrzewanie „powietrzne", t. j . polegające na tem,

że próbka jest otoczona ogrzanym piecykiem, a więc bądź
to rurą ogrzaną elektrycznie lub innym sposobem, bądź
leź otoczona wprost opornicą elektryczną z zewnątrz za-
izolowaną. Przenoszenie ciepła odbywa się przez ruch
powietrza w piecyku i przez promieniowanie rury względ-
nie opornicy. Ponieważ próbka jest uchwycona w szczę-
kach maszyny, odpływ ciepła ku obydwu głowicom jest
bardzo znaczny, stąd też w próbce powstaje nierówno-
mierny rozkład temperatur. Najwyższa temperatura bę-
dzie w środku próbki, najniższa na jej końcach, zresztą
zależnie od rozkładu temperatur w samym piecyku.

Piecyk może być ogrzewany palnikami gazowemi,
np. według schematu, zastosowanego przez Weltera (S)
(rys. 8), lub przez ogrzanie opornicą elektryczną. Ten
ostatni sposób był już zastosowany przez Stribecka (2)
przy badaniu próbek miedzi.

Normalny pomiar temperatury próbki u Weltera
był pośredni, t. j . przez pomiar temperatury powietrza
w zamkniętym piecyku termometrami: rtęciowym, gazo-
wym i termoelementem, umieszezonemi w przestrzeni po-
wietrznej między ścianą rury a próbką. W normalnem
badaniu bezpośredni pomiar temperatury próbki, np.
przez wbudowanie odpowiedniego termoelementu, względ-
nie termoelementów do próbki, jest prawie niemożliwy
ze względu na konieczność, umieszczania aparatu do po-
miaru wydłużeń, dlatego też AVelter przeprowadził po-
miary porównawcze przebiegu temperatur w próbkach
i w piecyku, uzyskując następujące różnice temperatur:
do 7° między dołem a górą piecyka
„ -i0 „ powierzchnią próbld a piecykiem w odl.

2—3 mm
„ 1,5° „ powierzchnią próbki a środkiem próbki.

Pomiar temperatury próbki odbywał się w ten spo-
sób, że w próbce wiercono boczny otwór do środka próbki,
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porami wsławiono tennuoleroeiit zaizolowany a,sbestem.
Po ustaleniu się równowagi i odczycie, który przyjmo-
wano aa temperaturę próbki, obracano próbkę o 90" tak,
że termoelement opierał się o powierzchnią próbki. Odczyt
po osiągnięciu równowagi był uważany za temperaturę
powierzchni próbki.

Stribeck (2), który zastosował również pośredni
,j. w. pomiar temperatury, przeprowadził pomiary po-
równawcze łomp. próbki miedzianej § 10 mm i tempera-
tury piecyka, uzyskując następujące wyniki:

' 6° 1°° 1 5 ° 200 2 5 ° 3 0° 400 500 600" O.
Temp.

piecylca 82 163 232 290 338 384 473 561 651° O.

Różnice uzyskane przez Stribecka są już poważniej-
sze i Wkska'zują, że najwyższa różnica między temperaturą
piecyka i próbki jest przy 200" i wynosi aż 90". Następnie
różnica ta widocznie maleje, co tłumaczy się wpływem
promieniowania ścian piecyka rosnącym ze wzrostem
temperatury silniej, aniżeli odprowadzenie ciepła w kie-
runku głowic.

Dokładnego opisu umieszczenia, tormoelementu na
próbce Stribeck nic podaje, zaznaczając tylko, że termo-
olementy były umieszczane w osi próbki i na powierzchni.
Termoelement na powierzchni próbki był przyciśnięty
sprężyną.

Mechaniczna Stacja Doświadczalna, P. L. przy pro-
wadzonych przez nią badaniach granicy płynności blach
kotłowych, zastosowała z przyczyn dalej podanych pie-
cyk Amslera z ogrzewaniem elektrycznem powietrznem.
Schemat tego piecyka widoczny na rys. 9. Dla zbadania

wpływu odprowadzania
ciepła do głowic, na prze-
bieg temperatur w próbce
w piecyku Amslera, a więc
niejako dla wycechowania
umieszczono termoelenien-
ty -w punktach 1, 2, 3, 4,
5 i 6. Termoelementy że-

lazo -konstantan były

••_••

dD dD"
dD dD

^ — ,

Rys. 9. Rys. 10.

zmontowane na próbce w dwojaki sposób, t. j . przez
umieszczenie lekko zaizolowanego asbestem lermoele-
meritai na powierzchni próbki i przyciśnięcie dwoma
blaszkami w sposób wskazany na rys. 10, oraz przez
wpuszczenie termoelement u clo środka próbki do wy-
wierconego w tym colu otworu i umocowanie jak po-
IHTio&nio. Należy zaznaczyć, że różnice odczytów obydwu
sposobów były poniżej możliwych błędów pomiaru.

Badania, objęły próbkę płaską w tym kształcie
i wymiarach, jakie były później zastosowane przy ozna-
czeniu granicy płynności (rys. 19), oraz próbkę okrągłą
i> LO mm, o długości pomiarowej 100 mm. Wykres rys. 11
zestawiony z wyników pomiaru wskazuje, że największą
różnicę między temperaturą próbki a temperaturą, pie-
cyka uzyskano dla próbki okrągłej przy 300", a więc około
76°, dla próbki płaskiej przy 400", około 108°.

Przesunięcie maksimum dla próbki płaskiej w kie-
runku wyższych temperatur tłumaczy się większemi wy-
miarami próbki przy tych samych wymiarach piecyka.

Badania powyższe wykazują, jak ważne znaczenie
ma zorientowanie się co do faktycznego przebiegu tem-
peratur w badanej próbce. Różnice, jakie występują mię-
dzy wynikami oznaczeń poszczególnych badaczy, skła-
niają nas do przypuszczenia, że moment dokładnego po-
miaru temperatury nie został należycie w poszczególnych
badaniach uwzględniony.

50?

'400-^100

300

200

~w T
punkt 3
średnia z p. 2 i
średnia próbki.

temp. w p. 6 w°C

Rys. 11.

U. Ogrzewanie płynowe polega na umieszczeniu
próbki w naczyniu umocowanem w dolnym uchwycie.
Naczynie z płynem może być ogrzewane albo zapoinoeą
palników gazowych i to z dołu lub z boku, albo też za-
pomocą opornicy elektrycznej, otaczającej naczynie, jak

n. p. piecyk zastosowany
przez Kais. "Wilh. Inst. f.
Eisenforscłrang (rys. 12). Ja-
ko płynu używa się w za-
kresie do 200° oleju, para-
finy, powyżej mieszanin nie-
których soli azotowych.

Panowało ogólne prze-
konanie datuj ące się od Mar-
tensa (1), który zastosował
ogrzewanie płynowe, że wy-
równanie temperatur w prób-
ce ogrzewanej płynem jest
tak dobre, iż wystarczy po-
mierzyć temperaturę płynu
i uważać ją za identyczną
z temperaturą, próbki. Sze-
reg badaczy przyjmowało
to założenie za pewnik tak
dalece, że w swoich refera-
tach wogóle nie poruszali
tego tematu, podając tylko,

że pomiar temperatury był dokonany przy pomocy ter-
mometru rtęciowego lub termoelementu.

Dla stwierdzenia, czy założenie to jest. rzeczywiście
słuszne, czy intenzywne odprowadzanie ciepła ku głowi-
com nie powoduje jednak pewnego- spadku temperatury
w próbce, ogrzewanej nawet za pośrednictwem płynu,
przeprowadzono w M. S. D. szereg pomiarów na urządze-
niu płynowem a odpowiadającem mniejwięcej typowym
urządzeniom z tego zakresu. Stanowi je rura zam-
knięta u dołu, o wymiarach, w świetle <l> 60 X 240, ogrze-
wana opornicą elektryczną, odpowiednio zaizolowana,
przymocowana do dolnego uchwytu. Zastosowano próbkę
okrągłą <l> 10 mm, o długości pomiarowej 100 mm.

Wyniki były następujące:
0 ile płaszcz naczynia jest podgrzewany opornicą

elektryczną, to uzyskano następujący przebieg temperatur
cyfrowo:

Rys. 12.
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temperatura
kąpioli w

ta £]>
302 225
395 356
520 430

"0
tu

(215)
(225)
(280)

temperatura
próbki w

h k
305 305
390 384
520 518

k
260
850
480

różnice
temperatur w " C

tir— tu
—14
- 2 0
- 1 4

h- — t,
+ 63
+ 11
+76

. Punkty pomiarowe wpisano w rys. 12.
Uzyskano więc różnice temperatur, które przy sla-

rannem przeprowadzeniu pomiarów nie mogą być pomi-
nięte. Wynikają, one z powodu, ogrzewania naczynia
tylko przez ogrzanie płaszcza bez ogrzania dna. Natu-
ralna cyrkulacja, ogrzanego płynu ku górze powoduje
powstanie zimniejszej strofy w dolnej części naczynia.
Spadek temperatury na samym dnie naczynia jest tak
znaczny, że w pewnych warunkach termometr opuszczony
na dno grzęźnie w niecałkowicie roztworzonej .soli (stąd
też wyniki pomiarów podaliśmy w nawiasie).

Jeżeli termometr luniftszcaono w połowie naczynia
lub nieco wyżej, .to różnice temperatury termoelementu
i średniej temperatury próbki były stosunkowo nieduże,
choć wymagały uwzględnienia. Na bardzo znaczne błędy,
zniekształcające pomiar, można się narazić przez
opuszczenie termometru lub termoelementu na dno na-
czynia.

Oczywiście błędy mogą być ze skutkiem opano-
wane przez odpowiednią konstrukcję urządzenia, a prze-
dewszystkiem naszern zdaniem, przez zastosowanie pod-
grzewania również i dna naczynia.

Należy sobie zdać z tego sprawę, że o ile przy zasto-
sowaniu piecyka z ogrzewaniem powietrznem uzyskujemy
przy nieuwzględnieniu różnicy, jaka zachodzi między
średnią 'temperaturą próbki a temperaturą, termometru
umieszczonego w przestrzeni powietrznej, wyniki ko-
rzystne dla- materjału, to przy nieuwzględnieniu różnicy
wyżej opisanych błędów, jakie mogą zachodzić przy
ogrzewaniu płynowem, wyniki te będą niekorzystne.

Bardzo dobre wyrównanie temperatur uzyskuje się
przy podgrzaniu naczynia palnikami g&zowemi u dołu.
Wówczas naturalna cyrkulacja ogrzanego płynu od dołu
do góry daje możność otrzymania wyrównania tempera-
tur w próbce do kilku stopni różnicy. Analogiczne bada-
nia 'zostały przeprowadzone przez Mech. Stację Dośw.
P. L., dając następujące wyniki:

temperatura temperatura różnice
kąpieli w *C próbki w ° O temperatur w n O

ta i A tu tu t t\ t.i łA ti<,-—ta *4r—tii
290 290 290 293 320 284 285 287 - 5 - 8
375 370 374 380 395 375 37(3 376 +0,7 -4,3
420 415 420 425 445 420 420 425 +1,7 - 3 , 3

Przy podgrzewaniu palnikami gaaoweiai płaszcza
naczynia wystąpią różnice podobnie jak przy ogrzewaniu
e-lektryemem,

temperatur będą zresztą zależały od wy-
miarów próbki, od długości piecyka, od masy głowic ma-
szyny, które z czasem również się nagrzewają, poAVodu-
jąc zmniejszenie odprowadzenia ciepła.

Już [to prze pro wadzeniu powyższych badań dostała
się do naszych rąk publikacja Pompa i Jlogera (.12),
w której ukazała się wzmianka o przebiegu temperatur
w badanej próbce, przyczem pomiar temperatury próbki
dokonano przez przesuwanie termo element u wewnątrz
próbki. Różnicę temperatur między poszczególnymi punk-
tami długości pomiarowej, sprowadzono do 4" drogą, do-
brania odpowiednio długiej próbki, a temsamem i pie-
cyka. Rys. IV) podaje wykres przebiegu temperatur
w próbce wg. Hćigera i Pompa dla dwu różnych dłu-
gości próbki. Nie podano jednak jaka była różnica
między temperaturą próbki a temperaturą płynu, w któ-
rein miejscu umieszczano tonnoelement w czasie normal-
nego pomiaru i jaki był styk termoelementu podczas
przesuwania go wewnątrz wierconej próbki, służącej do
wywzorcowania przebiegu temperatur. Temu sposobowi
pomiaru przebiegu temperatur w próbce można zarzucie,
że przy jego zastosowaniu zachodzą inne warunki ruchu
ciepła, jak w zwyczajnej pełnej próbce w czasie normal-
nego pomiaru.

- długość pomiarowa •

Rys. 13.

Niemal zupełny brak jest objawień, dotyczących
szczegółów urządzenia do podgrzewania próbki i po-
miaru temperatury u Fi.seb.era (14) i u Urbańczyka (13).
Urbanczyk podaje jedynie, że podgrzewanie było uskutecz-
niane w płynie przy pomocy palników gazowych. Uzy-
skane jednak wyniki przez Urbańczyka zdają się wska-
zywać na to, że nie popełnił on wielkich błędów przy
pomiarze temperatur. Być może ogrzewanie było takie,
że dało równomierny rozkład temperatury.

Nietylko jednak badania niemieckie, również pu-
blikacje badań angielskich i amerykańskich, jeżeli chodzi
o opis aparatury i szczegółów badania, są bardzo skąpe
w objaśnienia. (Dok. nasi.).

Prof. Inż. Mieczysław Rybczyński,

W sprawie charakterystyki przepływów.
Niezmiernie wdzięczny jestem Prof, Dr. Matakiewi-

czowi za recenzję o artykule moim „O charakterystyce
przepływów"1), i rozpoczęcie dyskusji na powyższy te-
mat, pozwala mi to bowiem dorzucić parę słów wyjaśnie-
nia, potrzebnych, jak mi się zdaje, zwłaszcza dla tych
czytelników Czasopisma, którzy nie stykają się z „Biule-
tynem", a przytc-m wyrazić swój pogląd na tak trafnie
ujęte przez Prof. Matakiffwicza trzy zagadnienia, na
które można podzielić kwestję rozdziału charakterystycz-
nych przepływów.

') Biuletyn Tow. Geofizyków w Warszawie zesz. 4/5 1032.

Wchodzę o-drazu in medias ros. Pierwsze pytanie
zasadnicze, na które odpowiedź negatywna czyniłaby
zbędną dalszą dyskusję, brzmi: czy dokładne rozgraaiicze-
nie stanów niskich, średnich i wysokich jest praktycznie
potrzebne. W skróconym tekście referatu, jaki miałem na
posiedzeniu Tow. Geofizyków, wydrukowanym w biulety-
nie, opuściłem motywu, które przytoczyłem za potrzebą
ustalenia sposobu rozgraniczenia stref wód niskich, śred-
nich i wysokich. Motywem głównym była ta okoliczność,
że dopiero ściślejsze rozgraniczenie tych stref, pozwoli na
bardziej ścisłe i oparte na właściwościach rzeki przyję-
cie pewnych charakterystycznych przepływów, które
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przyjmujemy za podstawę obliczeń hydcrcrtechnicznycL
Tak np. operujemy często przy obliczeniach dla regulacji
rzek i potoków terminami: średnia wielka wada, zwykła
wielka woda, zwykła mała woda, średnia mała woda
i t. P'., nie mając jednak ściśle ustalonego, choćby tylko
drogą umowy (co do pewnego stopnia przy każdej defi-
nicji jest koniecznem), zasięgu stref tych wód, nie potra-
fimy ich jednoznacznie określić. Przyjmowane dziś war-
tości, np. średnie z corocznych maximów i minimów
w pewnym okresie lat, albo pewna część przepływa wody
rzekomo najwyższej, albo przepływ po potrąceniu pewnej
ilości dni (ótiage) i t. p. nie mają, moim zdaniem, wy-
starczającego uzasadnienia przyrodniczego', nie Avypły-
wają. bowiem bezpośrednio z przebiegu spływu wód.

Dopiero więc ustaliwszy strefę zasięgu poszczegól-
nych rodząji przepływów, będziemy w stanie obliczać
rzeczywiste wartości średnie na podstawie długoletnich
obserwacyj i ustalić potrzebne dla praktycznych celów
stany charakterystyczne oraz odpowiadające im prze-
pływy.

W referacie moim zastrzegłem się jednak wyraźnie,
że uważam podział przepływów na powyższe trzy strefy
aa pożądany tylko dla niektórych kategwyj rzek, a mia-
nowicie o charakterze górskim lub mieszanym, i że dla
rzek typu nizinnego, a zwłaszcza odznaczających się ob-
fitością, bagien, prawdopodobnie okaże się praktyczniej-
Hzym podział na dwie strefy. Avód niskich i wysokich,
tembardziej, że w rzekach tego typu trudno oddzielić
wpływ retencji powierzchniowej (bagiennej), od retencji
zimowej a nawet gruntowej (spływu wód podziemnych).
W wypadkach zupełnego prawie wyrównania przepły-
wów, kiedy krzywa czasów trwania zbliża się swym kształ-
tem do linji prostej, podział na powyższe strefy staje się
wogóle [bezprzedmiotowym, a dla celów praktycznych ope-
rujemy wówczas albo przepływami okresoiwemi, a więc
uzależnionymi od długości czasów trwania w ciągu roku
przeciętnego (siły wodne), albo też przepływami związa-
nymi z podziałem roku uwzględniającym wpływ na wege-
tację (regulacja rzek nizinnych).

Powyższa odpowiedź moja na pytanie pierwsze, po
części zaczepia o kwest je zawarte w pytaniu drugiem,
odnoszącem się do indywidualizowania rzek, ponieważ
dla różnych typów rzek przewiduję możliwość pnzyjmo-
wania różnych stref, a nawet zupełne zaniechanie po-
działu. Ale nawet dla tych rzek, dla których uważam
przyjęcie podziału na Irzy strefy za pożądane, uważam,
że proponowana przeżeranie podstawa podziału, polega-
jąca na uwzględnieniu wpływu rozmaitego1 rodzaju re-
tencji, daje właśnie możność najzupełniejszego indywidu-
alizowania rzek, bo w każdej wpływy te będą się inaczej
przedstawiać. Pragnę to bowiem silnie podkreślić, że
przewodnią myślą mego referatu jest. określenie, a Avięc
•definicja stanów niskich, .średnich i wysokich, którą
prof. Matakiewicz słuszne uważa za koniecznie potrzebną,
i\ którą starałem się wyprowadzić z wpływu rozmaitego
rodzaju retencji.

Metoda graficzna rozgraniczenia, którą w referacie
podają, jest tylko próbą wykorzystania kształtu krzywej
sum czasów trwania, który musi w pewnym stopniu od-
zwierciedlać mechanikę spływu, jakkolwiek krzywa ta
nie grupuje bezpośrednio po solne następujących prze-
pływów, istotą bowiem jej jest właśnie grupowanie sta-
nów względnie przepływów podług ich wielkości. Skut-
kiem tego rozgraniczenie oparte na kształcie tej krzywej,
pozwala zdaniem moim indywidualizować rzeki według
ich charakteru. W drukowanym referacie nie podałem
szczegółowych danych dla. poszczególnych przykładów,
a tylko wartości średnie, dla porównania poszczególnych
typów rzek między sobą, wewnątrz poszczególnych ty-
pów były jednak różnice dość daleko idące, tak np. dla
rzek górskich czas trwania wód wysokich wahał się od
11 (Dunajec) do 30 dni (Seret), zaś niskich od 91 (Wi-

słoka) do 159 (Raba), zmiany więc dość dobrse odzwier-
ciadlają charakter rzeki, mimo że podstawą obliczeń były
z konieczności różne okresy i różna ilość laŁ Podobnie
ma się rzecz z rzekami typu mieszanego1, gdzie czas trwa-
nia stanów wysokich waha się od 30 (Dolny Dunajec) do
50 dni (Wisła), zaś niskich od 100 (Wisła Chwało wice)
do 136 (Wisła Popędzynka).

Chcąc otrzymać dobre porównanie, należałoby je-
dnak operować nie stanami wody, ale bezpośrednio prze-
pływami, i to wartościami średniemi z jednego i tego1 sa-
mego okresu.

Jestem równie gorącym przeciwnikiem generalizo-
wania przy traktowaniu problemów rzecznych, jak prof.
Matakiewicz, i dlatego podkreśliłem, że proponowaną me-
todę rozgraniczenia geometryczną, względnie rachun-
kową, uważam jako „malum necessarium" do użycia tam,
gdzie nie potrafimy bezpośrednio przepływów rozgrani-
czyć według ich pochodzenia. Pomiędzy bowiem wyraźną
strefą wód wielkich i średnich wraz z niskimi, leży strefa
przejściowa, zaznaczająca się na diagramie czasów trwa-
nia lin ją krzywą, niekiedy obejmującą, dość duży obszar
czasu i wysokości, a która jest odpowiednikiem bardzo
małych fal wezbrań, oraz spływu z retencyj powierzchnio-
wych. Zasadniczo położenie punktu granicznego powinien
więc normować przeciętny poziom podstawy wód prizy-
biórkowych, albo na rzekach typu mieszanego przeciętna
wysokość brzegów koryta wód średnich. Na rzekach gór-
skich podstawę fal przybiórkowych, można łatwo- ozna-
czyć, jak słusznie zauważa Ptof. Matakiewicz, z grafi-
komi dziennych przepływów, trudniej jednak to zrobić
na rzekach typu mieszanego, a jeszcze trudniej nizin-
nego, gdzie z reguły fale wzajemnie na siebie zachodzą.
Natomiast dane co do wysokości brzegów wogólo bardzo
rzadko są do dyspozycji na dłuższej przestrzeni. Z tego
powodu usiłowałem wynaleść rozwiązanie choćby przy-
bliżone, ale dające minimum błędu.

Być .może, że dla rzek górskich, wobec Avielu nie-
znacznych fal wezbrania, górna granica, stanów średnich
wypada za. wysoko, i że czas trwania stanów średnich
możnaby jesizoze skrócić, ale Avobec ostrego zwykle zała-
mania krzywej Avłaśnie na rzekach górskich, różnica nie
będzie wielka. Chcąc znacznie skrócić strefę Avód śre-
dnich, należałoby z niej Avyłączyć i te obszary, w których
dziś znajduje się np. średni roczny przepływ, a Avlęc woda
typowo średnia, ale AAWÂczas prościej będzie, rÓAmież
i dla ATOd górskich odstąpić od dotychczasoATOgo podziału
na trzy strefy, i odróżniać tylko wysokie i niskie Avody,
bo krótkotrwała strefa pi*zejściowra, nie będzie miała dla
praktyki znaczenia. Sądzę, że i ta alternatyAva godna jest
bliższego zbadania. Nie wątpię, też, że znaczne rozszerze-
nie czasu trwania; przepłyAVÓA\r niskich uzyskamy, jeśli
zbierzemy dostateczną ilość danych do uwzględnienia
znacznie zmniejszonych przepływam pod lodem, punkt
przegięcia krzyAvej czasu trwania przepływów, a więc
dolna granica, stanów średnich przesunie się wówczas
znacznie na IOAA-O. Piazatom nie należy też zapominać, że
ZAvłaazcza w rzekach górskich perspektyAA ę̂ długotrA\Tają-
cych niskich stanów uzyskujemy dzięki AA'z,giędnemu
ubóstwu rzek naszych AA' AArodę, AV porÓAvnaniu np. z rze-
kami alpejskiemi w obszarze lodoAVCÓAv i AÂ ysokich ofpa-
d-ów, i niekorzystnemu rozłożeniu przepłyAAfów, dzięki któ-
rym stany takie, jak ZAvyczajny i średni roczny, a AAaęc
stany należące Avyraźnie do stanów średnich, zbliżają się
bardzo do stanu najdłużej trwającego, leżącego według
megO' projektu rozgraniczenia, AArłaśnie na granicy sta-
nów niskich.

Przechodząc do odpowiedzi na trzecie pytanie są-
dzę, że dla hydroteclmika punktem wyjścia dla przyję-
cia zasad podziału, muszą być przedeAyszystkiem Avzględy
praktyczne, czyli że AAwły zaliczone do pewnej kaitegorji
podziału, muszą AYyrażać jakieś Avartości. potrzebne cło
tych czy innych obliczeń hydrotechnicznych. Jeżeli np.
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mówimy o regulacji na małą lub na średnią wodę, to nie
rozumiemy przez to jaki.ś jeden specjalny przepływ, ale
wykształcenie koryta dla przyjęcia możliwie jak naj-
większej ilości różnorodnych przepływów zbliżonych do
obranego przez nas, jedynie dla ułatwienia obliczeń, prze-
pływu normalnego. Podobnie obliczając zakład wodny
dla wody średniej czy też sześciomiesięcznej, nie ograni-
czamy się do wykorzystania tego tylko przepływu i za-
leżnie od zmian w przepływach stosujemy silniki dobrze
działające w danem rozpięciu przepływów. Rozpięcie
odnosi się zarówno do wielkości jak i czasów trwania.
Z tych względów dla regulacji rzek melioracyjnych lub
górskich wystarczałby podział na przepływy wysokie
i niskie, gdy dla regulacji dla żeglugi lub dla wyzyskania
sił wodnych raczej posługiwać się będziemy podziałem
na trzy strefy. Drugą podstawową zasadą powinna hyc
moim zdaniem, zgodność z naturalnymi warunkami
spływu wód opadowych, i dlatego projekt mój oparłem
na rozróżnieniu rozmaitego rodzaju retencji, jako głów-
nych czynników mechaniki spływu.

W końcu zaznaczyć pragnę, że projektem swoim
nie miałem absolutnie! zamiaru sprawę ostatecznie roz-
strzygnąć, ale w toku dyskusji przyczynić się do posu-
nięcia jej naprzód, względnie do ruszenia jej % martwego
punktu, na jakim utknęła od chwili uchwały Zjazdu Kie-
rowników Biur Hydrograficznych środkowo-europejskieh
% r. 1909, dziś już nie respektowanej nawet pracz wnio-
skodawców.

W nawiązaniu do niniejszego artykułu umieszczamy
poniżej końcowe uwagi Prof. Malakiewicza:

Powyższe uwagi wyjaśniają w zupełności poru-
szone przeżeranie w Nrze 16 Czasopisma kwestje. Byłoby
ze wszech miar pożądanem, aby autor omawianego arty-
kułu opiekował się dalej poruszonym przez siebie pro-
blemem, a po ustaleniu zasad ogólnych poddał je pod
obrady szerszej ankiety, co z uwagi na doniosłość pro-
blemu uważałbym za; wskazane.

M. Matakienńcs.

i Z literatury technicznej. P r a c geodezyjno-topograficznych przewidzianych 5-letnim

- Prace miernicze w ramach piatiletki w Rosji So- P l a i i e m g^podarczym:
wieckiej. Inź. S. S z i r o k o w podaje minimalny zakres

1928—29 1929—30 1980—31 1931—32 1932—33
375 1.500 2.000 2.425 2.500
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1,506.000
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Przybliżona ilośd techników potrzebnych do wykonania tych prac w poszczególnych latach:

1928—29 1929—30 1930—31 1931—32 1932—33
Inżynierowie geodeci
Inżynierowie astronomowie ,
Topografowie .
Budowniczowie sygnałów
Inżynierowie asystenci
Radiotelegrafiści . . . .
Inżynierowie kartografowie
Topografowie rysownicy
Rysownicy

Razem . . . .
essiinnu - Nachriahten. 1932. Nr. 2).

213
12
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68
69
10
24
26
27

658

426
26

504
137
181

25
51

3 50
175

1675

738
49

1-350
181
444

44
61

200
225

3.342

1.142
62

1.862
226
894

56
66

200
228

4.736

1.414
83

2.554
237

1.104
77
69

200
263

6.001

Dr. K. W

Lotnictwo.
— Porozumienie między samochodami a okrętami, gdy

połączenie telegraficzne niedopisuje. Angielskie ministerstwo
lotnicze wydało w tym kierunku znamienne zarządzenia,
gdy spuszczenie się samolotu na wodę obok okrętu jest niemo-
żliwe. Zarządzenia, względnie zawiadomienie można wpraw-
dzie wrzucić do morza, o ile na to jeat odpowiednie urzą-
dzenie na aeroplanie. Rzucona rzecz może zaginąć1 w wo-

dzie, po nią trzeba spuszczać czółno z okrętu na wodę — co
także niezawsze jest wskazane.

Dla zwrócenia na siebie uwagi ma aparat lotniczy
okrążyć statek, puścić kilka zielonych świateł i dopiero po-
tem dać sygnał. Ma być zwrócona uwaga na inny, znajdu-
jący się w niebezpieczeństwie objekt, natenczas należy okrą-
żyć statek, oddać szereg ogni zielonych, a następnie odle-
cieć w kierunku niebezpieczeństwa.
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Cały ten przebieg jest dopuszczalny tylko w razie naj-
większej potrzeby, (Verkehrstechnische Woche nr. 29 z 22.
VII. 1031).

— O sporcie powietrznym i lotnictwie zamieszcza inż.
Grenzbach. z Hanoweru artykuł w 7erkehrstechnische Woche
(nr. 4 z 27 I. 1932), w którym zaznacza na wstępie, źe
pod sportem powietrznym należy rozumieć wszelkie rodzaje
wzlotów i związanych z niemi przyrządów, które nie są
prowadzone i wykonywane zawodowo. Przy projektowaniu
i budowie sportowych objaktów lotniczych zbiera się do-
świadczenia i dane, które przynoszą, olbrzymie korzyści
światowej służbie lotniczej.

Do sportów powietrznych i przyrządów do nich zali-
ozamy: sport modeli lotniczych, balonów wolnych, lotnictwo
bezmotorowe, motorowe i spadochronów.

Autor omawia następnie każdy z tych działów, za-
strzegając się, że sporty powietrzne nie należy uważać jako
zabawę, ale w całem tego słowa znaczeniu naukę.

Sport powietrzny i lotnictwo zawodowe nie różnią, się
od siebie i nie można między niemi tworzyć żadnych różnic.
Tu i tam musi tkwić ćwiczenie się teoretyczne i praktyczne,
ażeby potem częściowe korzystne rezultaty dało się uchwy-
tywać w całokształty.

— Poczta lotnicza Italji jest od warunków klimatycz-
nych mniej zależną, aniżeli środkowo- i północno-europejska.
Zaciągi jej wzrosły przez otwarcie linij lotniczych Rzym-
Valona-Tirana i Rzym-Malta-Trypolis.

Trzy razy tygodniowo dochodzi ona po 7!/2 godzinach
do Albanji, a 81/2 godzinach do Trypolitanji. Daje to w obiegu
środkowo-europejskim oszczędność na czasie do 3 dni.

Przesyłki pocztowe na Bałkan nie dochodzą już do
Konstatynopola. gdyż francuska linja lotnicza „Cidna" w zi-
mie nie jest czynną, tylko do Budapesztu. Za przesyłki
pocztowe linjami lotniczemi do Grecji, Bułgarji, Jugosławji,
Eumunji i Turcji dolicza się te same dodatki co do Węgier.

"W Afryce angielskie monopolowe towarzystwo lotnicze
(Imperiał Airways Ltd.) uruchomiło 5 marca 1931 pocztową
linję lotniczą z Kairo do Muansa. Aeroplan kursuje raz
w tygodniu z nawiązaniem do w środę nadlatującego samo-
lotu linji Londyn-Karacbi, w czwartek rano zostaje poczta
unoszona przez Assiut, Luksor, Assuan do Wadi-Halfa,
w piątek leci aeropla>n dalej do Khartumu, w sobotę do
Kost, Malacal i Juba, w niedzielę do Butiaba, Port Bell
i Kisumu, w poniedziałek do Munsa.

Aż czterodniowa droga daje jednak na stosunki afry-
kańskie znaczne oszczędności na czasie, mianowicie dla po-
łudniowego Egiptu 2 do 4 dni, dla przesyłek do Khartumu
i północnego Sudanu 4 do 6 dni, dla południowego Sudanu
5 do 16 dni, dla północnej części belgijskiego Kongo 15 dni,
ostatecznie dla Kenji, Uganda i okręgu Tanganjika 7 do
23 dni.

Podczas gdy większą część południowej Ameryki ob-
sługuje francuska poczta lotnicza przez Hiszpanję i północno-
zachodnią Afrykę, a następnie francuską pocztą morską,
a na lądzie Ameryki niemiecką pocztą lotniczą „Hansa",
północną Brazylję obsługuje poczta lotnicza i statki po-
spieszne z Nowego Jorku do Miami. Ztąd nocą i następnego
przedpołudnia leci się przez Panamizebu, Cajennę do Para,
Maranhao do Fortalero.

Poczta odchodzi w niedzielę popołudniu o godz. 21-10,
a osiąga Fortalero w piątek o godz. 16-S, zatem w nie-
spełna 16 dniach.

Posyłki lotnicze do Jamajki uskutecznia się z nawią-
zaniem do linji Nowy Jork - Miami dwa razy tygodniowo,
a mianowicie z Miami przez Cienfuegos na Kubę do Kings-
ton. Droga trwa 37 godzin, przez co oszczędza się 3 do 4
dni. (YerMirteclinische Woche nr. 30 z 29 VII 1931, nr. 32
z 12 VIII. 1931 i nr. 1G z 20 IV. 1932).

Ini. A. W. Krilger.

lonja

Drogi.
— Droga samochodowa Kolonja - Bonn. Liczne publikacje,

które się prawie równocześnie ukazały w szeregu pism fa-
chowych, obwieszczają z tryumfem otwarcie w dniu 6 sierp-
nia b. r. nowo wybudowanej drogi samochodowej Kolonia-
Bonn.

Olbrzymi wzrost ruchu pomiędzy obu wymienionemi
miastami, dochodzący w pewnych porach do nasilenia 1000
pojazdów na godzinę, nie mógł być już pokonany przez
istniejącą drogę. Wprawdzie wydawało się rzeczą najprost-

szą odpowiednia przebudowa tej ostatniej,
jednakże bliższe obliczenie wykazało, że
nie wypadnie ona taniej, niźli budowa zu-
pełnie nowego, czterotorowego połączenia,
przeznaczonego li tylko dla samochodów.
Wszystkie inne pojazdy, nie wyłączając
nawet motocykli pozostawiono na starej
drodze.

Nowa droga długości 20*2 km jest
zupełnie wolna od jakichkolwiek skrzyżo-
wań w poziomie. Wszystkie skrzyżowania
z 29 drogami poprzecznemi i 2 linjami ko-
lejowemi zaprojektowano jako swobodne,
wykonując ku temu celowi 30 objektów
żelbetowych (1 objekt wspólny dla drogi
i kolei). Celem przerwania niemiłej dla oka
jednostajności, wyłożono ścianki poręczowe
objektów od strony wewnętrznej barwnemi
płytami kamionkowemi. Za podstawę tech-
nicznego rozwiązania przyjęto chyźość prze-
jazdu 100—120 Tcmjg, wobec czego zasto-

Rys. 1. sowano minimalny promień w krzywiznach
1000 m, przy którym nie istnieje już nie-

bezpieczeństwo wywrotu wozu względnie wyrzucenia go
z toru. Dodać przy tem należy, iż 67-5°/0 całej długości
leży w prostej, zaś 32-5°/0 w łuku. Zastosowanie wymie-
nionego minimalnego promienia, przy przyjętym przekroju
poprzecznym, dozwala w przekopach, przy szkarpie 1 : l ł/2 m
na dokładny przegląd drogi na długości 200 m, co jest wystar-
czające dla wspomnianej powyżej chyźości. Ponieważ teren
przedstawia równinę, przeto droga z reguły dostosowuje się
do niego, wedle uwidocznionego przekroju poprzecznego, od-

Trawnik '

Lawa piankowa miziowana Scm \IO-)2cm nawierzchnia
10-15 cm Makadam maziowy \ tłuczniowa

Dolny pokład

Rys. 2.

biegając od tego typu tylko w kilku partjach, usprawiedli-
wionych warunkami lokalnymi.

Maksymalny spadek zastosowany na drodze wynosi
2°/o • Wypukłe załomy spadków zaprojektowano w ten spo-
sób, by istniała możność wolnego przeglądu co najmniej na
długości 300 m. Załomy wklęsłe wyrównane krzywizną o pro-
mieniu 20.000 m.

Droga jest 16 m szeroką; z tego wypada 12m na
jezdnię, zaś po 2 w z każdej strony na pobocza. Wszystkie
szczegóły wyjaśnia rysunek. Wobec przyjęcia minimalnego
promienia 1000 m zastosowanie przechyłki w krzywiznach
okazało się zbędne.

Nawierzchnia wykonana została na razie prowizory-
cznie z makadamu maziowego, albowiem obawiano się osia-
dań partyj nasypowych. W przyszłości jednakże projekto-
wane jest wykonanie jezdni prawdopodobnie z drobnego
bruku, z którego już obecnie wykonano pewien odcinek
lJ/2 km długi, leżący w przekopie, gdzie obawa osiadań nie
istnieje, zastosowując bruk bazaltowy.
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Celem wyraźnego rozgraniczenia ruchu wykonano
w osi drogi jasny pas z wapienia 40 om szeroki, który za-
chowuje się bardzo dobrze i nie wymaga częstego odno-
wienia, jak to ma miejsce przy użyciu farby. Ażeby o ile
możności uniemożliwić dostąp do drogi z boku wykonano
obustronne rowy o szerokości co najmniej 1 -50 m. Dostęp
ten poza punktami początkowym i końcowym, możliwy jest
tylko w jednein miejscu, mianowicie przy skrzyżowaniu
z drogą prowincjalną Wesseling - Brtihl z pomocą podwój-
nych ramp dojazdowych.

Włączenie drogi w sieć ulic miejskich tak w Kolonji
jakoteż w Bonn, zaprojektowano nie bezpośrednio, lecz z po-
mocą pierścienia 10 m szerokiego o 100 m średnicy, co
w wysokim stopniu powiększa bezpieczeństwo jazdy w partji,
gdzie z ruchu wyłącznie motorowego przechodzi się w mie-
szany. Również pamiętano o sygnalizacji zbliżania się do
punktów końcowych.

Wiele troski przysparza kierownictwu budowy sprawa
oświetlenia drogi w nocy, albowiem przy tak żywym ruchu
nie można zadowolić się oświetleniem reflektorami wozów,
które raczej będą, przeszkodą z powodu jaskrawego oślepia-
nia i staóby się mogły przyczyną nieszczęśliwych wypadków.
Znajduje się ona w stadjum prób i definitywnie dotychczas
załatwioną nie została. Jako cechę na dzisiejsze stosunki
bardzo charakterystyczną zaznaczę, iż Minister Komuni-
kacji Rzeszy na ten jeden cel ofiarował, dla umożliwienia
prób zasiłek w kwocie 100.000 M., a więc sumę dwa razy
większą niźli u nas cały tegoroczny współudział Państwa
na cele utrzymania dróg państwowych. Na razie przeprowa-
dza się próby na 3 odcinkach, każdy po 500 m długości
z trzema typami oświetlenia, a zastosowany zostanie ten
typ, który okaże się najodpowiedniejszy.

Budowa rozpoczęła się w październiku 1929, trwała
zatem nieco mniej niźli S lata. Wzruszono około 680.000 m&

ziemi, utrwalono około 100 morgów szkarp, dostarczono
100.000 i kamienia do pokładu dolnego, oraz 70.0001 tłucznia.
Betonu na objekty zużytkowano 15.000 m3. Oprócz istotnych
robót złączonych z drogą samochodową, wykonać musiano
18 km korekcji dróg bocznych. Jest to zatem, jak widzimy,
robota o rozmiarach niecodziennych.

Dotychczasowe koszta budowy wynoszą, 8'6 mil. M.
podniosą się jednak po ukończeniu definitywnej nawierzchni
i oświetlenia do kwoty 11 mil. M. tak, iż przeciętnie 1 km
wypadnie na 550.000 M. Znaczna część kosztów pokrytych
została z funduszów przeznaczonych na opanowanie bezro-
bocia; przy budowie znalazło też zajęcie 5000 bezrobotnych.
(F. D, I. Nr. 33/32, Asphalt u. Teer Nr. 35/32, Verkelrs-
teclmik Nr. 23/32). E. B.

Koleje.
— Koleje i samochody. Rozrost ruchu automobilowego

staje się z każdym rokiem coraz silniejszym konkurentem
dróg żelaznych,. Samochody zabierają im corazto dłuższe
odcinki szlaków podmiejskich a nawet dalejbieżnych, zaczem
idzie ubytek w dochodach. &dy jeszcze do tego obecnie
wszedł w grę kryzys ekonomiczny, poszczególne zarządy
kolejowe zostają zmuszane do corazto większej elastyczności
w swoich poczynaniach i przeciwdziałania konkurencji przez
zakładanie własnych linij samochodowych, a nawet wyku-
pywanie już istniejących zakładów.

W roku zeszłym *) za pismem Der Balińbau (zeszyt
37 z 1930 r.) wspomniałem o akcji, przedsiębranej w tym
kierunku w Stanach Zjednoczonych P. A.

Verkehrstećhnik (nr. 8 z 1932 r.) podaje obecnie, że
w Anglji zdziałano w tym kierunku wiele. Wielkie zarządy
kolejowe prowadzą komunikację samochodową we własnym
zakresie od lat kilku. Kolej Midland posiada 1864, Zacho-
dnia 1486, Północno-wschodnia 1000, Południowa 387 omni-
busów samochodowych. Wozy kolei zachodniej wykonały

*) Czasopismo Techniczne nr. 5 z 10. III. 1931, str, 00.

w r. 1931 15,553.950 km, a ostatnio zamówiła ta kolej 227
samochodów towarowych za 92.000 funtów szt.

Dla ruchu samochodowego towarowego urządzono
osobny dworzec w Manchester, nowe zaś urządzenia dla
obrotu pączkowego kolei Zachodniej w Londynie są obsłu-
giwane wyłącznie przez samochody.

Wedle Zeitung d. Vereins d. Eisenbv. (nr. 6 z 1932)
angielskie zarządy kolejowe skierowują obecnie swe wy-
siłki w tym kierunku, by dworce swoje uczynić punktami
początkowymi lub końcowymi linij autobusowych. Dworce
kolejowe służyć będą w ten sposób tak celom komunikacji
kolejowej jak i samochodowej. Na placach kolejowych urzą-
dza się schroniska dla podróżnych, czekających na samo-
chody, pozatem zezwala się tym podróżnym na korzystanie
z urządzeń dworcowych, jak : poczekalnie, restauracje, prze-
chowalnie bagażów, umywalnie itp. W nowych rozkładach
jazdy kolejowych oznacza się punkty stykowe z linjami
samochodowerni. W westibulach umieszcza się rozkłady jazdy,
w kasach sprzedaje bilety z ważnością na linje autobusowe,
a bilety są kombinowane na koleje i automobile.

— Nowy typ ciężkich szyn na kolei Pensylwańskiej.
Dotychczasowy typ szyn tej kolei posiadał wysokość
168 mm, szerokości stopy 140 mm i ważył 65 kg\m. Szyny
te były przeznaczone dla pociągów, kursujących z szyb-
kaścią 130 kmjg przy nacisku na oś 36-3 ton.

Wobec konieczności przepuszczania pociągów z na-
ciskiem 45 *4 ton z szybkością 160 kmjg, opracowano nowy
typ wagi 76 kgjm, wysokości 220 mm o szerokości stopy
171 mm.

Jest to najcięższy typ szyn ze znanych dotychczas.
Stal, z której walcowane są, szyny, zawiera 0'70 do 0-85%
węgla. 0-70 do 1'000/0 manganu, 0-15 do 0"30 silicjum,
najwyżej 0"04°/0 fosforu [Inkjnier Kolbowy nr. 3 z r. 1932).

— O rurowych podkładach żelaznych jest mowa w Bulletin
Vassociation internationale du Congrfa des chemins de fer
(zeszyt 6 z r. 1931). Przeprowadza się z niemi próby
W Niemczech. Eóźnią się one od dotychczasowego typu nie-
mieckiego tem, że zaginęły w nich wszelkie kątowe krawę-
dzie; ściany boczne są zaokrąglone na zewnątrz i wydłu-
żają się pod spód ku osi podkładu, gdzie prawie się sty-
kają. Mają one dawać dobre połączenie z szynami, skutecz-
niej działać przeciw pełzaniu szyn, a być łatwiejsze i tańsze
w utrzymaniu.

— Przeciwpełzak, opisany przez inż. Lindnera, składa
się z trzech części: dwócli łap, obejmujących stopę szyny,
oraz właściwej opórki, która zapomocą klinowego wcięcia
chwyta i ściąga obie łapy, a z drugiej strony, opuszczoną
na dół wargą opiera się o podkład żelazny lub drewniany.
(Gleistechnik nr. 6 z r. 1932).

Próby z temi przeciwpełzakami przeprowadza się na
kolejach italskich. Urządzeń do przeciwdziałania pełzaniu
szyn posiadamy zbyt wiele, ponieważ i tu doskonałość jest
nieosiągalna, więc się rodzą corazto nowsze pomysły.

Nowy przeciwpełzak przypomina typ „Dorpmtiłlera",
chociaż posiada tę dobrą stronę, że niema przy nim śrub.
Zawsze ujemną jego stroną będzie potrzeba manipulowania
pod podeszwą szyny, co niezawsze będzie możliwe bez od-
gartywania żwiru lub śniegu.

Uważam, że najpraktyczniejszym przeoiwpełzakiem zo-
stanie stary „Rambacher". Należy tylko pamiętać, by przy
naoliwianiu innych śrub nawierzchni naoliwiano i jego śrubę,
co się jednak w praktyce niespełnia prawie nigdy.

— Pięćdziesięciolecie berlińskiej kolei miejskiej ubiegło
dnia 7 lutego 1932. Należy zaznaczyć, źe projekt budowy
kolei śródmiejskiej w Berlinie spotkał się z początku z prze-
waźnym sprzeciwem i uważany był jako niebezpieczny eks-
peryment. Dziś berlińczyk nie może się bez niej obejść.

W roku otwarcia 1882 kursowały na niej pociągi co
20 minut, w r. 1889 co 5 minut, w r. 1892 co 3( w r.
1896 co 2'5 minuty.
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Ilość wagonów pociągowych wzrastała od 4 do 6, 10,
12. W r. 1928 po zelektryzowaniu kolei ustalono skład ty-
powy wagonów na 8 czteroosiowych. Ilość pociągów wzrosła
do przeszło 1000 na dobę.

Ilość pasażerów wynosiła w 1931 r. 350,000 dziennie,
co daje 131 miljonów rocznie. Bilet jazdy kosztuje obecnie
20 fenigów III klasą, a 30 fenigów II klasą.

Kolej posiada połączenia z linjami podmiejskiemi
i dalekobieźnemi.

— Najwyższa kolej w Europie. W Ameryce Południowej
koleje Peruwiańska, Centralna i Autofogasta - Boliwja posia-
dają odcinki kolejowe, przekraczające wysokości 5000 m,
a nawet w jednym przypadku 5250 m. Odcinki to bardzo
ważne, mają na celu eksploatacją bogactw mineralnych
Andów.

Warunki klimatyczne są, tam zupełnie inne, niż na
równoznacznych, wysokościach Europy.

Tu najwyższą stacją kolejową była dotąd Jungfraujoch
na wysokości 3780 m ponad poziomem morza. Obecnie pro-
jektowana jest trasa z Monteratsch na linji Bernina, od-
ległej o 7*6 hm od Petresina do wierzchołka Pir-Berina na
wysokości 4120 w, gdzie ma być zbudowany hotel ze stacją
kolejową.

Projektowana kolej zębata z największem wzniesieniem
1 : 3 musi pokonać wysokość 1920 m. Po drodze będzie
wiercony tylko jeden tunel o długości około 2 hm. [The
Eailw. Gaz. nr, 7 z 1931. Inżynier Kolejowy nr. 6 z 1931).

— Wagony węglowe całkowicie spawane kolei amery-
kańskiej „Chicago Great Western" 70-tonnowe. Na próbę
zamówiono pięć takich jednostek, Przy spawaniu stosowane
są procesy acetylenowe i elektryczne. Pierwszy używa się
przy spawaniu części ciężkich, gdzie wytrzymałość i ciągli-
wośó metalu odgrywają główną rolę, drugi zaś przy spa-
waniu cienkich blach, by je ochronić przed skręcaniem się
w ogniu. Nity pozostawiono tylko w częściach, podlegają
cych łatwemu pęknięciu lub okresowej wymianie.

Wagony te ważą, o 18'60/0 mniej od nitowanych i dają
pojemność o 3-1 °/0 większą. CBailway Age nr. 19 z 1931).

— Budowa nowej fabryki wagonów na Uralu w pobliżu
Tagiłu przy kolei Permskiej została zadecydowana wobec
zapotrzebowania w Rosji wielkiej ilości wagonów towaro-
wych.

Fabryka ma być wykończona w r. 1933, będzie kosz-
towała 140 miljonów rubli i zatrudni 18.000 robotników
z wytworem roczny 55.000 wagonów towarowych. (Zeitg.
d. Yereines d. Eisenbwes. nr. 13 z r. 1932).

inL A. W. Kriiger.
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Kongresy i Zjazdy.
IV Konferencja Hydrologiczna Państw Bałtyckich od-

będzie się we w r z e ś n i u 1933 r. w L e n i n g r a d z i e .
Konferencja zostanie otwartą dn, 1. września 1933 r.

Termin przedkładania referatów upływa z dniem 1 grudnia
r. b. Rozmiar jednego referatu nie powinien przekraczać
20 stron po 440 słów, wraz z kliszami. Liczba tabel jest
ograniczona do dwóch, format ich nie może przekraczać wy-
miaru 22 X 53 cm (wewnątrz ramki).

Korespondencje i referaty należy przesyłać pod adre-
sem : Institut Hydrologiąue de 1' Etat — Vassili Ostrov, 2-me
ligne, Leningrade U. R. S. S.

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.

z dnia 23 maja 1933 r.
1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto po

odczytaniu bez zmian.
2. Przyjęto przez balotaż następujących nowych człon-

ków : Inź. Wacława Aldę, inź. Władysława Feczko, inź.
Blinem Fuchsa, inź. Józefa Karwowskiego, inż. Tadeusza
Kłusa, inź. Władysława Reinina, inź. Franciszka Roznaro-
wicza, inź. Jana Tyrałę, inź. Zygmunta Tyszkowskiego
i inź. Władysława Winklera.

3. Skarbnik składa sprawozdanie kasowe za pierwszy
kwartał b. r. i podaje, źe stan dotychczasowych wkładek
na fundusz zapomogowy dla bezrobotnych członków Towa-
rzystwa wynosi 1.100 zł. Uchwalono ogłosić odezwę do
bezrobotnych członków Towarzystwa, potrzebujących do-
raźnej pomocy, aby się zgłaszali pisemnie o bezprocentowe
pożyczki. Wysokość jednorazowej pożyczki określono na
150 zł,, zwrotnych w 6 miesięcy po otrzymaniu posady.

4. Prezes zawiadamia Wydział o swej bytności w Mi-
nisterstwach Komunikacji i Robót Publicznych w sprawie
Czasopisma Technicznego.

5. Prośbę „Zachodnio Polskich Wiadomości Technicz-
nych" z Poznania o wymianę Czasopisma Technicznego za-
łatwiono przychylnie.

6. Prezes przedstawia sprawę stworzenia Sekcji za-
trudnienia pracowników umysłowych przy Sekcji Pracy Na-
czelnego Komitetu dla spraw bezrobocia przy Prezydjum Rady
Ministrów, oraz podaje konkretne wnioski w tej sprawie.
Uchwalono wnioski te przesłać do Warszawy.

7, Prezes podaje do wiadomości, źe Związek Miast
zwrócił się do Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych
o zorganizowanie stałej „Pomocy Technicznej".

8. Wiceprezes Inż. Prachtel-Morawiański referuje tekst
odpowiedzi na pismo Związku Polskich Inżynierów Kolejo-
wych w sprawie stanowiska inżyniera i prawnika w służbie
kolejowej.

Na tem posiedzenie zamknięto.

Protokół z posiedzenia Wydziału Głównego P. T. P.
z dnia 17 czerwca 1932 r.

1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto po
odczytaniu bez zmian.

2. Przyjęto przez balotaż następujących nowych człon-
ków : Inź. Władysława Murzewskiego, inź. Stanisława Ochę-
duszkę i inź. Zbigniewa Skąpskiego.

3. Prezes zawiadamia, źe dotychczas nie wpłynęło
żadne podanie o pożyczkę dla bezrobotnych członków i stawia
wniosek, by upoważniono Prezydjum do załatwiania podań,
które ew. wpłyną. Wniosek uchwalono.

4. Uchwalono poprzeć starania Dr. Pareńskiego w Za-
rządzie Funduszu Kultury Narodowej w Warszawie o wy-
danie jego dzieła p. t . : „Rzeki obszaru Państwa polskiego".

5. Prośbę czasopisma Nowości Techniczne z Moskwy
(wychodzącego po rosyjsku) o wymianę z Czasopismem Tech-
nicsnem załatwiono przychylnie.

6. Nadesłany memorjał Ligi Morskiej i Kolonjalnej
w sprawie utworzenia T. A. Asekuracyjno - Gospodarczego
uznano za nierealny i niewykonalny.

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 1. 4.



1932 Nr. 20. z dn. 25. X. CZASOPISMO TECHNICZNE—Organ Ministerstwa Robót Publicznych (w likwidacji)
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T U E S Ó : Prof. inż. Dr. W. W i e r z b i c k i : Wyznaczenie linij izostatycznych. (Dokończenie). — Dr. Inż. St. J a m r ó z : Zagadnie-
nie dopuszczalnych naprężeń dla blach kotłowych, z uwzględnieniem wpływu temperatury. (Dokończenie). — Wia-
domości z literatury technicznej. — Recenzje i krytyki. ,

Prof. inż. Dr. Witold Wierzbicki.

Wyznaczenie linij izostatycznych.
(Dokończenie).

III. Linje izokliniczne i ich zastosowanie.
Linje izokliniczne (isoclinic lines)6), są to krzywe

posiadające tę własność, że we wszystkich punktach
jednej z nich naprężenia główne tego samego rodzaju
są względem osi współrzędnych jednakowo nachylone.

Poszczególne elementy poszczególnych linij izo-
statycznych są więc dla danego rodzaju naprężenia głów-
nego w miejscach przecięcia ich z linjami izoklinicz-
nemi do siebie równoległe. Linje izokliniczne (izokliny)
mogą być z tego powodu pomocne przy budowie linij
izostatycznych.

Rolę równań linij izoklinicznych odgrywają rów-
nania (6) i (7), o ile kąty cp będziemy uważali w nich
za wielkości stałe. Grdy chcemy więc sporządzić linję
izokliniczną dla danej wartości kąta nachylenia danego
naprężenia głównego, wstawiamy wartość tę w lewą
część wyrażenia (7), prawą zaś przedstawiamy jako
funkcję x i y, wyrażając naprężenie ox i ay w ten sam
sposób, jak w rozdziale poprzednim.

W ten sposób równania izokliniczne stają się
równaniami typu:

tg<jp=-F(a;, y) = const (49)
Dla przykładu omówimy tu sposób powstawania

linij izoklinicznych w konstrukcjach przedstawionych
na rys. 16, 18, 19 i 21.

Dla łatwiejszego budowania linij izoklinicznych
wskazanem jest, aby równania ich były rozwiązane
względem jednej ze współrzędnych. W tym celu nieraz
wygodniej jest tu korzystać nie z równania (7), lecz
bezpośrednio z równania (6).

Ustawmy równanie linji izoklinicznej dla belki,
przedstawionej na rys. 16.

Zastępujemy przedewszystkiem równanie (6) przez
równanie:

• - ^ • i (50)

które przybiera w danym przypadku postać :
P

tg2<p=— 2.
Pzy

lub postać:

xy

=0, .

. (51)

, (52)

• (53)

Dla belki obciążonej w sposób ciągły odpowiednio
znajdujemy:

i - - ! . . . . ( 5 4 )

, . . (55)

skąd po rozwiązaniu równania otrzymujemy:
_a;tg2p , V/stg2ft\2 ~ft»

. . (56)

Wstawiamy dalej we wzory (53) i (56) np. cp=QO°
oraz x równe kolejno 2, 4, 6 i t. d. i tą drogą docho-
dzimy do linij izoklinicznych, oznaczonych cyfrą 60°
na rys. 16 i rys. 18. Cyfra 60° oznacza tu, iż w każdym
punkcie danej krzywej jeden z przekrojów głównych
nachylony jest względem osi OX pod kątem 60°.

Ponieważ wiemy, źe większe naprężenie główne
na górnej powierzchni belki ma kierunek poziomy,
czyli równoległy do osi belki, co odpowiada cp = 90°

i y=+-fr, więc przyjmujemy w równaniach (53) i (56)
a

przed pierwiastkiem znak + (więcej). Dla podobnych
powodów w dolnej części belki przyjmujemy • znak —
(mniej).

Przy <p=45° otrzymujemy zarówno z równania
(53), jak i z równania (56) dla y wyrażenie nieokre-
ślone co _ co j którego wartość rzeczywista równa się 0.
Oś belki więc jest linją izokliniczną dla kąta <p=45°.

Na rys. 16, 18 i 19 krzywe izokliniczne dla różnych
kątów przedstawione są zapomocą cienkich linij peł-
nych.

Aby otrzymać linje izokliniczne dla zapory, przed-
stawionej na rys. 21, nadajemy równaniu (6), w związku
z oznaczeniami (44) i (45), postać następującą:

t f f 9 a , _ 2 T O _2zctg 2 a>
t>H a CP = = — ; . . , , [O i )

Gy—ox cy-\-bx
Uozwiązując równanie (57) względem x, otrzy-

mujemy:
(58)

2ctg2ń>— 6-6,46fcg2<p'

fu
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5) Aldra Miura: „Spannungskuryen in rechteckigen und
keilfSrmigen Tragern", Berlin, 1928, str. B i następne.

Wstawiając w równanie (58) poszczególne war-
tości kąta (p dochodzimy do pęku prostych izoklinicz-
nych wskazanych na rys. 21 zapomocą cienkich linij
pełnych.

Pęki linij izoklinicznych mogą być z powodzeniem
wyzyskane do budowy linij izostatycznych.

Przypuśćmy więc, iż mamy pęk linij izoklinicz-
nych (rys. 22), odpowiadających kątom qp1( <p2, c>3 itd.

Jeżeli linja izostatyczna ma przejść przez punkt
a, leżący na izoklinie (fx, wówczas przeprowadzamy
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z tego punktu prostą aar, równoległą do osi O X i od-
kładamy od niej kąt cpi = aiaai w sensie schematu
rys. 1. Prosta a a% będzie tu kierunkiem przekroju
(elementu izostatycznego), na który działa naprężenie
główne, odpowiadające danemu pękowi linij izoklinicz-
nych. Przeprowadzając prostą ab prostopadłą do prostej
aas, znajdujemy kierunek odcinka linji izostatycznej,
zawarty między izoklinami (p1 i tp2.

W punkcie b przeprowadzamy prostą b b%, na-
chyloną pod kątem c?2 względem osi X-ów oraz prostą
bc do niej prostopadłą i stanowiącą odcinek linji izosta-
tycznej między izoklinami cp2 i c>3. "W ten sam spo-
sób budujemy pozostałe odcinki poszukiwanej linji izo-
statycznej. Kąty <jpj, (JP2, <p$ i t. d. odkładamy tu od
osi X-ów na podstawie tangens' ów.

"Wyznaczenie linij izostatycznej na podstawie izo-
klinów można uprościć sobie w sposób następujący :

Przeprowadzamy prostą O^ K równoległą do osi
X-ów i prostą Ke' do niej prostopadłą. Na tej ostatniej
prostej odkładamy odcinki Kb', Kc' i t, d. w ten spo-
sób, aby:

UJi Uli. . ,
i t. d.

Łącząc ze sobą punkt C1! z punktami b', c', d'... znaj-
dujemy kierunki Otb'jjab, O1c' jjbc i t. d. Dla wy-
znaczenia więc linji izostatycznej abcde przeprowa-
dzamy z punktu a prostą równoległą do Oj b', z punktu
b równoległą do O, c' i t. d. Mamy tu w ten sposób
do czynienia z pewną analogją wieloboku sznurowego
(por. rys. 21). Gdyby linje izokliniczne były do siebie
nieskończenie zbliżone, wówczas odcinki ab, bc, cd
i fc. d. byłyby nieskończenie małe i dałyby w rezulta-
cie ścisłą linję izostatyczną a A. Ponieważ jednak wy-
mienione odcinki mają, długość skończoną, linja łamana
abcd.. . odsunie się na rys. 22 względem odpowiedniej
krzywej w kierunku do początku współrzędnych.

Jeżeli przeprowadzimy przez punkt a, zamiast
prostej a b, równoległą do niej prostą O 7, a następnie,
zamiast prostej be, równoległą do niej prostą 77/itd.,
nowa linja łamana OIIIIII.. . byłaby przesunięta
względem linji łamanej abc... w kierunku dodatnich
X-ów. Dwie wymienione tu linje łamane tem różnią się od
siebie, że każdy element linji abc..., zawarty między
izoklinem <p'{ a izoklinem go;+i, nachylony jest względem
osi X-ów pod kątem 90°—q>i, a każdy element linji
0 7/7... zawarty między temi samemi izoklinami na-
chylony jest względem osiX-ów pod kątem 90°— fi+i.
Krzywa a A, jako ściśle przeprowadzona linja izosta-
tyczna, przechodzi między linjami łamanemi abc...
1 OIII. . . i odgrywa dla nich obu rolę granicy przy
nieskończenie zwiększającej się liczbie izoklinów

w ten sposób, aby jej odcinek przecinający linję izo-
kliniczną <pt i nachylony względem osi X-ów pod ką-
tem q>i znajdował się częściowo między izoklinami <jp,_i
a ę,, częściowo zaś między izoklinami q>i i (jpi+i (rys. 23).
W tym wypadku wierzchołki linji łamanej B, Cit. d.
powinny znajdować się w jednakowej odległości od
izoklinów, między którymi są zawarte8). Linja izosta-
tyczna tą drogą wyznaczona wskazana jest na rys. 16,
jako linja /, przyczem, jak widaó, linja ta dobrze zga-
dza się z krzywą, otrzymaną drogą przybliżonego cał-
kowania równania (21). Na tym samym rysunku linja
II została zbudowana na podstawie linij izoklinicznych,
przeprowadzonych co 5°, a linja III na podstawie linij
izoklinicznych przeprowadzonych co 10°.

Na rys. 18, 19 i 21 grubemi linjami punktowa-
nemu uwidocznione są linje wykonane na podstawie
linij izoklinicznych według schematu linji abc...
z rys. 22.

Budowanie linji izostatycznej według schematu
ABC... z rys. 23 nastręcza trudności przy określaniu
położenia punktów Bx O, D jednakowo odległych od
zawierających je izoklinów. To powoduje dowolności
i dlatego uważam, iż przy korzystaniu z wymienio-
nego schematu koniecznem jest jednoczesne sporządze-
nie linji izostatycznej według schematów abc...
i O III. .. z rysunku 22 celem ustalenia granic błędu.

IV. Wnioski.

Porównajmy teraz sposób wyznaczenia linij izosta-
tycznych na podstawie linij izoklinicznych ze sposo-
bem przybliżonego całkowania równania różniczkowego
linji izostatycznej.

Przy całkowaniu równania krzywej izostatycznej
dokładność obliczenia może być, jak to wykazano
w rozdziale II, łatwo ustalona drogą porównania ze
sobą kolejnych przybliżeń obliczenia. Dokładność, jaka
tu może być uzyskana przez zmniejszanie dowolnych
przyrostów, jest dostateczna dla wszelkich zagadnień
o charakterze technicznym.

Przy wyznaczeniu linij izostatycznych na podsta-
wie izoklinów dokładność tego wyznaczenia zależy od
takich okoliczności, jak skala rysunku, ścisłość ry-
sunku, ilość wyznaczonych linij izoklinicznych i t. d.,
które nie zawsze są łatwo uchwytne i które nie po-
zwalają wobec tego łatwo ustalić granic błędu obli-
czema.

Rys. 23.

Aby możliwie jaknajlepiej zastąpić linję aA (rys.
22) przez linję łamaną, można przeprowadzać tę ostatnią

Z drugiej strony wyznaczenie jednej linji izosta-
tycznej drogą przybliżonego całkowania wymaga mniej
więcej 1—2 godzin czasu i znacznego natężenia uwagi,
wobec tego, że związana z tem całkowaniem praca ra-
chunkowa nie daje się zmechanizować.

Samo wyznaczenie linji izostatyoznej na podsta-
wie danego pęku izoklinów jest rzeczą bardzo prostą.
Wyznaczenie linij izoklinicznych wymaga wprawdzie
dość znacznej ilości działań arytmetycznych, lecz dzia-
łań powtarzających się i dających się ująć w tablice.
Przytem pęk izoklinów pozwala na przeprowadzenie
linij izostatycznych przez dowolną liczbę punktów.

Uważam więc iż, dopóki chodzi o wyznaczenie
linij izostatycznych dla celów ogólnego zorjentowania
się w pracy danej konstrukcji, wyznaczenie tych linij
na podstawie linij izoklinicznych jest całkowicie wska-
zane, gdy jednak chodzi o dokładne wskazanie miejsca
w danej konstrukcji, które powinno być wzmocnione
lub, w którern należy oczekiwać pęknięć, należy wów-
czas uciec się do opisanego wyżej sposobu całkowania
równania linji izostatycznej.

6) Th. Wyss: „Die Kraftfelder in festeaelastisclien Korpern
und ihre praktisohen Anwendungen", Berlin, 1926.
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Zagadnienie dopuszczalnych naprężeń dla blach kotłowych,
z uwzględnieniem wpływu temperatury.

(Dokończenie).

Przejdźmy po koleji ważniejsze z nowszych badań
granicy płynności blach kotłowych.

B a d a n i e K a i s . W i l k I n s ł. f. Eisen-
forsch. K o r b e r a i P o m p a z 1927 r. i z 1930 r.

Badania objęły wszystkie cztery kategorje blach ko-
tłowych według niem. przepisów. Na załączonych wy-
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Rys. 14.

kresach rys. 14 i 15 zestawiono wyniki badań blach I—II
kategorii, publikowane w r. 1927 i 1930.

Warunki badania były następujące:
1927: Próbki pobrano z S. M. wyżarzonych blach

3000X2000X20 mm podłużnie w ilości 1—3 na każdy
punkt 20°, 100°, 200°, 300°, 400°, 500°. Maszyna Amslera
50 t. Pomiar wydłużeń aparatem lusterkowym Mairtensa.
Ogrzewanie elektryczne w kąpieli olejowej i siołne. Pomiar
temperatury prawdopodobnie pośredni przez pomiar
temperatury płynu termometrem rtęciowym i termoele-
mentem. Szybkość obciążania 2 kglmnfjselz. Czasu trwa-
nia obciążenia nie podano, prawdopodobnie odcziyt zaraz
po dojściu do właściwego obciążenia. Oznaczenie granicy
płynności przy O,2°/o odkształcenia trwałego.

^ 1930: Próbki pobrano z S. M. wyżarzonych blach
6000X2000X20 poprzecznie w ilości 3 na każdy punkt
(20°_, 300°, 350°; 400°, 450°, 500°). Inne warunki jak wba-
dlaniach z r. 1927 z tem, że podano czas trwania obciąże-
nia na około 10 sekund.

B a d a n i a U r b a ń c z y k a (13) s 1927 r.
Badania Urbańczyka objęły nietylko granicę płyn-

ności, ale i inne cechy wytrzymałościowe I—IV kategoryj
blach kotłowych. Wyniki badań dwu pierwszych są
przedstawione w załączonych, wykresach. Rys. 16.

Próbki w ilości 144 sztuk na każdą, blachę pobrano
z 4 S. M. wyżarzonych blach kotłowych, ze stopy, z głowy,
podłużnie i poprzecznie w ilości po 3 próbki na 1 punkt
(20°, 100°, 200°, 225°, 250", 275", 300", 325°, 350°, 400°,
500°, 600°).
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Bys. 15.

Maszyna Amslera 100 L Pomiar wydłużeń własnym
przyrządem, bez podania opisu i konstrukcji, ogrzewanie
gazowe w kąpieli. Sposób pomiaru temperatury nie po-
dany podobnie jak i czas trwania obciążenia, z. zaznacze-
niem, że cały czas badania, próbki trwał 3—5 minut,
a więc uwzględniając konieczną ilość stopni obciążenia
należy uważać, że wyczekiwania po dojściu do właściwego
obciążenia nie 'było. Oznaczenie granicy płynności przy
0,2°/° odkształcenia trwałego.

B a d a n i a w ł a s n e CM. S. D.) 1931—32").
Do badań uzyskano- 2 blachy wykonane ze spustu

z pieca 8. M. o następującym składzie chemicznym
spustu:

Blacha O P S Mn Si
26 mm (JsT) 0,11 0,02 0,018 0,52 —
18 „ (D) 0,15 0,031 0,09 0,49 -
Analiza chemiczna gotowych blach potwierdziła

wyniki analizy spiistu. Blachy pochodzenia jednej z. hut
krajowych, wzięte z normalnej produkcji5). Przeprowa1-

4 ) Przedstawione n a VI. Zjeździe Inżynierów Mechaników
Polskich, w Warszawie w maju 1932 r.

5) Na t e m miejscu s k ł a d a m y podziękowanie Z a r z ą d o m H u t y
L a u r a i H u t y Bi smarka za bezpłatne dostarczenie Tjróbek b l a c h .
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dzenie normalnej próby na rozciąganie w temperaturze
pokojowej dało następujące wyniki wytrzymałości na
rozciągfanie:

Blacha Głowa Stopa Średnio
podł. poprz. podł. poprz.

26 mm 36,2 38,1 36,6 36,8 36,9
16 „ 41,8 40,3 88,7 43,2 41,0
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:. 16.

Jak widzimy średnia wytrzymałość obydwu blach
odpowada wytrzymałości obliczeniowej blach kotłowych
obydwu kategoryj. Kategorji trzeciej „B" (45—55 kglmm2)
narazić nie badano, wobec braku jej zastosowania, a tem-
samem trudności w uzyskaniu odpowiedniego materjału.

dzoną, do pomiaru wydłużeń aparatu lusterkowego. Mar-
tensla. j

Wymiary próbek przedstawia rys. 19.
Ryc. 20 przedstawia próbkę zamocowania w masay-

nie z zmontowanym na niej aparatem Matritensa i nało-
żonym piecykiem.

Ryc. 17 a.

Obraz przeciętnej struktury blachy 26 mm widzimy
na ryc. 1 a, blachy 18 mm na ryc. 17 b.

Próbki pobrano w sposób wskazany na rys. 18
z blach starannie wyżarzonych ze stopy i z głowy, po-
dłużnie i poprzecznie, w ilości 2—3 próbek na 1 punkt
(20°, 100", 200", 300", 400°). Zdecydowano się na dwukie-
runkowe pobranie próbek ze stopy i z głowy dla opano-
wania różnic, jakie mogą z tego powodu zachodzić w bla-
sze kotłowej.

Do przeprowadzenia prób użyto maszyny Amslera
30 i (i. wyk. 1930) z siłomierzem wahadłowym, spraw-

Ryc 171.

Do ogrzewania próbek zastosowano piecyk elektry-
czny Amslera z ogrzewaniem próbek w powietrzu. Rys. 9.
Pomiar temperatur pośredni przez umieszczenie spraw-
dzonego itermoiefanentu żelazo-konstantan w powietrizti
AV p. 6 po poprzedniem wywzoroowaniu przebiegu tem-
peratur w próbce, o ozem była mowa poprzednio. Wy-
brano ogrzewanie powietrzem ponieważ:

1. Jest możliwe umieszclzenie lusterek aparatu Max-
tensa pod piecykiem, a więc w strefie "Wolnej od gorących
prądów pow^ietrznych.

2. Unikamy korozji aparatu i próbki i zachodzenia
lusterek mgłą i oparami oraa innych kłopotów, jakie daje
ogrzewanie płynowe.

Rys. 18.

Rys. 21 podaje cztery wykresy przebiegu wydłużeń
całkowitych, trwałych i elastycznych dla naprężeń do gra-
nicy płynności z pomiarów aparatem Martenisa dla tem-
peratur 20°, 200°, 800°, 400°.

Rys. 22 przedstawia wykreślnie uzyskane wyniki
badań, dla obydwu blaich i czterech sposobów pobrania
próbki. Średnie wyniki podano w tablicy.

Oprócz tego wykreślono1 średnią wartość granicy
płynności 0,2% dla całej blachy (grubsza lin ja na wy-
kresie).

O m ó w i e n i e w y n i k ó w b a d a ń g r a n i c y
p ł y n n o ś c i .

Jak już zaznaczyliśmy poprzednio poszczególne ba-
dania badaczy niemieckich jak i badania M. S. D. nie
mogą być całkowicie porównywalne ze względu na od-
mienne warunki badania głównie przez zastosowanie 10
sek. czasu trwania obciążenia przy badaniach. M. S. D.,
a wreszcie i ze względu na nieuniknione różnice w skła-
dzie chemicznym blachy, jej grubości, a wreszcie wpływu
poprzedniej przeróbki. Jednak w pewnych granicach mo-
żemy sobie pozwolić na wspólne omówienie wyników.

Jeżeli zaczniemy jeszcze od badań Martensa z 1890
roku (1), to wprawdzie Martens uważa przebieg granicy
płynności za malejący proporcjonalnie ze wzrostem tem-
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peratur, jednak na zestawionych przez niego wykresach
widzimy, że do około 200° spadek granicy płynności jest
stosunkowo nieznaczny i przy-
biera na wartości bardiaiiej zde-
cydowanie powyżej tej granicy
temperatur.

Badanie' Korbera i Pompa
z 1927 r. (8) przedstawione nai
rys. 13 i 14S dla pewnych ilości
blach nie wykazują prawie
.spadku do 200°, dla, innych spa-
dek ten jest znaczny.

Badania Korlbera i Pom-
pa z 1930 r. (9) obejmują war--
tość granicy płynności od 300°
do 500°, oraz w temperaturze
pokojowej. Brak pomiarów po-
średnich między 100° i 300°,-któ-
ryby wykazały zachowanie się
granicy płynności w tym zakre-
sie temperatur.

Badania Urbańczyka wy-
kazują dla wszystkich czterech
kategoryj blach kotłowych sta-
łość granicy płynności do około
200° a nawet do 250°, poiozem
spadek prawdę prostolinijny
z tendencją malejącą od 400° do
600° C.

Badania Fischera (14) zna-
ne nam właściwie nie z bez-
względnych wartości* ale z ptro-
p'ozycyj obliczeniowych, warto-
ści granicy płynności, wykazu-
ją jej spadek już dla niskich za-
kresów temperatur do 200°.

Badania M. S. D. wsikazu-
ją na stosunkowo' nieznaczny
.spadek granicy płynności do
200° i zniaczny, prawie linjowy,
spadek od 200° do 400°.

Na podstawie powyższych
wyników badań własnych i ob-
cych można przyjąć, że:

Granica płynności przy 0,2°/° zachowuje praktycz-
nie stałą wartość do 200° poczem dopiero ulega znacz-
nemu spadkowi.

Co do bezwzględnych wartości to dla poszczególnych
blach kotłowych uzyskano następujące cyfry (w kglmm2):

Rys. 19.

i temperatury, badania tychże autorów z 1930 po 3 próbki
poprzeczne. Badania1 Urbańczyka i M. S. D. obejmowały
po 2—3 próbek, podłużne, poprzeczne ze stopy i z głowy
czyli razem po 8—12 próbek z każdej blachy dla jednej
wartości temperatury.

Ryo. 20.

Najmniejsze różnice między poszozególnemi wyni-
kami uzyskano pcezy 20°, co jest zrozumiałe, bo wpływ
warunków biadania przy tej temperaturze jest stosunkowo
najmniejszy. Przy 200° najwyższe wyniki dla kategorji
I dają badania M. S. D., potem następuje Urbańczyk,
najniższe Korber i Pomp, chociaż dla II iategorji jeden
wynik Kórbera i Pompa wyskakuje powyżej wyników
M. S. D. i Urbańczyka. Przy 300° i 400° najwyższe wyniki
uzyskuje Urbańczyk, zaś wyniki M. S. D. są dla kategorji
I-ej najniższe. Daje się to wytłumaczyć różnicą czasu
trwania obciążenia dla poszczególnych badań.

Korber
i Pomp

1927

Korber
i Pomp

1930

Urbań-
czyk
1927

M. S. D.
1931-32

20°
19,6
21,0
17,3

20,9
19,4
22,1

19,7

19,8

I.

100°
17,1
21,4
17,5

,
—
—

17,8

20,2

Kategorja (j
(35_44)
200°
15,8
18,5
16,4

,
—
—

18,6

19,5

300°
11,7
12,9
11,8

12,1
12,9
12,9

16,0

13,8

K)

400°
11,7
13,2
12,0

11,6
11,5
11,4

12,4

11,2

500°
7,4
8,2
7,6

8,8
8,6
9,3

9,3

_

20°
25,7
20,8

21,6
20,0
21,7

25,0

'23,4

II.

100°

23,6
20,4

—
—

24,7

24,0

Kate gorj a
(41—50)

200°
25,2
20,0

—
—

24,0

22,7

300°
15,2
12,3

14,3
14,6
15,3

20,9

18,7

W
400"
14,8
12,0

13,0
12,7
14,6

16,0

15,4

500°

10,1
. 8,5

9,8
11,0
10,6

11,7

_

Powyższe wartości są obliczone jako średnie dla ka-
żdej blachy, przyczem badania Korbera i Pompa z 1927
obejmowały po 1—3 próbek podłużnych dla każldej blachy

„Czasopismo Techniczne" Nr. 20 z r. 1932.

Wyżej przedstawione pomiary mają nam służyć d'o
określenia pewnych wartości naprężeń, które mają być
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przyjęte za obliczeniową granicę płynności analogiczną
do obliczeniowej wytrzymałości na rozciąganie.

Aufcorowie niemieccy schodzą dość nisko z propozy-
cjami obliczeniowej granicy płynności. I tak Urbańczyk
(13) proponuje następującą tabelę:

I. kategorja
(35—44 lcg\mm%)

20 18,0
100 17,0
200 16,5
250 15,5
300 14,5
350 13,0
400 11,0
500 8,0

II. kategorja
(41—50 I c ^

21,0
20,5
19,0
18,0
17,0
14,0
12,0
9,0

wagi kotłów pracujących w niezbyt jeszcze wysokim za-
kresie temperatury, gdzie jej wpływ jest faktycznie nie-
znaczny.

głowa podt.
" poprz.

sfopa podf.
" poprz.

średnia

Propozycje Fischera i Ehmcke'go idą jeszcze dalej

ł°G

20
100
200
260
300
350
400
500

I. kategorja
5 4 4 2

18,0
17,5
15,0
12,5
10,0
8,5
6,5
5,0

II. kategorja
(41—50 ltf

20,0
19.5
18,0
15,0
12,5
11,5

9,5
6,5

• wydłużenie trwałe
wydłużenie elastyczne
wydłużenie całkowite jpo 10 minutach/

Temp.-200X

głowa
" poprz.

stopa podł.—^
» poprz.

średnia

0 20

OftS 0,10 0,15 Q20
wydłużenie w '/<,

Ł

200 300 400
lemperalura w "C

Rys. 22.

Propozycja M. S. D. oparła się na założeniu, że do
200° wpływ temperatury na granicę płynności jest sto-
sunkowo nieznaczny tak, że można przyjąć pewną jej
stałą wartość. Za taką przyjęto dla kateg. (70 18kghnm2

Temp. 300 'C

wydłużenie w '/

Q05 0,10 0,15 ^
wydłużenie w %

. Temp.' 400 X

wydłużenie całkowite
odczytane natychmiast

0,10 0,15 020
wydłużenie w %

Rys. 21. 020

Te wartości nie odpowiadają rzeczywistym warto-
ściom gr. płynności dla tych kategoryj blach kotłowych
i są przyjęciami, w których tkwią pewnego rodzaju współ-
czynniki pewności, zresztą, zupełnie niepotrzebne, jeżeli
istnieje właściwy współczynnik pewności. Prowadzi to do
.przedymenzjanowania blach, a temsamem i zwiększenia

200' 300 400
femperafura w "C

Rys. 23.

dla kateg. (D) 21 kgjmm2. Daje to dla kategorji K rów-
noznaczność w przyjęciu naprężeń dopuszczalnych tak
z uwagi na wytrzymałość, na rozciąganie, jak i na gra-
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nicę płynności (dla kategorji K wytrzymałość oblicze-
niowa = 36 leg I mm9, zaś wsp. pewn. do JR,., ?z — 4).
Dla kategorji >,T)U naprężenia dopuszczalne obliczone
z R,. wypadają o 0,25 kg niższe od naprężeń dopuszczal-
nych obliczonych według obliczeniowej granicy płynności
do 200", a więc praktycznie to samo. Przyjęcie stosunkowo-
niskich wartości granicy płynności dla zakresu od 20—
200° mimo uzyskania faktycznie wyższych wartości, wy-
nika więc z dobrania stosunków współczynników pew-
ności dla wytrzymałości na rozciąganie i granicy
płynności. Różnica jest jednak stosunkowo nieznaczna
i przyjęcie jej ułatwia, następnie dobranie właściwszego
przebiegu spadku granicy płynności dla wyższego za-
kresu temperatur, t. j . do 400°.

Przebieg ten uzyskaliśmy przez dobranie granicy
płynności przy 400" dla kategorji (K) 11 kg/mm1, dla
kategorji (D) 14 kglmttf i połączenia tych punktów linją
prostą z punktami 18 kg/mm2 i 21 kglmm1 przy 200°.

Otrzymane linje proste wyrażone są. równaniami:
dla kategorji (K) ?/A-=25—0,035 ż

{D) ^ - 2 8 - 0 , 0 3 5 *•
Rys. 23 przedstawia wykreślnie. propozycję Mech.

Stacji T)ośw. P. L. obliczeniowej granicy płynności dla
blach kotłowych, pracujących w podwyższonej tempera-
turze, przyczem zdaje się nie potrzeba podkreślać pew-
nego ułatwienia i przejrzystości, jakie pociąga zia sobą
tego rodzaju zastawienie w przeciwstawieństwie do zasta-
wień tabelarycznych. W ryc. 22 zostały równocześnie
wykreślone do porównania propozycje obliczeniowej gra-
nicy płynności według Urbańczyka i Fischera dla dwu
pierwszych kategoryj blach kotłowych.

Propozycja powyższa została przyjęta jednogłośnie
na posiedzeniach Komisji Kotłowej Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w dniu 1 sierpnia 1931.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że powyższa propo-
zycja, jako nieoparta na wielkiej ilości baidań nie może
mieć tak ugruntowanych podstaw, jakie mają inne ce-
chy matarjału badane w temperaturze pokojowej. Dla-
tego też Komisja kotłowa P. K. N. dla zebrania więk-
szej ilości doświadczeń z materiałami kotłowemi, uchwa-
liła pobieranie dalszych próbek z. bieżącej produkcji blach
kotłowych w sposób ciągły i badanie ich w podwyższo-
nej temperaturze.

Prawdopodobnie jednak te przyszłe wyniki nie da-
dzą nam tak wielkich różnic, któreby przy stosowaniu
proponowanych obecnie wartości i zachowaniu obecnego
współczynnika, pewności, wykazały niebezpieczeństwo
osiągnięcia zbyt wysokich naprężeń z uwagi na wpływ
temperatury. Wynika to z porównania naszych badań
z wyżej opisanemi badaniami niemieckiemi, gdzie mimo
odmiennych warunków badania różnice wyników nie były
tak rażące, ażeby przewidywać jakieś komplikacje.

Górną granicę temperatur dla obliczeniowej gra-
nicy płynności przyjęliśmy przy 400°. Wynika to z zało-
żenia, że powyżej tej granicy, granica płynności nie może
być podstawą do ustalenia naprężeń dopuszczalnych
w Machach, kotłowych. Do tego wniosku doszliśmy na pod-
stawie poprzednich rozważań, oraz na podstawie badań
wytrzymałości trwałej, z których wynika, że temperatura
ta jest maksymalną, do której granicę płynności ozna-
czoną przy 10 minutowym czasie trwania obciążenia
można uważać za praktyczne przybliżenie trwałej gra-
nicy płynności. Powyżej tej granicy zjawiska trwałego
płynięcia występują tak znacznie, że tylko przez ich
uwzględnienie można dojść do ustalenia obliczeniowych,
wzgi. dopuszczalnych naprężeń.

Zanim poweźmiemy pewną decyzję, jakie wartości
należy wziąć w rachubę, przejdziemy kolejno ważniej-
sze doświadczenia, względnie propozycje:

Badania wykonane w Kaiser Wilhelm Inst. f. Eis.
forsch. przez Kórbera, Pompa, Endersa, Dahinena i H6-
gera (7, 8, 10—12), obejmują pomiary wytrzymałości
trwałej blach kotłowych, stali węglowej i nisfcostopowych
stali konstrukcyjnych.

Badania ich zostały wykonane na specjalnie w tym
celu przygotowanej aparaturze widoczniej na. ryc. 24.
Jak z rysunku widać, obciążenie próbki jest mechaniczne
przy pomocy ciężarów zawieszonych na odpowiedniem
przeniesieniu. Użycie tego rodzaju urządzenia jest przy
długotrwałych pomiarach konieczne ze względu na pew-
ność utrzymania stałego obciążenia, czego nie mamy przy
hydraudicznem wytworzeniu siły. Odpada przytem koszt
napędu. Interesuje ans szczegół ogrzewania próbki i spo-
sób pomiaru wydłużeń. Do ogrzania użyto- piecyka o iden-
tycznej konstrukcji co piecyk użyty przy oznaczaniu gra-
nicy płynności rys. 12. Go do rozkładu temperatur w pró-
bce, będą więc aktualne spotrzeżenia wyrażone przez nas
poprzednio przy omawianiu tego tematu. Pomiar od-
kształceń był dokonany przy pomocy aparatu lusterko-
wego Martensa, przyczem zastosowano optyczną reje-
str ację.

Ryc. 24. ;

Początkowo jak wiemy przyjęli wyżej wymienieni
badacze za praktyczną, trwałą wytrzymałość tę wartość
naprężenia, która między 3—6 godziną obciążenia daje
szybkość 'odkształcenia równą 0,00l"/o//*. Przy tem założe-
niu uzyskali oni szereg wartości. I tak Pomp i Dahmen
(7) badali szereg stali węglowych j stopowych, z których
podamy wyniki dla czterech bardziej nas interesujących.
Próbki badano w stanie wyżarzenia.

Gatunek
stali

A (0,046% O)
B (0,06 % C)
G (0,11 «/„ C)
D (0,23 o/ O)

"Wytrzymałość trwała w kgjmm2

0.001% / h między 3—6 godz.
300° . 400° 500°

8,9
11,0
13,1
17,0

7,2
7,9

10,9
12,1

3,3
2,5
4,0
3,7

Równocześnie usiłowania obu autorów szły w kie-
runku znalezienia zależności między wytrzymałością
trwałą, a poszczególnemi griaiińdaimi odkształceń trwałych
(0,01°/°, 0,02%, 0,2°/o); wyznaczonemi w normalnych krót-
kich pomiarach. Osiągnięte rezultaty uważamy jednak za
niepewne, wobec znanego objawu braku stabilizacji tych
wartości, na skutek szybkiego początkowego płynięcia,
należy je traktOM âć jako szukanie zastępczych metod do
wyznaczenia wytrzymałości trwałej.

W następnej publikacji Kais. Wiln. Inst. z tegoż
roku (1927) Korber i Pomp (8) przedstawiają wyniki
bailań wytrzymałości trwałej blach kotłowych wszystkich
trzech kategoryj, przyjmując w dalszym ciągu za wy-
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trzymałość trwałą naprężenie, które między 3 a 6 godziną
daje szybkość odkształcenia równą 0,001°l°lh, Badania
przeprowadzon'0 na tych samych blachach, dla których
wyznaczono również granicę płynności 0,2 h, a1 przedsta-
wione na rys. 13 i w tablicy. Obowiązuje Avięc skład che-
miczny wypisany na rys. 13.

Uzyskano wartości następujące:
Wytrzymałość trwała w Icglmm?
0,001% / h pomiędzy 3 a 6 godz.

0 * 400° 500°
Gatunek

blachy

I.
kateg.

II.
kateg.

III.
kateg.

A1

B.
C

300°
10,9
13,9
12,4

17,0
16,4

20,3
20,7
20,5

400°
7,9
7,0
9,7

10,9
9,0

10,0
7,0
9,5

500°
2,5
2,4
1,1

4,0
2,2

3,2
2,0
2,8

Jak widzimy, są to wartości bardzo niskie, które
zbiegają się z wartościami granicy płynności raczej przy
300°, a nawet poniżej.

Jednak badania dalsze Pompa i Endersa (11)
s 1930 r. zmierzają do tego, ażeby udowodnić, że przyję-
cie początkowe szybkości płynięcia na 0,001°%lh mię-
dzy 3 a 6 godz. daje za niskie wartości wytrzymałości
trwałej, że zahamowanie płynięcia następuje przy zna-
cznie, bo pięć razy większej szybkości płynięcia. Uzyskane
więc poprzednio wyniki badań dają wartości dla mate-
rjału za niskie. Pomp i Enders (11) podają więc wyniki
badań 8 gatunków stali, uważając za wytrzymałość trwałą
tę wartość naprężenia, przy której szybkość odkształcenia
między 3 a 6 godz, wynosi 0,0()5°/°/fe.

Podajemy wyniki dla gatunków stali bardziej nas
interesujących (próbki wyżarzone):

Wytrzymałość trwała w kgjmm2

0,005%, \h między 3 a 6 godz.
300° 400° 500°

Gatunek
stali

0,06% C
0,51 °/0 Mn

0,44%,
0,20%
0,78%

C
Si
Mn

29,0

40,0

10,0 6,5

15,0 10,0

Różnice między p'owyższemi wynikami badań,
a popxz,«łniemi są rzeczywiście poważne i przesuwają
okolicę zetknięcia się wytrzymałości trwałej z granicą
płynności 0,27° na około 400°, Pomp i Endars w swych
badaniach wykazują następnie, że szybkość 0,005%/fo mię-
dzy 3 a 6 godz. odpowiada szybkości 0,003°/°/^ między
5 a 10 godz. i szybkości 0,0015%/fo między 25 a 35 godz.
i proponuje do pomiarów stosować tę drugą wartość t. j .
szybkość 0,0030fojh między 5 a 10 godz. obciążenia,

Badania Pompa i Hogera z 1932 r. (12) obejmują
między innemi bardzo dla nas interesujące badania wy-
trzymałości trwałej blach kotłowych.

Badania, te są tembardziej dla nas cenne, że uwzglę-
dniono przy ich wykonaniu wpływ czynników ubocz-
nych^ a przedewszystkiem sprawę rozkładu temperatury
w próbce i dążono do jej wyrównania. Za wytrzymałość
trwałą przyjęto uważać podobnie, jak w poprzednich ba-
daniach Pompa i Endersa. (11) tę wartość naprężenia,
która między 5 a 10 godziną obciążenia daje szybkość od-
kształcenia równą 0,008%/%.

Wytrzymałość trwała w Jcglmm2

0,003% jk między 5 a 10 godz.
300° 350° 400° 500°

Gatunek
blachy

_ 0,09% C
h l 0,42% Mn

0,08% G
°l 0,45 % Mn

0,18% G
A n 0,39 %Jfw

0,16% G
B l l 0,02% Si

0,66% Mn

017°/ G
°11 o',56% Mn

0.17% O
Am 0,2 % Si

0,48% Mn

0,22% C
A,vi 0,1 % Si

0,61% Mn

26,1 11,3 4,4

19,7 - 11,7 5,3

- 17,8 12,1 5,3

- 18,8 13,3 5,8

- 19,6 14,6 6,1

- - 14,2 6,4

- - 12,4 5,2

Należy dalej wsponmąć, że badania Pompa i Ho-
gera miały aa. zadanie wykazać, czy powstające w czasie
wyznaczania wytrzymałości trwałej, całkowite odkształ-
cenie trwałe nie przekracza pewnych granic niepożąda-
nych dla malterjaiłu. Badania te został© spowodowane
powstaniem w międzyczasie drugiego kierunku reprezen-
towanego przez Ulrieha (16), zmierzającego do wprowa-
dzenia t. z. trwałej granicy płynności, o czem była już
poprzednio mowa. Badania wykazały, że całkowite od-
kształcenie trwałe po 40 godz. przy naprężeniu odpowia-
dającemu wytrzymałości trwałej nie osiągnęło wartości
O,2°/o dla blach kotłowych I — I I I kategorji. Odmiennie]
zachowały się blacha IV kategorji i stale stopowe, gdzie
wartość całkowitego odkształcenia trwałego przektfoozyła
po 40-tu godz. 0,2%, dla tych ostatnich nawet dość znacz-
nie, bo w poszczególnym wypadku przeszło l^Wla.

Definicja wytrzymałości trwałej użyta przez Pompa
i Hogera może mieć więc zastosowanie tylko- dla stali
miękkich i dla Mach kotłowych, jeżeli przyjmiemy za
słuszne założenie, że całkowite odkształcenie trwałe nie
może przekroczyć 0,2°/°.

Przyjęcie tego założenia wydaje się nam tembardziej
uzasadnione, że odpowiada przesłankom, które braliśmy
pod uwagę przy przyjęciu definicji granicy płynności,
a która to granica1 jest podstawą do ustalenia naprężeń
dopuszczalnych w niższym zakresie temperatur.

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy omówi-
liśmy również propozycje definicji trwałej granicy płyn-
ności.

Ulrich podaje następujące wartości twałej granicy
płynności (naprężenie przy 0,2% odkształcenia trwałego
i końcowej szybkości płynięcia = 1.10-4//i. Wybraliśmy
tylko wartości dla dwu stali węglowych.

„ , Trwała granica płynności kg\mm?
bratuneK ( ) oo; i i rwo/ //,

' '" ' III

0 0 o 5 0 0 o
stal węglowa

R,.—36 hgjmm2

20°

stal węglowa
Rr—4:i kg\mm%

20°

10,5 4,0

5,0

2 3 > 9 4,7

Nie widzimy zbyt wielkich różnic między warto-
ściami osiągniętemi przez Pompa-Hogera i przez Ulri-
cha, jednak o jakiekolwiek porównywanie obydwu metod
trudno się pokusić, ponieważ Ulrich nie przedstawia po-
ważniejszego materjału doświadczalnego.

U innych badaczy trudno wyłowić poważniejszy za-
sób konkretnych wartości, gdyż badania ich idą raczej
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w kierunku opanowania zjawiska płynięcia i metody ba-
dania, aniżeli dostarczana pewnej ilości cyfr, któremi
można posłużyć się przy ustalaniu naprężeń dopuszczal-
nych dla poszczególnych materjałów pracujących w pod-
wyższonej temperaturze.

Gaiibourg (19) podaje wartości wszystkich trzech
proponowanych przez siebie granic dla 13 gatunków stali
konstrukcyjnych węglowych i nskostopowych przy 450°.
Podajemy wyndlld dla trzech gaitunków stali węglowych:

450°
Graniczne naprężenie w hgjmm2

I. II. III.(ratunek stali

(7

I)

0,115?/, G, 0,06% Si
0,55 °/0 Mn
0,42 °/0 C, 0,018 <>/„ Si
0,58% Mn
0,28% C, 0,35% Si
0,55 Mn . . .

dolne górne dolne górne dolne górne

9,05 10,75 5,6 6,48 8,1510,75

8,5 9,52 8,5 0,23 10,23 13

11.2 12,5 9,05 10,10 15,95 -
11,8 12,5 9,05 9,50 15,95 19,4

52,0 44,0 22,0 6,3 1,5

Przypominamy, że I. graniczne naprężenie odpo-
wiada granicy proporcjonalności; II. najniższe napręże-
nie, przy którem niema zupełnie objawów płynięcia; III.
tej wartości naprężenia, przy której płynięcie ulega za-
hamowaniu po pewnym odstępie czasu.

Lea (4) podaje następujące wartości trwałej (oreep
limit) dla stali węglowej o zawartości O,14°/o G.
temperatura w °O 230°, 350°, 400°, 500°, 600°
Wytrzymałość trwała

wyznaczona przez
ekstrapolację wykresu

szybkości płynięcia
w kg/mm.%

Jak z powyższego zestawienia wynika wartości wy-
trzymałości trwałej podlane przez poszczególnych bada-
czy są dość rozbieżne.

Ustalenie z poszczególnych pomiarów wartości obli-
czeniowych, któreby były użyteczne przy konstrukcji jest
dość trudne. Ponieważ jednak nie każdemu konstrukto-
rowi jest dostępną cała obszerna i rozrzucona dotycząca
tej sprawy literatura, której interpretacja jest zresztą do-
syć uciążliwa, skłonieni ku temu przez; poszczególnych
członków Komisji Kotłowej P. K. N. postanowiliśmy za-
proponować tymczasowe wartości obliczeniowej wytrzy-
małości trwałej.

W wykresie rys. 25 przedstawiliśmy zestawienie
przebiegu granicy płynności od 20°—600° dla obydwu ka-
tegoryj blach kotłowych (K i D) na podstawie badań
M. S. D. i badań TJrbańczyka dla kat, I i. II, oraz wy-
trzymałości trwałej dwu pierwszych kategoryj (I i II)
blach kotłowych według badań Pompa-Hogera dla za-
kresu od 300°—500°. Niezależnie od tego wpisaliśmy war-
tości z pomiarów Galibourga i Lea.

Jak już poprzednio zaznaczyliśmy wartości wytrzy-
małości trwałej uzyskane dla blach kotłowych w bada-
niach Pompa-Hogera zbiegają się z wartościami granicy
płynności, uzyskanej przy 10 minutowem czasie trwania
obciążenia w okolicy 400° G. Na rys. 25, widzimy wkre-
ślone wartości obliczeniowej granicy płynności do 400°
według1 propozycji M. S. D. przyjętej przez Komisję ko-
tłową P. K. N.

Idąc po linji wyrażania obliczeniowych wartości
naprężeń granicznych dla blach kotłowych w równaniach
linij prostych, należałoby przyjąć obliczeniową, wartość
wytrzymałości trwałej w postaci linji prostej, mającej
swój początek przy 400° na wysokości obliczeniowej gra-
nicy płynności, przecinaijącej się z osią odciętych w oko-
licy 600°.

W rzeczywistości wytrzymałość trwała zwyczajnych
blach kotłowych zdąża najprawdopodobniej asymptotyez-
nie do zora, przybierając jednak przy 600° wartości, które
nie posiadają, praktycznego znaczenia.

Równania linij prostych przedstawiających oblicze-
niową wytrzymałość trwałą znajdziemy, przyjmując na-
stępujące wartości wytrzymałości trwałej:

przy 400° 500° 550°
K 11,0 5,0 2,0

7

kgjmm?
2 ,0

Otrzymamy dwie proste o następujących równa-
niach :

(K) i/A=35-0,O6 t
(D) 2/D=46-0,O8 t.

Obydwie proste przecinają oś odciętych w okolicy
580°. Sądzimy jednak, że przyjęcie temperatury 550", jako
granicy stosowalności powyższych równań nie będzie zbyt
daleko posuniętą ostrożnością. Przy tej temperaturze u-
zyskaliśmy z obliczenia wartości wpisane w powyższej
tablicy, t. j . 2 kg/mm*-

x -1-Gaiibourg sta/ A naprM
x 2- " ' " " M

-lea stal OM %C

0 20 200 300

Rys. 25.

400 500 600
iemperalura w °C

Naprężenia dopuszczalne usyskujemy z naprężeń
obliczeniowych granicy płynności i wytrzymałości trwa-
łej przez wprowadzenie współczynnika pewności. Współ-
czynnik ten w stosunku do wytrzymałości na rozciąganie
wynosi 4 według polskich przepisów kotłowych, przy nor-
malneni aasitosawianiti blach kotłowych, zaś w stosunku do
granicy płynności 1,9 co zostało poprawione na jednem
z ostatnich posiedzeń Komisji Kotłowej P. K. N. na 2.

Wydaje się nam, że zastosowanie współczynnika
powności = 2 również w stosunku do obliczeniowej wy-
trzymałości trwałej nie napotka na sprzeciwy. Będzie
się to logicznie wiązać ze sobą tak, jak wytrzymałość
trwała przejmuje rolę granicy płynności powyżej 400"
i według ostatnich badań Pompa i Hogera będzie się
obracać w granicach trwałej granicy płynności.

Wprawdzie m-ożnaby się spotkać z zarzutem, ż©
obranie współcaynniika pewności = 2 w stosunku do war-
tości naprężeń, będących teoretyczną granicą naprężeń
bezpiecznych jest zbyt daleko posuniętą ostrożnością, że
wystarczyłoby może współczynnik n. p. 1,5, to jednak
z uwagi na możliwość a) niekorzystnych lokalnych od-
chyleń w własnościach materiału, b) możliwej różnicy
między naprężeniami ustalonemi rachunkowo a występu-
jącemi rzeczywiście, c) osłabieniem materjału przez ko-
rozję, rysy lub lokalnie wyższą niż przewidzianą tempe-
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raturę, uważamy, że schodzenie ze współczynnikiem pew-
ności poniżej cyfry 2 byłoby niepożądane.

W rys. 25 zostały wkreślone wartości naprężeń
dopuszczalnych dla blach kaitegoryj K i D w zakresie od
20—550°, ustalone na podstawie przedstawionych w ni-
niejszej pracy wyników badań, rozważań i propcwycyj.

dwu krzywych, któreby możliwie jaknajprawdziwiej od-
zwierciadlały ustalony stan rzeczy. Zostały ułożone dwa
równania:
dla kategorji (K)

dla kategorji (D)

0 20 400 200 300

Rys. 26.

400 500 600
lemperalura w "C

Charakterystyczny przebieg zaproponowanych przez
nas naprężeń dopuszczalnych na podstawie granicy płyn-
ności i wytrzymałości trwałej, dla obydwu kategoryj
blach kotłowych, od 20° — 550°, nasunął nam myśl,
ażeby naprężenia dopuszczalne przedstawić równaniami
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Wiadomości z literatury technicznej.
Koleje.

— Parowozy polskie w Bułgarji. W r, 1930 po bardzo
ciężkiej walce konkurencyjnej, zarząd kolei bułgarskich od-
dał do budowy 22 parowozów fabrykom polskim, a miano-
wicie 12 sztuk tendrzaków towarowych o układzie osi
1—6—2 otrzymała fabryka H. Cegielski w Poznaniu i 10
sztuk parowozów pośpiesznych o układzio 1—4—1 fabryka
lokomotyw w Chrzanowie.

W czerwcu i lipcu 1931 nastąpiła dostawa i odbiór
zamówionych parowozów, oraz odbyła się ich próba w Buł-
garji, o czem pisze inź. J. Dąbrowski pod powyższym ty-
tułem w Przeglądzie Technicznym (nr. 47-48 z r. 1931).

Wszystkie dostarczone parowozy pracują od wielu mie-
sięcy ku zupełnemu zadowoleniu bułgarskich władz kolejo-
wych. Ustępy końcowe powyższego artykułu podają charak-
terystyczne dane co do pracy wytwórni taboru kolejowego
w Niemczech.

Niemiecki przemysł lokomotywowy przeżywa kryzys
w wyższym stopniu, aniżeli to się objawia w innych pań-
stwach. Z 21 fabryk lokomotyw pozostało tylko 8, inne
zostały albo zupełnie zlikwidowane, albo połączyły się
w przymusowe związki. Przemysł, którego zdolność wy-
twórcza wynosiła 5000 parowozów rocznie i który przed
wojną eksportował rocznie 1600 lokomotyw, a dla kolei
Rzeszy dostawiał również 1600 parowozów, dostarczył
w r. 1930 tylko 30°/0 eksportu przedwojennego na zewnątrz,
a dla kolei Rzeszy tylko 70 parowozów.

Jako chakterystyczny przykład podaje literatura tech-
niczna, że fabryka Henschel w Kassel, największa wy-
twórnia na lądzie Europy, obliczona na produkcję roczną
1000 lokomotyw, wykonała w r, 1929 jeden parowóz wąsko-
torowy i trzy jaszczyki. Inz. A. W. Krilger.

RECENZJE 1 KRYTYKI.
Dr. Stefan Bryła: „Podręcznik inżynierski w zakre-

sie iniynierji lądowej i wodnej". Tom I I I wyszedł z druku
z początkiem maja b. r. i ukazał się w handlu księgarskim.

Dzieło to jako ciąg dalszy, już popularnego i cenio-
nego powszechnie wydawnictwa z zakresu nauk inżynier-
skich obejmuje 743 stron druku z 1013 rysunkami w tekście
oraz licznemi tablicami cyfrowemi i wykreślnemi, zawiera
w treści swej dwa — ze sobą ściśle sprzężone — działy,
mianowicie i n i y n i e r j ę m i e j s k ą i b u d o w n i c t w o
jako takie.

Nim przystąpimy do szczegółowego sprawozdania z treści
poszczególnych dziedzin i obszarów wiedzy inżynierskiej za-
wartej w omawianem dziele, musimy odpowiedzieć na nasu-
wające się tu pytanie — czy zachodziła potrzeba poświęce-
nia w podręczniku inżynierskim o charakterze encyklope-
dycznym osobnego, obszernie opracowanego tomu budowla-
nej wiedzy urbanistycznej, dotychczas w podobnych wy-
dawnictwach zagranicznych (Hutte, Bleich -Melan, Foerster)
ignorowanej zupełnie lub też nie uwzględnianej w tak roz-
ległej mierze jak to czyni III tom „Podręcznika Inżynier-
skiego" ? Odpowiedź na to pytanie wypada bezwzględnie
pozytywnie, a to z następujących powodów:

Rozwój tego działu nauk inżynierskich datuje się od
początku bieżącego stulecia, jest więc jednem z najmłodszych
ramion całokształtu tego obszaru wiedzy, który powszechnie
nazywają, inźynierją,. Oczywista rzecz, że przy obecnem
tempie rozwoju, niemal wszystkich dziedzin wiedzy technicz-
nej, urbanistyka musiała dostosować się do przyspieszenia
swej ewolucji, ponieważ jest nietylko z niemi związaną, lecz
także od niej wprost zależną.

Przyklasnąć zatem trzeba myśli poświęcenia odpowie-
dniego miejsca tej gałęzi wiedzy technicznej, która jest
umiejętnością tworzenia tak różnorodnych elementów jak
domy mieszkalne i użyteczności publicznej, zabudowań fa-
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brycznych, ogrodów, skwerów i cmentarzów publicznych,
szlaków komunikacyjnych (naziemnych, wodnych i powietrz-
nych), boisk sportowych i ćwiczeń wojskowych oraz całego
szeregu urządzeń pomocniczych jak wodociągów, gazociągów,
kanalizacji, przewodów elektrycznych i t. d., i zespalania
tych wszystkich materjalnych elementów w jednolitą., harmo-
nijną , sprawną i doskonałą całość, przestrzegając przy tem
zasadniczych podstaw ekonomji społecznej i estetyki,

Pierwsza część obejmuje 6 działów, a mianowicie:
1. B u d o w a m i a s t napisana przez ś. p. Prof, Inż.

Ignacego Drexlera, ilustrowana licznemi przykładami tak
krajowemi jak i zagraniczneini składa się z dwóch rozdzia-
łów. Pierwszy ogólny „Miasto jajco całość", w którym po-
dano sporządzenie map miastowych, prace wstępne i studja
przygotowawcze do opracowania planów regulacyjnych ogó-
łowych i szczegółowych oraz przebudowę i rozbudowę miast;
drugi rozdział p, t. „Elementy miast" traktuje o elementach,
sieci miejskiej t. j , ulicach, węzłach ulicznych, placach, blo-
kach budowlanych, wreszcie zieleni miejskiej i wodzie t. j .
ogrodach prywatnych i publicznych, trawnikach, kwietni-
kach, drzewach ulicznych itd., oraz stawach, jeziorach, rze-
kach i morzu.

2. P o r t y l o t n i c z e , napisane przez Inź. Stanisława
Naszkiewicza, w których omawia tereny lotnisk, zabudowa-
nie obszarów lotniskowych oraz hangary i garaże.

3. S c a l e n i e g r u n t ó w podane przez Inż. Stanisława
Kluźniaka omawia całość materjału odnoszącego się do wy-
mienionego zagadnienia, podana, w sposób źródłowy i wy-
czerpujący. Tenże autor napisał następny rozdział p. t.:

4. P a r c e l a c j a , podając ogólne zasady projektu par-
celacyjnego, likwidację stosunków dzierżawnych i służbo-
wych przy parcelacji, prawa przy nabywaniu parcel, prze-
pisy szczególne tyczące parcelacji przeprowadzanej przez
urzędy ziemskie oraz Państwowy Bank Rolny, następnie
omawia parcelację prywatną, uproszczenia przy wykonywa-
niu parcelacji w związku z potępowaniem scaleniowem, parce-
lację prywatną, dzierżawną oraz postępowanie techniczne przy
projektowaniu kompleksów i grup parcel.

5. H y d r o g e o l o g j a , napisana przez Inź. Dr. Ro-
mualda Rosłońskiego opisuje w zakresie wiadomości po-
trzebnych dla budowy miast i osiedli ludzkich, badanie po-
chodzenia, przejawianie się, ilości i jakości wody podziem-
nej w związku z kształtem i rodzajem formacyj wodonoś-
nych ukrytych w miarodajnej konfiguracji powierzchni ziemi.

Ten sam autor opracował również:
6. k a n a l i z a c j ę miast podając krótko i treściwie

wiadomości ogólne i techniczne zasady projektowania kana-
lizacji. Dokładniej omawia ilość odpływu kanalizacyjnego,
oraz szczególne urządzenia kanalizacyjne.

7. W o d o c i ą g i m i e j s k i e w opracowaniu Inź. Dr.
Ottona Nadolskiego zawierają opis prac wstępnych przed
opracowaniem projektu wodociągowego, ogólne zasady takiego
projektu , ujęcia wodociągowe i rurociągi z podaniem tabel
żeliwnych rur kielichowych i kołnierzowych oraz ich odmian
połączeniowych, łuków, nasuwek, krzywek, kolan, zwężek,
trójników, odwodników i t. d. — według norm polskich
i niemieckich, wreszcie tabele materjałów uszczelniających.
wraz z opisem wykonania rurociągów. Ostatni rozdział części
siódmej Podr. Inżynierskiego poświęcono gazowniom miej-
skim p. t.:

8. Gaz w g o s p o d a r c e m i e j s k i a j opracowany
przez Inź. Józefa Konopkę. Treść tego rozdziału składa się
z krótkiego omówienia budowy gazowni i zapotrzebowania
gazu oraz z nieco dokładniejszego omówienia budowy gazo-
ciągów.

Część drugą opracowało 14 autorów.
1. M a t e r j a ł y b u d o w l a n e . Rozdział ten opraco-

wali : Inź. Dr. Jan Bogucki, prof. Józef Galer, Inź. Dr.
Maksymiljan Huber, Inź. Władysłw Jabłoński, Inź. Dr.
Adam Kuryłło, oraz Inż. Marjan Żerebecki.

Inź. Władysław Jabłoński opracował piąć ustępów
omawianego rozdziału, mianowicie: 1. kamienie sztuczne,
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które dzieli na niewypalane (cegłę wapienno - piaskową, cegłę
piaskowo-cernentową, surówkę, płyty posadzkowe deseniowe,
pustaki, dyle i deski gipsowe, sztuczne marmury, eternit,
ksyloit, linoleum oraz cegły i płyty korkowe) i 2. kamienie
sztuczne -wypalane i cegła zwyczajna i dęta, dachówki,
dreny, płytki posadzkowe, terrakota, fajans i majolika. 3.
Materjały wiążące — zaprawy. 4. Metale z wyjątkiem _ że-
laza t. j . cynk, miedź, ołów, cyna, stopy i My. 5. Materjały
pomocnicze t. j . szkło (zwykłe, wodne, szybowe, surowe na
siatce, zwierciadlane, stłaczane, katedralne, pryzmowe, pra-
sowane ornamentowe), asfalty, kity, siarkę, farby i powłoki,
smoły oraz obicia, wreszcie 6. drzewo.

Prof. Józef Galer opracował 6) c e g i e l n i e , prof. Dr.
Adam Kuryłło c) b e t o n z podaniem „tymczasowych prze-
pisów, dotyczących cementów i dodatków hydraulicznych,
używanych w budownictwie hetonowem" oraz „Tymczaso-
wych przepisów, dotyczących prób wytrzymałości betonu".

Prof. Dr. Jan Bogucki opracował ustęp d) o żela-
z ie z podaniem tablic a) ciężaru płaskowników (żelaza
wstęgowego), (i) ciężaru i wymiarów żelaza kwadratowego
i okrągłego, y) funkcji statycznych kształtowników listw
okiennych, szyn kopalnianych oraz blach falistych.

Inź. Marjan Źerebecki opisał e) t a r t a k i , Prof. Dr,
Maksymiljan Huber opracował f) S t a ł e s p r ę ż y s t o ś c i
i w y t r z y m a ł o ś c i m a t e r ł a ł ó w k o n s t r u k c y j n y c h
(metali, drzewa kamieni naturalnych i sztucznych) i zapraw
z podaniom ustalania naprężeń dopuszczalnych.

2. Rozdział drugi „Budownictwo ogólne" napisali ś. p.
Inź. Marjan Dolnicki i Inź. arch, Gustaw Trzciński. W roz-
dziale tym Inź. G. Trzciński podał konstrukcję ścian, otwo-
rów, łuków i sklepień, a inż. Marjan Dolnicki opracował
materjały zastępcze, konstrukcję dachów, schodów, polep
i posadzek oraz opisał roboty budowlane rzemieślnicze (ma-
larskie, tapicerskie, stolarskie i szklarskie) wreszcie zasady
projektowania budynku. Wspólnie opracowali obaj autorzy
ustęp o stropach drewnianych i ceglanych.

3. Następny rozdział trzeci „ N i e k t ó r e d a n e do-
t y c z ą c e p r o j e k t o w a n i a b u d y n k ó w " podano bez-
imiennie, a omawia on rentowność, kształt i wymiary pla-
ców i budynków czynszowych, szkół powszechnych, szpitali,
hoteli, garaży i budynków gospodarczych.

4. B u d o w n i c t w o p r z e m y s ł o w e opracowane
przez Prof. Inż. Mieczysława Bronikowskiego omawia wy-
bór terenów i ich podział przy planowaniu budynków, ro-
boty przygotowawoze, oświetlenie budynków fabrycznych
i roboty murarskie (fundamenty pod maszyny, mury z ce-
gieł ogniotrwałych i t. p.).

6. O c h r o n a b u d y n k ó w p r z e d p o ż a r a m i (ze
specjalnem uwzględnieniem budynków przemysłowych) opra-
cował Inź. Mieczysław Eogowski. W tym rozdziale omó-
wiono zabezpieczenie od ognia materjałów budowlanych,
konstrukcji i części budynków, zabezpieczenia specjalne oraz
zabezpieczenia składów zawierających materjały łatwopalne
lub wybuchowe, wreszcie zniżki za konstrukcję od składek
ubezpieczeniowych stosowane przez towarzystwa ubezpieczeń.

6. K a t a s t r o f y b u d o w l a n e omawia Inź. Dr. Ste-
fan Bryła.

7. P r z e b u d o w a i o d n o w i e n i e (remonty) napisał
ś. p. Inź. Marjan Dolnicki. Eozdział ten traktuje o robotach
przygotowawczych i kierownictwie, podstemplowaniu, pod-
kopach, przeróbce śeian i filarów, usuwaniu i wymianach
murów i podpór, dodatkowem prowadzeniu kominów w ścia-
nach pełnych, remoncie stropów, podłóg, dachów, schodów,
o robotach rzemieślniczych przy remontach wreszcie rekon-
strukcjach betonowych, żelbetowych i żelaznych.

8. D r e w n i a n e k o n s t r u k c j e i n ż y n i e r s k i e
napisane przez Inź. Dr. Jana Boguckiego omawiają słupy,
dźwigary złożone (zazębione, klinowane i klockowe) połą-
czenia elementów konstrukcyjnych oraz budowlane zespoły
niosące. Tegoż autora:

9. K o n s t r u k c j e ż e l a z n e n i t o w a n e omawiają
połączenia żelazne, słupy żeliwne (lane), słupy z żelaza wal-
oowanego, dźwigary żelazne, dachy i schody żelazne.

10. Ż e l a z n e k o n s t r u k c j e s p a w a n e napisali
Inż. Dr. Stefan Bryła, Inż. Zygmunt Dobrowolski i Dr.
Alfred Sznerr.

Pierwszy ustęp tego rozdziału opracowany przez Dra
Sznerra opisuje spawanie acetylenem omawiające poszczególne
materjały (tlen, acetylen, karbid, acetylen rozpuszczony,
płomień acetyleno - tlenowy) oraz przyrządy (wytwornice, za-
wory redukcyjne, palniki i t. d.). Drugi ustęp opracowany
przez Inż. Zygmunta Dobrowolskiego traktuje o spawaniu
elektrycznem opisując zasady spawania elektrycznego, spa-
walnice, elektrody (pałeczki), technikę spawania i cięcie że-
laza zapomocą tlenu. W trzecim ustępie tego rozdziału Dr.
Stefan Bryła opisuje zasady obliczenia i wykonania żelaz-
nych konstrucji spawanych i podaje projekt przepisów do-
tyczących żelaznych konstrukcyj spawanych w budownictwie
lądowem, obejmujący: warunki ogólne, zasady obliczenia
konstrukcyj spawanych, projektowanie spawania, instalacje,
materjały do spawania, przygotowanie do spawania, wyko-
nywanie spoin, próby spawaczy i kontrolę robót.

11. K o n s t r u k c j e ż e l b e t o w e , napisali Inź. Dr.
Stefan Bryła, Dr. Adam Kuryłło i Inź. Wacław Paszkowski.
Jedenasty i ostatni rozdział części ósmej „Podręcznika Inż."
podzielono na czternaście ustępów: mianowicie dwa o cha-
rakterze ogólnym, siedem, w których opisano poszczególne
części budowli, jak stropy, ściany, schody, dachy, budowle
wspornikowe, fundamenty i mury oporowe oraz pięć traktu-
jących o poszczególnych budowlach. Pierwszy ustęp p. t.

a) W a ż n i e j s z e s z c z e g ó ł y k o n s t r u k c j i żel-
b e t o w e j napisał Inź. Wacław Paszkowski, V) stropy, c)
ściany, d) dachy, e) fundamenty na palach, / ) kominy
maszty oraz, g) wykonanie budowli żelbetowych napisał Dr.
Adam Kuryłło a h) mury oporowe, i) budowle wspornikowe,
j) schody, k) budynki szkieletowe, 1) budynki fabryczne,
m) zbiorniki, wreszcie n) silosy (zbiorniki do przechowywa-
nia materjałów sypkich t. j . materjałów zmielonych, ziar-
nistych np. zboże, mąka, ruda, tłuczeń, węgiel, cukier, słód
i t. p.) opracował Dr. Stefan Bryła.

Sama tylko treść omawianego dzieła, której spisanie
z wyliczeniem autorów poszczególnych części rozdziałów
i ustępów zajęło sporo miejsca — z zupełnem pominięciem
uwag krytycznych — daje pewną orjentację o różnorodności
pouczającego materjału w niej zawartego, który musi sobie
przyswoić nietylko każdy inżynier pracujący w dziedzinie
budowy miast, lecz także ci koledzy, którzy z tytułu swego
stanowiska wykonują nadzór nad miejskiemi urzędami bu-
dowlanemi. Pozatem zawiera treść trzeciego tomu Podr.
Inż. także cały szereg ważnych i najnowszych wiadomości
dla specjalistów wodociągowych (wodociągi miejskie i hydro-
logja), mierniczych (scalanie i parcelacja gruntów), kon-
struktorów (konstrukcje żelazne nitowane, spawane i kon-
strukcje żelbetowe) i t. p.

Również nazwiska całego szeregu autorów, którzy
podjęli się tej żmudnej pracy, a którym należy się za to
wdzięczność i podziękowanie ze strony społeczności inży-
nierskiej — daje pewną gwarancję wysokiej wartości za-
wartej, w-omawianem dziele, wiedzy technicznej a szcze-
gólniej naczelnemu Redaktorowi tej zbiorowej pracy należą
się słowa uznania, za nieszczędzenie energji — w obecnych
gospodarczo ciężkich czasach — dzięki której wydawnictwo
Podręcznika Inżynierskiego zbliża się do szczęśliwego ukoń-
czenia.

Naczelny Redaktor i poszczególni autorzy spełnili zatem
swój żmudny, lecz piękny obowiązek, obecnie należy ocze-
kiwać, że w zainteresowanej społeczności inżynierskiej nie
braknie nikogo, komuby omawiana książka nie stała się ko-
niecznym doradcą i przyjacielem.

Dr. Aleksander Pareńshi.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Triangulacja bez pomiarów kątowych.
I. Uwagi wstępne.

Zasadę triangulacji bez pomiarów kątowych po-
ruszano niejednokrotnie w literaturze geodezyjneja).
"Wszystkie jednak prace" odnośnych autorów, odnoszą
się do sieci triangulacyjnych płaskich, zakładanych
na niewielkich obszarach, lub nawet do systemów linij
pomiarowych; natomiast — o ile mi wiadomo — nikt
nie zastanawiał się nad możliwością zastosowania tego
sposobu do sieci I-rzędnych, względnie sieci geode-
zyjno - astronomicznych.

Postawienie kwestji w sposób ostatnio podany ma
jednak znaczenie zasadnicze, polegające nie tyle na
uogólnieniu odpowiednich wzorów płaskich na sferyczne,
czy też sferoidalne, (co ma znaczenie drugorzędne), ile
na ustaleniu odpowiedniego postępowania przy pomia-
rze sieci I-rzędnych (bez pomiarów kątowych) i wyka-
zaniu, dla jakich warunków metoda nowa będzie ko-
rzystniejszą od dotychczasowej.

Główną przyczyną, dla której nie zastanawiano
się dotychczas nad pomiarem boków sieci pierwszo-
rzędnych z wyjątkiem przypadku poligonów, które
jednak nie tworzą sieci triangulacyjnych tylko je za-
stępują, jest fakt, że dopiero od niedawnego czasu po-
częto stosować na większą skalę pomiary długości dru-
tami inwarowemi (metodą prof. Jaderina). Dziś jednak,
kiedy sposób ten znalazł w świecie powszechne uzna-
nie, należy zbadać, czy nie byłoby korzystniej przy
sieciach I-rzędnych zakładać trójkąty o bokach więk-
szych, niż zazwyczaj dotychczas, których odcinki
możnaby mierzyć pośrednio przy pomocy specjalnie
w tym celu założonych stosunkowo dość krótkich baz.

Odpowiedź na to pytanie może nastąpić dopiero
po dokładnem zbadaniu prawa przenoszenia się błędów
w jednym i drugim przypadku.

II. Błędy pomiaru bazy i jej rozwinięcia.

Przedewszystkiem należy zaznaczyć, że — jak to
wykazał generał G-. Perrier2) — na dokładność boku
B sieci triangulacyjnej, rozwiniętego z podstawy (bazy)
b, wpływa przy dzisiejszych metodach pomiarowych
w nieproporcjonalnie większej mierze błąd rozwinięcia
czyli sieci podstawowej, niż błąd pomiaru bazy.

Połóżmy: B = k.b, 1)
wówczas kwadrat śr. błędu /iB boku B jest określony
wzorem: p*j, = X'1 f i \ + b"1 fi2x, . . . . 2 )
a kwadrat błędu śr. względnego:

!—- — — u\ 4-—- ui, ^

') I. I. V o r l a n d e r : „Ausgleichung der Fehler unmittel-
bar gemessener Langen in einfachen Linienverbindungen" Zeitschr.
f. Vermessungsw. 1878, str. 145; O t t o K o l i : „Die Tłieorie der
Beobachtungsfehler u. d. Metłiode d. Id. Qu. Berlin 1893. str. 260;
L. Krtiger: „Bedingungsgleichungen fur Liniennetze u. f.
Ruckwartseinscłmitte", Potsdam, 1908; E, S c h u m a n n : „Zur
Ausgleichung von Liniennetzen", Mit. a. d. Markscheidewesen
N. F. Heft 11, 1909, str. 11; E. Ha mm er: „Zur Ausgleichung
von Sfcreckennetzen", Z. f. V. 1911, str. 617.

2) Bulletin geodesique (Union Grśodesique et G-eophysiąue
Intern.) 1928 Nr. 17, str. 62 i nast. „Propositions de M. le Ge-
neral Perrier pour les bases et les triangulations de 1-er ordre".

przyczem fib i [i^ są błędy śr. podstawy b i rozwinię-
cia jej X.

Wstawiając z wzoru (1) wartości do (3)-go, otrzy-
mujemy dalej:

719 = = ~T~y "T~ ~^~9^ • • # > • • J^)

Kwadrat względnego błędu śr. boku B jest równy
sumie kwadratów względnych błędów śr. podstawy b
i rozwinięcia X.

Kładąc stosunek błędów śr. względnych:

otrzymujemy po wyznaczeniu kąta v współczynniki:
sin v i cos v, które służą do obliczenia błędu względ-
nego boku B:

B b sin v X cos v '

jeśli zatem błędy względne podstawy b i jej rozwinię-

cia X są : — i — , błąd względny boku B jest:

1 1
Msuiv Ncos v'

Zarazem podają nam cosec v i sec v stosunki błę-
dów względnych boku B do błędów względnych pod-
stawy b względnie rozwinięcia X, lub co wychodzi na
jedno stopień zmniejszenia się dokładności pomiarowej
z powodu rozwinięcia podstawy b na bok B.

Związków (B), (6) i (7) nie podano jednak w celu
ułatwienia obliczania błędów względnych boku 13 (choć
spełniają one ubocznie i fco zadaaaie), lecz dla lepszego
oświetlenia omawianej sprawy. Jest bowiem rzeczą
jasną, że znaczenie miarodajne ma w tym przypadku,
wielkość tg v i że najkorzystniejsze warunki rozwinię-
cia są dla tg v=l.

W praktyce jest dokładność pomiaru podstawy
z reguły znacznie większa, niż dokładność jej rozwi-
nięcia. Ma to swe uzasadnienie w tem, że — o ile do-
kładność podstawy można łatwo powiększyć przez
wielokrotność jej pomiaru — dokładność jej rozwinię-
cia zależy nietylko od dokładności pomiaru kątów (i to
w różnym stopniu dla każdego kąta) sieci podstawo-
wej, ale także od jej kształtu i stosunku B : b, co po-
woduje, że przy niezbyt korzystnych warunkach trzebaby
wykonać bardzo wielką ilość pomiarów kątowych, (aby
powiększyć wagi kątów). O ile jednak kąt pewien
spostrzegano n razy, można przyjąć dla — praktycznie
biorąc — niewielkiej liczby n, że waga spostrzeganego
kąta jest równa liczbie w; natomiast, jeśli n jest tak
wielką liczbą, że średni błąd średniej arytmetycznej
(z owych n spostrzeżeń) jest przypuszczalnie mniejszy
od wpływu błędów systematycznych (praktycznie nie-
uniknionych), waga kąta nie dosięga liczby n, a przy-
jęcie jej jako takiej odchyla się wraz z wzrastającą
liczbą n coraz bardziej od właściwej wagi, tak że nad-
mierne powiększenie spostrzeżeń staje się bezcelowem
(gdyż praktycznie waga nie wzrasta prawie zupełnie
przy powiększaniu ilości spostrzeżeń).
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"W ostatnio zacytowanej praoy przyjął generał
Perrier jako względny błąd rozwinięcia 200 jednostek
na 6 miejseulogarytmicznem, wychodząc z założenia, że:

X
1 d log nat x
x dx

200.10-8

0434294. . '
8)

Tabela dla wartości
sin v

500000

750000

1000000

1
1250000

1
1500000

200000

°'8 7 1 B
ÓT9287

0-26=
0-2577
0-9662

0-20=
0-1961
0'9806

0 . 1 6 _0-1579

0 1 3 =
0-1321
0-9912

250000

0-33=
0-3162
0-9487

0-9702

0-20=
0-1961
0-9806

0-16:
0-1643

=0-9864

1
30Ó6Ó0

0-60:
0-5145

=0-8B75

0-3715
=(>9287~

030:
0-2874

=0-9B78

0-24=
0-2334
0-9724

0-20;
O1961_

>9806

350000

0-8192

0-9062

0-35=
0-3803
0-9438

0-28:
0-2696

=09630"

0-23:
0-2272

=0-9738

400000

0-80=
0-6247
(>7808

0-53=
0-4706
0-8823

0-40=
(K3714
0-9286"

0-32=
0-3047

0-26=
0-2577
0^9662

2) 8)

i)

o)

cl)

II

Tabel

i wz
w p

b

a dla 'war-
tości

(*B
B

rostu dokł,
rocentach

i
500000

50%

1
750000

100»/„
(83-8)

1
1000000

150%
(25-0)

1
1260000

200%
(20-0)

1
1500000

X

1
200000

1
186000

4-0%

1
198000

5-8%

(1-B)
1

196000

6-3%
(0-7)

1
197000

6-7%
(0-4)

1
198000

1)

/o

25

To

20-4

%

227

%

23-7

%

24-1

%

24'4

1
250000

1
224000

6-1%

1
237000

8-5%
(2-3)

1
243000

9-6%
(1-1)

1
245000

10-3%
(OB)

1
246000

2)

%

50

[20%]

%

38-5

[15-0]

%

44-2

[17-5]

%

46-6
118-5]

%

47-8
[19-0]

%

48-4
[19-4]

1
300000

1
257000

8-3%

1
279000

11-7%

(3-2)
1

287000

13-4%
(1-B)

1
292000

M-0%
(0-7)

1
294000

3)

%

75

[16-6]

%

54-4

[11-5]

%

64-1

[13-8]

%

68-4
[14-9]

%

70-7
[15-6]

%

71-9
[15-9]

1
3B0000

1
287000

10-6%

1
317000

15-2%

(4-1)
1

330000

17-6%
(2-0)

1
337000

18-9%
(1-0)

1
341000

4)

%
100

[14-3]

%

68-2

[8-9]

%

84-3

[11-3]

%

89-4
[12-4]

%

92-3
[13-0]

7o

96-1
[13-4]

1
400000

1
312000

is-o%
1

353000

18-9%
(6-2)

1
371000

21-9%
(2-5)

1
381000

23-8%
(1-4)

1
386000

•5)

a)

c)

d)

e)

U w a g a . Ze względu na zaokrąglenia poczynione przy obliczaniu ~ rachowano przyrosty dokładności boku B w pi-ocen-

COS V, j — C O S ^ „ C O S ^ —COS V,
tach wedle wzorów: 100 -4rz- — — , 100

O O S v\.a
sin j ' 9 — sin v,

1 0 0 - _ L ° . 100

i t. d. przy wzrastającej dokładności •—; zaś wedle wzorów:

svav 1.O

' i a ^
—^ i t. d. przy wzrastającej dokładności — .
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zatem a; = 217000 (zaokr.), czyli błąd względny rozwi-
nięcia wynosi w przybliżeniu 1 : 217000.

Dla lepszego uwidocznienia zależności błędu wzgl.
boku sieci B od błędów wzgl. podstawy i jej rozwi-
nięcia podaję dwie tabele, uwzględniając pięć wartości

błędów wzgl. podstawy: ^ A ^

1266600

jej rozwinięcia: 2 0

o r a z

1

w a r t o ś c i

20000(), 2 B O O O o > §00000' 350000

O m o ź n a u w a ź a ó z a400000'
ciętną wartość względnych błędów lepszych rozwinięć

podstawy, stosowanych w praktyce — przy stosunku —

około 4—).
Tablica I podaje nam wartości tg v oraz sin v

i cos v dla różnych -=- i -r-, tablica II odpowiadające
O A

im wartości ^ , oraz przyrosty dokładności boku B

w °/0 przy zmianie -y i -—• Cyfry w [] i () są to przy-
rosty dokładności względem bezpośrednio poprzedzają-
cej dokładności.

Z wyników przytoczonych na tabeli II, (a mają-
cych zazwyczaj miejsce w praktyce) widać, że przy
małych dokładnościach (wzgl.) rozwinięcia podstawy
podniesienie dokładności (wzgl.) pomiaru podstawy
wpływa bardzo nieznacznie na dokładność (wzgl.) boku

U>X 1 "• ^

sieci tr. B; i tak dla -«- •" a

mujemy ^ = 1 8 6 0 0 Q , zaś przy zmniejszeniu się błędu'

1 ,
r\nnr\ (.a

663560

d o 1500000
a więc zaledwie o 6-7% • Natomiast przy znacznych
dokładnościach rozwinięcia podstawy t. j . małych war-
tościach ~ warto jest stosować wielkie dokładności po-

A

miaru podstawy t. j . małe -̂ -, gdyż np. dla ~ =
O A

1 u 1 li 1

= 400000 i T = 500000 m a m y ^ = 312000' Z a Ś p r z y

zmniejszeniu się ^ d o 1 rfywy, maleje błąd ^ do oogpfyy

a zatem o 23-8 °/0.
Zwiększanie dokładności rozwinięcia podstawy

jest zawsze korzystne tak przy małych, jak też (i to
w większym stopniu) znacznych dokładnościach po-
miaru podstawy, jak to widać z cyfr przytoczonych

1 "1

w tablicy. I tak dla -£ = — K ™ i ^ = 5 ? ^ ? W c mamyX 200000
z a ś 2 m i a n i e T n a z m n i e j "

sza się błąd ^ do wielkości a zatem o 68-2 °'o312000' * " " " " " u - - ' o .
ale jeszcze korzystniej przedstawia się sprawa przy

T ~ 15O0OÓO' w t e d y 2 m i a n a T " 2ÓTO u a T ~
i

= 5557wj5 względny błąd boku B zmiejsza się zatem
aż o 9 5 1 % .

III. Prawo przenoszenia się błędów w łańcuchach
trójkątów.

Zajmijmy się z kolei sprawą, przenoszenia się błę-
dów w łańcuchach trójkątów (stosowanych w sieciach
wieńcowych i łącznych).

Weźmy na uwagę nasamprzód łańcuch trójkątów
równobocznych, a zatem najkorzystniejszy. Wedle uwag
zawartych w znanem dziele prof. W. Jordana 3) wcho-
dzą w tym przypadku "W grę przy zastosowaniu po-
miarów kątowych następujące formuły {pomijające wpływ
błędu boku B):

yf

/ps-f5p

, (9)

J (10)

c
przyczem [i oznacza błąd średni kąta, zaś c>=206264-8...

Formuła (9) odnosi się do przypadku, gdy pod-
stawa łańcucha, t. j . bok B, znajduje się na jednym
z końców łańcucha poprzecznie do jego kierunku,
a 8~nB (patrz rys. 1).

Formuła (10) wyznacza nam błąd średni długości
S=p.B) różniąc się tem od przypadku poprzedniego,
że bok B znajduje się (poprzecznie) pośrodku łańcucha
trójkątów (i jest rozwinięty n razy w obu kierunkach)
(patrz rys. 2).

Bys. 2.

Wreszcie formuła (11) odnosi się do przypadku,
gdy bok B znajduje się pośrodku łańcucha, a położenie
jego jest zgodne z kierunkiem łańcucha; zarazem jest
S=p. B, a łańcuch rozwinięto poza bokiem B po n razy
w obu kierunkach (patrz rys. 3).

Rys. 3.

W zacytowanem poprzednio dziele Jordana wpro-
wadzono w miejsce wzoru (9), oraz (10) i (11) dwa
wzory uproszczone (przy pominięciu potęg drugich
i pierwszych n względnie p) :

fi's=n~ Bn^n [w miejsce wzoru (9)] i . . (12)

3) „Handbueh der Vermessungskunde" Jordan-Reinlierz-
Eggert tom III (1916) str. 150 i dalsze.
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fi's=-~-Bp^jp [w miejsce wzorów (10) i (11)]. (13)

Z dwu ostatnich wzorów łatwo jest urobić wzory
na błędy względne długości 8 (ze względu, że S=Bn,
względnie S=Bp), które podano u Jordana we formie:

^r = ^r-\n i . . . . (14)

^ r a - — ViO i (J-O)

# 3 c
wzory te przekształcimy dla naszych celów następująco:

— — ^ I/M (14*)
ff 309400V " ' • ' [ ]

8 "" 618800 V P ( j

Wzory te odnoszą się do przypadków, w których
mierzono niezależne kąty (nie kierunki), ze względu
jednak, że wprowadziliśmy w miejsce wzorów ścisłych
przybliżone, możemy sześć ostatnich wzorów używać
i w przypadku pomiarów kierunkowych wprowadzając
w miejsce błędu śr. /z kąta, błąd śr. kierunku pomno-
żony przez V2~.

Ponieważ celem zwiększenia dokładności łańcu-
chów trójkątów wprowadza się często pomiary kierun-

ków przekątni, łączących punkt P, z punktem P,+3, t.
zw. łańcuchy podwójne, przeprowadziłem (podobnie
jak w dziele Jordana) studjum nad błędem długości S,
powstałej w łańcuchu podwójnym, składającym się
z kwadratów o podstawie B jak to uwidoczniono na
rys. 4.

Współczynniki równań warunkowych przedsta-
wiają się w tym przypadku dla pomiarów kątów nie-
zależnych następująco:

o-
l

a

h

c

d
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i

e
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h
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1
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1

—1
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16
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1

1

1

-B
sin(l)sin{(3)H-(4)} sin (10)

sin(5) ' "*~" sin(5) sin {(7)+ (8)} sin (13)

g _^sin(l)sin{(3) + (4)}si
3 sin(6)sm{(7) + (8)}sin{(15) + (16)}sin(13)sm(21)

[aa]=[bb]=[ee]=[ff] = [ii]^[kk] i t. d. = 4 ,
[oc] = [d

i t. d.
t. d. = 8.

względem

i t. d. . . . . i t.

= 5

d.

Pochodne F

f 5 ) F -B F - B

Kładąc B=Bi=-Bi=.. .Bn, otrzymamy [FF] dla
2 5 2

Wyrazy dla wyznaczenia

długości

i t. d. |

1 CL v

D ^ i C\ f n i TJ \

7? i _ O TD i

_ i Q D i Q TJ !

błędu

[dF]

25 t

25,
2 5,

1

średniego:

[eF]

5 2 + 2 5 3

_i_ o R i y D

[/F]

i t.

tAF]

ś
d.

5

[diP]

y »

[nJf] [oP]

•

Kładąc B=Bi=B2=--.. . = 5 „ otrzymamy dla wy- [li^i^ (2 w—B)2 \k F]% B'L {mF^ 4
znaczenia błędu średniego długości 8=Bi +B.t + ... + 5 n S ^ T = 4 B'» W " = T ' f™ ™1 " T
nastenn ano wmi«iii«. • L"J * L*«J * Lm»"J 8

ę
następujące wyrażenia:

[aJ] . ' (2n-l)»
4[ao]

-ẑ L2 m \Łil _ ^1
4 ' * ' [//]"" 4 '

4

4
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Zatem kwadrat błędu średniego długości S (pow-
stałego z rozwinięcia):

(n3+2n) (16)

(17)
względnie:

Wprowadzając uproszczenie jak we wzorach (12)
i (13) otrzymamy:

(18)

zaś błąd względny wobec S= B.n:

367260 (19)

O ile bok B znajduje się pośrodku łańcucha
w równej odległości od obu jego końców, to przy za-
chowaniu zresztą tych samych warunków co poprzednio,
otrzymamy wobec tego, że 8—2nB, a 2n=p [jak we
wzorach (10) i (11)]:

. . . . (20)
* 714500

Porównując wzory (14) z (19) i (16) z (20) wi-
dzimy, źe pomiary kierunków wzdłuż przekątni po-
większają względną dokładność długości 8 tylko bardzo

100 (2 V3")
nieznacznie 4), bo zaledwie o około — °/o —
=15-5%.

*) Licząc wedle wzoru dokładnego dopiero dla w>3.
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"W ten sposób uzyskane wyniki'odnoszą się jednak
tylko do błędu śr. \t's rozwinięcia boku B; całkowity
błąd średni długości S fis otrzymamy ze związku:

.,2 ,~ 2 /. 2 i ../ 2 / m \
[* 8 — 71 {& B \ t* 8) • • • • t (^1)

względnie: ^ 8 = p*p\-f fi'*s, (22)
zależnie czy S = n B, czy S=p B; zaś kwadrat błędu
względnego długości 8 przedstawia się w obu przy-
padkach :

II * n IM *,, i§1 2^.

. . . . (23)S* '
Kładąc — jak poprzednio

B' 8 ' • • •
otrzymamy analogicznie jak we wzorze (6) :

fis ^ y-z _ p's
S Bsmip ficosifj'

• (24)

• (25)

Z uwzględnienia wzorów (6), (14) i (16) wynika,
źe dla łańcucha o trójkątach równobocznych:

(26)

względnie:

4r-=oo618800 -

podobnie dostarcza nam porównanie wzorów (6), (19)
i (20) w przypadku podwójnego łańcucha, składającego
się z kwadratów z przekątniami:

b sin v 357260 7*-. (28)
b sin v yĄn

714520 ^ — — . (29)

Po wyznaczeniu t g v jednym z wzorów (26) do

(29) oblicza się — przy pomocy wzoru (2B).

(Dok. nast.).

Inż. Mieczysław Bessaga.

Zastosowanie zasady Castigliana do obliczania ram wieloprzęsłowych.
Przedmiotem niniejszej pracy jest zastosowanie

metody, opartej na zasadzie Oastigliana. (a użytej już
przezemnie do obliczania reakcyj belek ciągłych *))
w celu wyznaczenia poziomych i pionowych reakcyj
oraz momentów podporowych w ustrojach ramowych
wieloprzęsłowych o nieruchomych podporach.

Metoda ta polega na utworzeniu:
CM*

1) funkcji tf"o = ł \ - 5 T d*>

przedstawiającej pracę odkształcenia całego układu,
przy uwzględnieniu samego tylko zginania, a następnie:

2) funkcji pomocniczej Z7= Z70-Mi q>t +ł2 <pt-\-t% <p$,
w której /t t.213 są niewiadomemu współczynnikami, zaś
cpj C52 <p3 stanowią trzy zasadnicze równania równowagi
układu płaskiego, wreszcie na przyrównaniu do zera
pochodnych funkcji D względem poszczególnych reakcyj
i momentów utwierdzenia. Otrzymujemy w ten sposób
szereg równań, które wraz z ogólnemi równaniami
równowagi służą dla wyznaczenia niewiadomych. Tego
rodzaju postępowanie przy obliczaniu reakcyj (i mo-
mentów utwierdzenia) opiera się na zasadzie „o naj-
mniejszości pracy odkształcenia", która głosi, źe reakcje

*) W księdze pamiątkowej ku czci prof. M, Thulliego,
ukazała się drukiem.

która

Czasopismo Teotaiczne Nr. 21 z r. 1932.

w układzie statycznie niewyznaczalnym są takiej wiel-
kości, iż czynią pracę odkształcenia najmniejszą (mi-
nimum). Musimy je zatem wyznaczyć z warunku:
Uo = minimum. A że wspomniane reakcje nie są od
siebie niezależne, lecz związane trzema ogólnemi równa-
niami równowagi:

[ cjj = 2 V = 0 (suma sił pionowych = 0)
(I) . . j <Pi=2M=0 (suma momentów = 0)

I q>3~2H=0 (suma sił poziomych = 0)
obliczenie ich — na podstawie prawideł matematyki —
winno być przeprowadzone w sposób powyżej opisany,
t. j . przez utworzenie funkcji pomucniczej U—Ua +
+ łi ęx +^2 9>2 + 3̂ % i przyrównacie jej pochodnych
do zera.

Dla uproszczenia zagadnienia zajmować się bę-
dziemy tylko takiemi ramami, których wszystkie roz-
pory (przęsła poziome) mają tę samą rozpiętość i ten
sam stały przekrój, a zatem i moment bezwładności Ix,
zaś wszystkie słupy wysokość h i moment bezwład-
ności 70.

A) Ramy o słupach przegibnie u dołu umocowanych.
Rozpatrzymy najpierw takie ustroje ramowe, któ-

rych wszystkie słupy są u dołu przegibnie umocowane,
które nie posiadają zatem momentów utwierdzenia.

2
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W tym wypadku zagadnienie sprowadza się zasadniczo Dla uzyskania bardziej symetrycznej postaci rów-
do wyznaczenia 2(n+l) reakcyj, a to poziomych Ho, nań, pomnożymy pierwszych (2» +1) równań przezy yj p
S1S .JS:S H„, i pionowych Ao, Al .. .. An.

A.

6'
ArH

• 1

• f « ,
8. !

. i > Hn

An

Rys. 1.

Przyrównując do zera pochodne cząstkowe funkcji
JJ= Uo + tx <pt +1 2 <pa + ts <p3 względem poszczególnych re-
akcyj, otrzymamy •— razem z 3 równaniami równo-
wagi — układ równań (II), złożony z (2w+5) równań
linjowych, zawierający 2 n + 5 niewiadomych, a to prócz
2ra + 2 niewiadomych reakcyj jeszcze trzy wyżej wspom-
niane współczynniki tx t% t3:

(U) •

= o
dU = 0 dU = 0

a u. — - o

dU
dAn

Uwzględniając, że tx = 0, co wynika z równości

L = 0 , dostaniemy — po odrzuceniu równania

^ (mogącego służyć jedynie do wyznaczania reakcji
An) — układ (III) złożony z (2« + 3) równań z (2 w+ 3)
n i e w i a d o m e m i : AQ, A1...An-i, Ho, Hl...Hn, t2l t3:

{TU.)

MĄ

B-1,0'

ET,

qvde
i,

A8. Sk

. (w—1) Z+
eit qhde)

, p p
' j , przedostatnie przez -=-, oraz wprowadzimy ozna-

czenia:
Eli

I*

cilc'h.P

dit'
P

= di
dik'hH

W ten sposób układ równań (III) przejdzie
w układ (IV):

(IV)

-i, 1 Ai

6»—i, o -

+ • • .

==V»-i, o
• • -c0, n-l-^n-

. 0 O -1,B—l

W powyższym układzie równań ip0o, Vio J • • • V*OI »
VJX • • • V: i Va stanowią pewne wyrażenia, zależne tylko
od ilości przęseł ramy, oraz rodzaju obciążeń zewnętrz-
nych, a niezawierające niewiadomych reakcyj.

Współczynniki przy niewiadomych tworzą wy-
znacznik symetryczny D2n, posiadający 2w + 3 wierszy
i tyleż kolumn. Ostatnia kolumna tego wyznacznika
(i analogicznie ostatni wiersz) posiada na n + l-szem,
>i+2-giem . . . 2«+l-szem miejscu jedynki, pozatem zaś
zera. Przedostatnia kolumna (i wiersz) składa się z sze-
regu malejącego liczb naturalnych: n, n—1, 2, 1,
następnie zaś, aż do końca ze samych zer. Po odrzu-
ceniu ostatnich 2 kolumn i wierszy pozostaje wyznacz-
nik symetryczny (2w+l)-szego rzędu Din, którego wy-
razy, oznaczone przez:

tworzą cztery charakterystyczne grupy (podwyznaczniki).

Lewa górna grupa Dh=
S|)O OSO, n — 1

tn-i, 0
tworzy wyznacznik symetryczny n-tego rzędu, zupełnie
identyczny z „wyznacznikiem podstawowym" omówio-
nym szczegółowo w wyżej wspomnianym moim arty-
kule z księgi pamiątkowej ku czci prof. Thulliego.

Poszczególne wyrazy wyznacznika Da określają
wzory:

ns (n—i)3

a , , = » T «» = — g —

Prawa górna grupa Dah =

11 o, n-I,

bn-i, 0, bn—1; 1 . . . &„_!, „_!, 0



m njest wyznacznikiem prostokątnym, posiadającyiu. •«.
wierszy, w+1 kolumn, przycżem w ostatniej kolumnie
występują same zera.

w którym

Wyrazy bilc wynikają z wzorów:

h(x—il)dx = \y(n—i)2 [gdzie y = —-I
l C!

i) l ' K l

()
Przez skreślenie ostatniej kolumny w wyznaczniku

prostokątnym jDai otrzymamy wyznacznik kwadratowy
DalL o następujących własnościach:

a) Wyrazy na głównej przekątni
b u ^ \ y { n ~ i f . . . . . ( 1 )

stanowią — idąc od dołu ku górze — szereg utworzony
z kwadratów kolejno po sobie następujących liczb na-

. turalnych, pomnożonych przez stały współczynnik \ y.
b) Wyrazy na lewo od głównej przekątni są równe

wyrazowi na głównej przekątni, leżącemu w tym samym
wierszu.

c) Wyrazy na prawo od głównej przekątni określa
wzór: fti»-6y-ły(*—O1 • • • • (2)

i) . . . (3)
( > 0

Wzór (3) wskazuje na to, że wyrazy w A-tej ko-
lumnie, począwszy od wyrazu na głównej przekątni,
tworzą — idąc od dołu ku górze — postęp arytme-
tyczny, o różnicy ń=y(n—k), a zatem w ostatniej ko-
lumnie różnica ta wynosi y, w przedostatniej 2y, dalej
3y i t. d.

Co się tyczy lewej dolnej grupy Dah wyznacznika
Din, złożonej ze współczynników c«, to po usunięciu
z niej ostatniego wiersza, składającego się ze samych zer,
pozostaje z niej wyznacznik kwadratowy symetryczny

Z powyższych wzorów wynika, że wyznacznik Dha

powstaje z Dah niejako przez obrót o 180° dokoła głó-
wnej przekątni, czyli — innemi słowy — prsez zamianę
kolumn na wiersze, a wierszy na kolumny.

Pozostaje jeszcze do omówienia prawa dolna część
wyznacznika Dzni t. j . wyznacznik kwadratowy («+l)-go
rzędu Dh, utworzony ze współczynników d«, określo-
nych wzorami:

I

Hl

-™

co można przekształcić na:

Coo c 0 , n - 1

On—i, 0

Wyznacznik Dh jest symetryczny i posiada nastę-
pujące własności:

a) Wyrazy na głównej przekątni tworzą — idąc
od dołu ku górze — postęp arytmetyczny, którego
pierwszy wyraz rfn,n=^-y8A, róinica A=yi.

b) Wyrazy na lewo od głównej przekątni, poło-
żone w tym samym wierszu są sobie równe przycżem
wyrazy z różnych wierszy stanowią również — idąc od
dołu ku górze postęp arytmetyczny, którego pierw-
szym wyrazem jest zero, a różnica wynosi y2.

c) Z powodu symetryczności wyznacznika, wła-
sność jego, opisana pod b) określa zarazem i wyrazy
na prawo od głównej przekątni.

Przez wyznaczenie grup Da, Dai, Dha, Dn jest wy-
znacznik D2« zupełnie określony, a tem samem i lewe
strony równań układu (IV). Jako przykład podano poni-
żej wyznacznik J)2„ dla w=4, charakteryzujący ramę
czteroprzęsłową.
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0
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0
0
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0
0
i

y-
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y.
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9
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2

15
9
4
1

k+S:

i/8 y. 12
^y.8
72y.4
V»y'i
2y2

/» 2y2

l/3y
3jfc-)

y2

0
0
i

%

y2

y2

-2yJ y2

Va
0
0
1

y.7
y.B
y.3
y . l

y3/fc+y2

0
0
0
0
0
0
0
0

VB
0
1

4
3
2
1
0
0
0
0

y*k 0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0

Warto zauważyć, że przez skreślenie dwóch kolumn
w tym wyznaczniku t. j . 1-szej i (w + l)-szej (t. j . piątej),
i dwóch odpowiednich wierszy, powstanie z niego wy-
znacznik -D2.3; postępując dalej w sposób analogiczny,
otrzymamy D2.2, a wreszcie D2.1.

Przystępujemy z kolei do wyznaczenia prawych
stron układu równań (IV) t. j . wyrażeń tp. Rozpatrzymy
tu wpływ ciężarów skupionych pionowych P i pozio-
mych Z, oraz obciążeń jednostajnie rozłożonych pio-
nowych g' i poziomych q".

a) Wpływ jednego ciężaru pionowego skupionego
w odstępie (i-\-a)l od lewej podpory.

u ni
U (it«.J.l *

J, L

J,h

"1

Rys. 2.

i r1

—kil)dx--
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. ł [2ns-2(i+a)s~3(i+a+ki)n2

. A2j +6 (i+a) k2 n—

1 {""
1 F P.[*-( i

d) Wpływ obciążenia
poziomego q", jednostaj-
nie rozłożonego, działa-
jącego na i-tj słup mię-
dzy przekrojem ah a §h.

*„ o-?" (/»-

5.

b) Wpływ obciążenia pionowego q', jednostajnie
rozłożonego między punktem (i+o) Z, a punktem (t+/J) i.

i t »

J7T

J..h

(*i<0

' 78 1 1 C .zds+

.?±.

ej Wpływ pionowyoh, skupionyoh, równych cięża-
rów P, działających w połowie każdego przęsła po-
ziomego.

1 Cnl I ly P\x—~

=4-? 8' (^-
~il) d x +

i i . i

Rys. 4.

c) Wpływ siły pozio-
mej, skupionej Z działa-
jącej w kierunku od
strony lewej ku prawej
na i-ty słup w odległości
a.A od jego spodu.

1 Cji\ Z(l—a)h.{x—kil)dx==

ul

j=ZĄy. (1-a). (n-k^Y
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^ Wpływ obciążenia poziomego, jednostajnie roz-
łożonego g", działającego na całą wysokość i tego słupa.

n—ł

f) Wpływ pionowych, skupionych, równych cięża-
\ 2 s 1

rów P, działających w — , — , . .. tej części roz-
ss ' s

piętości kaźddego przęsła poziomego.

^

g) Wpływ obciążenia pionowego, jednostajnie roz-
łożonego q", działającego na całej rozpiętości wszystkich
przęseł poziomych.

t/>,=0.

Zachodziłaby jeszcze kwestja, w jaki sposób należy
interpretować znak -f względnie —, otrzymany jako
wynik obliczenia danej reakcji pionowej lub poziomej.
Otóż w całem powyższem obliczeniu przyjmowano, że
reakcje pionowe działają od góry, zaś poziome od strony
prawej ku lewej, uważając te właśnie kierunki dzia-
łania sił za dodatnie.

Jako moment zgięcia w rozporze uważano moment
wszystkich sił, działających, na lewo od danego prze-
kroju, zaś jako moment zgięcia w słupie — moment sił
działających na dany słup poniżej danego przekroju,
przyjmując przytem moment obracający odnośny prze-
krój w kierunku zgodnym z ruchem wskazówki zega-
rowej za dodatni, w przeciwnym zaś za ujemny.

Przy takiej właśnie interpretacji znaku sił oraz
wielkości i znaku momentów zgięcia, otrzymano po od-
powiednich przekształceniach i podstawieniach, (o któ-
rych była mowa powyżej) i po przeniesieniu wyrazów
wolnych od niewiadomej na prawą, stronę układ równań
(IV), którego współczynniki przy niewiadomych i wy-
razy wolne zostały następnie odpowiedniemi wzorami
szczegółowo określone.

Wobec powyższego otrzymany w wyniku rozwią-
zania równań układu (IV) znak + oznacza dla reakcji
pionowej kierunek ku górze, zaś dla poziomej kierunek
od strony prawej ku lewej, znak — natomiast kierunki
przeciwne. (0. d. n.).

Inż. Wacław Olszak.

Żelazne ścianki szczelne.
Myśl poddaną, przez p. Inż. M. Rapaczyńskiego

w interesującem jego sprawozdaniu o „Runięciu filara
rzecznego Nro II przyszłego mostu na Sanie pod Ku-
ry łówką" {Czasop. T. 1932, Nr. 17), by grodzę drew-
niane p r z e k r a c z a j ą c e g ł ę b o k o ś ć 10,0 m, jako nie-
celowe, zastępować w miarę możności przez ścianki że-
lazne i wysunięcie w związku z tem postulatu pod
adresem hutnictwa krajowego o objęcie swym progra-
mem produkcji odpowiednich typów pozwalam sobie
uzupełnić następującemi uwagami:

Wykończony w roku 1927 rnost drogowy pod Go-
czałkowicami, przekraczający Wisłę w ciągu drogi Ka-
towice-Bielsko w miejscu dawnej granicy austrjacko-
niemieckiej, (ogólna długość mostu 180 m), fundowany
być miał w myśl projektu zatwierdzanego przez Śląski
Urząd Wojewódzki w Katowicach na wierconych palach
zbrojonych systemu Wolfsholza wzgl. Straussa z za-
stosowaniem 41/2 - wzgl. 6-metrowych drewnianych ścia-
nek szczelnych dla filarów sąsiadujących z korytem rzeki.

W trakcie wykonywania robót okazało się jednak,
że warstwy żwirowo-piaskowe, kilku- wzgl. kilkunasto-
metrowej miąższości w tem miejscu, są tak dalece
zwarte i zbite, iż nietylko ścianka drewniana 6-metrowa
(a więc nawet grubo poniżej wymienionych przez Inż.
R. 10 m) — pomijając już praktyczną niemożliwość
wykonania jej z pożądaną szczelnością, — nie da się
normalnym sposobem — płukanie jako zbyt kosztowne

i niekoniecznie skuteczne z góry wykluczono — zabić
do żądanej głębokości, gdyż albo głowy brusów uległy
kompletnemu rozbiciu, albo też dolne ich końce odgi-
nały się o 180° i w miarę zabijania brusów podchodziły
z powrotem pod górę (o czem przekonano się wycią-
gnąwszy przy pomocy kafara kilka takich szczególnie
„opornych" brusów) — ale nawet wiercenie pali — mimo
pomysłowych metod przedsiębiorcy budowy, Inż. A.
Hajduka, używania zgęszczonego powietrza dla roz-
luźnienia żwiru i piasku objętego rurowaniem pala —
natrafiało na tak poważne trudności, iż programowy
postęp robót a nawet możność ich wykończenia mocno
zostały zagrożone.

Grdy jeszcze zaszła nieprzewidziana pierwotnym
projektem potrzeba głębszego fundowania dalszych 3
filarów wskutek przyszłego na tym odcinku przełożenia
koryta Wisły — sięgnąć musiano do innego skutecz-
niejszego sposobu fundowania: osadzenia ław filarów
i lewobrzeżnego przyczółka wprost na podłożu żwiro-
wem, zabezpieczonem że lazną ścianką szczelną. Wobec
braku odpowiedniego typu na rynku krajowym zasto-
sowano ściankę żelazną pomysłu Inź. Hajduka, w wy-
konaniu Huty „Pokój", Nowy Bytom, o czem już swego
czasu na innem miejscul) wspominałem. Elementy ścianki
tej powstały ze znitowania w kształcie litery „S" dwóch

') Olszak W.: „Most na Wiśle pod Goczałkowicami", Tech-
nik 1928, Nr. 4.
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żelaznych podkładów kolejowych (maksymalna ich dłu-
gość walcowania w tym czasie wynosiła &1j.l m, przy-
czem specjalna listewka, również dodatkowo donitowana,

żelazna ścianka szczelna roraz z wykopem pod lewobrzeżny
przyczółek.

zastępowała „zamek". Z elementów tych utworzono
również 2 typy narożników, tak że zarówno prostokątne

ścianki dla ław filarów jak i nieco bardziej skompliko-
wane dla przyczółka wyszły bardzo lekko i czysto. Jako
kierownik wspomnianej budowy z ramienia 81. Urz. Woj.
miałem sposobność przekonać się, że ścianka ta oka-
zała się w praktyce zarówno pod względem technicznem
jak i ekonomicznem w zupełności zadowalniająeą, przy-
czem na szczególne podkreślenie zasługuje jej prak-
tycznie całkowita szczelność. Umieszczone poniżej zdję-
cie przedstawia wykop pod lewobrzeżny przyczółek
w obrębie takiej ścianki szczelnej.

O ile mi wiadomo ścianka żelazna podobnego ro-
dzaju znalazła również — jednak już w charakterze
grodzy — zastosowanie przy jednej z poważniejszych
budowli w Województwie Krakowskiem.

Ponieważ w państwach sąsiednich stosowanie ścia-
nek żelaznych — oparte na pomyślnych doświadcze-
niach ostatnich dziesiątków lat — dla wielu najróżno-
rodniejszych budowli rozpowszechnia się coraz bardziej,
należy mieć nadzieję, że i Syndykat Polskich Hut Że-
laznych umożliwi polskiemu budownictwu inżynieryj-
nemu korzystanie z tego rodzaju elementów konstruk-
cyjnych. Aż do tego czasu podany powyżej, wypróbo-
wany już sposób — choć pozostanie on tylko suroga-
tem — może jednak w razie rzeczywistej potrzeby
z powodzeniem znaleść zastosowanie — a zwrócenie
uwagi na tę — może nie wszystkim znaną — okoliczność
stanowi główny cel niniejszej notatki.

Wiadomości z literatury technicznej.
Tunele.

— Przewietrzanie tunelu Holland w Nowym Jorku. Tunel
Holland oddany do użytku w r. 1927 wykazuje olbrzymi
wzrost ruchu (przeciętnie 25°/0 z roku na rok) tak, iź pra-
wdopodobnie granicą swej przelotności w rocznej wysokości
16 mil. pojazdów, osiągnie w roku 1938.

Przewietrzanie tunelu wykonywane jest z pomocą 84
wentylatorów, pomieszczonych w 4 szybach wentylacyjnych,
z popędem elektrycznym.

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest wydmu-
chami z samochodów, w szczególności zaś znaczną zawar-
tością tlenku węgla (00), który jak wiadomo, jest bardzo
szkodliwy nawet w znacznem rozcieńczeniu. Doświadczalnie
stwierdzonem zostało, iż 0,04% zawartość tlenku węgla
w powietrzu nie daje jeszcze powodu do żadnych, obaw,
przy ilości 0,06% występują już lekkie dolegliwości dla
organizmu ludzkiego, które jednakże ustępują natychmiast
po przedostaniu się na świeże powietrze. Przy zawartości
0,08% dolegliwości są już cięższe, a następstwa ich zani-
kają dopiero po godzinach.

Ażeby zawartość tlenku węgla utrzymać w granicy
0,01%, koniecznem jest dostarczenie do wymienionego tunelu
1 mil. w3 świeżego powietrza w godzinie.

Świeże powietrze doprowadzone jest otworami rozłożo-
nemi jednostajnie wzdłuż całej długości tunelu a usytuowa-
nemi przy krawężnikach jezdni. Powietrze zużyte wprowadza
się otworami umieszczonemi w stropie.

Podobny sposób przewietrzania zastosowano również
w tunelu Hudson, który ma stanowić drugie połączenie
Nowego Jorku z Weehawken oraz w znajdującym się w bu-
dowie tunelu pod Skalda w Antwerpji. (Yerkehrstechnik
Nr. 22/32).

— Tunel drogowy w Liverpool'u. Budowany obecnie tunel
drogowy pod rzeką Mersey w Liverpool'u znajduje się na
ukończeniu. Koszta budowy, które preliminowane były po-
czątkowo w wysokości 5 mil. £, przekroczą prawdopodobnie
'5,5 mil. M. Powód tak znacznego przekroczenia leży w zna-
cznej części w konieczności powiększenia instalacji służących
do przewietrzania a uwzględniających już doświadczenia,

jakie w tej mierze poczyniono w tunelu Holland w Nowym
Jorku. (Strassenbau u. Strassenunterlialtung Nr. 16/32).

E. B.

Żelazo-beton.
— Obliczanie naprężeń przyczepnych w belkach ialbe-

towych omawia prof. Wacław Paszkowski w Przeglądzie Bu-
dowlanym (1932, nr. 1). Autor dochodzi do wniosku, źe nie
potrzebujemy obliczać tych naprężeń, jeżeli pewien stosunek
między średnicą wkładki ó i rozpiętością I nie zostanie prze-
kroczony. Normy niemieckie stawiają tylko warunek, by
ó~25mm. Autor stwierdza, że to jest niedostatecznem, że
<5: Z -̂ĝ -g- a w niektórych wypadkach TLT.

Dr. M. Thullie.

NEKROLOGJA.
Śp. Dr. Tadeusz Ob m i ń s k i Profesor Politechniki

Lwowskiej, Komandor orderu Odrodzenia Polski, zmarł we
Lwowie dnia 18 lipca 1932 r.

Urodzony we Lwowie dnia 16 kwietnia 1874 r.' tutaj
ukończył szkołę średnią i Politechnikę, poczem dla pogłę-
bienia studjów wyjechał na Politechnikę do Oharlottenburga.
Po powrocie do Lwowa oddał się pracy zawodowej i w krót-
kim czasie znalazł się w szeregu najbardziej czynnych i zna-
nych architektów.

Równolegle z zajęciami zawodowemi pracował naukowo
jako asystent, a następnie konstruktor przy Katedrze Bu-
downictwa ogólnego, zarazem podejmując z dużym zapałem
studja badawcze nad architekturą zabytków,"budownictwa
drewnianego ; na podstawie pracy p. t. „Genezy''.budownictwa
drewnianego w Polsce" otrzymuje w r. 1908 . stopień nau-
kowy doktora nauk technicznych. •','

W październiku 1910 obejmuje w charakterze zwy-
czajnego profesora Katedrę Budownictwa ogólnego; zarazem
wykłada „Prowadzenie budowy i kosztorysy" oraz „Ustawy
budownicze". Katedrę tą z wielkim pożytkiem dla Politech-
niki i jej studentów prowadzi do ostatniej chwili swego ży-
cia. Mimo rozległych obowiązków związanych z tak ważną
i silnie frekwentowaną placówką, sprawował kilkakrotnie
urząd dziekana Wydziału architektury, a w roku 1916/17
Rektora Politechniki Lwowskiej.



Brał też czynny udział w wielu komisjach artystycz-
nych i społecznych, piastował urząd członka Rady miejskiej,
a w okresie 1928—1930 był pierwszym zastępcą Komisa-
rza m, Lwowa.

Wszechstronne przygotowanie zawodowe predystyno-
wało Go na profesora wyższej uczelni; wykładając kon-
strukcje budowlane ujmował problemy konstrukcyjne nie-
tylko od strony statyczno-inźynierskiej, ale umiał odczuć
i pokazać całą ich wartość estetyczną i piękno architekto-
niczne. Posiadał wybitny zmysł konstrukcyjny i intuicję,
pozwalającą mu na wyczucie właściwej konstrukcji, której
trafność potwierdzały późniejsze obliczenia techniczne. "Umiał
słowem głoszonem z katedry rozbudzić u słuchaczy zapał
nietylko dla studjów nad budownictwem ogólnem, ale i nad
specjalnym jego działem, to jest budownictwem drewnianem,
którego to przedmiotu był pierwszym na Politechnice do-
centem.

W cennej spuściźnie naukowego dorobku ś. p. Zmar-
łego znajduje się bogaty zbiór zdjęć zabytków budownictwa
drewnianego, a to kościołów, cerkwi, dworków, i zagród
włościańskich, dziś. juź przeważnie nieistniejących, które
częściowo omawiał na łamach Sprawozdań Komisji iiistorji
i sztuki, publikowanych przez Akademję Umiejętności w Kra-
kowie, Bogaty ten plon, pozostawiony w tece i dotychczas
niestety nie wydany, świadczy nietylko o gruntownem
znawstwie, ale i niezwykłeni umiłowaniu przedmiotu.

Ś. p. Profesor Obmiński był poważnym badaczem
architektury polskiej, w której widział wysokie wartości
artystyczne w jej oryginalnych motywach konstrukcyjnych
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i dekoracyjnych; nietylko okiem znawcy obejmował jej za-
bytki, ale i z serdecznem umiłowaniem odnosił się do nich,
gdziekolwiek się z niemi zetknął; znanym był Jego pietyzm
do zabytków architektury i sztuki miasta Lwowa, którego
znał każdy zakątek, i w którym długoletnią troską i sta-
raniem otaczał Katedrę łacińską jako jej stały konserwator.
Na jej usługi oddał całą swoją wiedzę techniczną i archi-
tektoniczną, przeprowadzając roboty konserwacyjne i od-
krywcze, a na krótko przed śmiercią ujął je w pracy „Re-
konstrukcja Katedry lwowskiej, dawne i dzisiejsze" publi-
kowanej w „Studjach lwowskich", wydanych w r. 1932.
Wraz z konserwacją Katedry przeprowadzał roboty zwią-
zane z konserwacją Kaplicy Boimów, pałacu Arcybiskupów
lwowskich, oraz innych objektów zabytkowych w Małopolsce.
Godność członka Grona konserwatorów dla Galicji wschodniej
i Centralnej Komisji dla zabytków sztuki w Wiedniu dała
Mu możność długoletniej i skutecznej opieki nad zabytkami
już w okresie przed wielką wojną; po odzyskaniu niepod-
ległości powołany został w skład komisji konserwatorskiej
Zamków królewskich w Krakowie i Warszawie.

Poza temi licznenii zajęciami resztę czasu poświęca
opracowaniu planów licznych budowli szkolnych (ostatnio
gmachu Bibljoteki Politechniki we Lwowie), kościelnych
(ostatnio kościoła na Łyczakowie), a świetna znajomość
konstrukcji ułatwiała mu niecodzienne zadania przy opraco-
waniu planu lotnisk wojskowych.

Nazwisko Jego spotykamy często na pierwszych miej-
scach w konkursach architektonicznych.

Nieubłagana, a szybko rozwijająca się choroba prze-
cięła pasmo Jego pracowitego żywota; odszedł od nas po-
zostawiając po sobie głęboki ial u kolegów, których sympatję
sobie zaskarbił. Nie mniejszą miłość zdobył też wśród licz-
nych uczniów, rozsianych po całej Polsce, którzy mieli
w Nim nietylko przewodnika, lecz przedewszystkiem praw-
dziwego przyjaciela, który umiał stanąć w ich obronie ilekroć
i gdziekolwiek zachodziła tego potrzeba.

Cześć Jego pamięci!
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SPRAWY TOWARZYSTWA.
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego

Tow. Politechn. z dnia 16 marca 1932 r.
Prezes Inź. Stanisław Rybicki otwiera o godz. 18-tej

Walne Zgromadzenie, stwierdzając prawomocność uchwał.

Po powitaniu członków obecnych w ilości 67, zaprasza
przewodniczący na skrutatorów Inż. K. Gąaiorowskiego, Prof.
E. Bratro i Dr. Inź. A. Pareńskiego, zaś na sekretarzy Inż.
Z. Marynowskiego i Inź. A. Toinaszewskiego.

Na wstępie Prezes Rybicki poświęcił kilka słów pa-
mięci zmarłym w roku ubiegłym członkom (Jarosław Bilińtiki,
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Józef Jaskólski, Herz Oehlberg, Karol Meissner, Marjan Sta-
rzecki, Albin Zazula i Jan Zeitleben). Zgromadzenie wysłu-
chało słów Prezesa stojąc i uczciło pamięć zmarłych przez
chwilę milczenia.

Przed przystąpieniem do sprawozdania z działalności
Towarzystwa nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomu członka
honorowego P. T. P. Prof. Dr. Maksymiljanowi Matakiewi-
czowi. Prezes Rybicki, wręczając dyplom honorowy przy-
pomniał zebranym liczne zasługi Pana Prof. Dr. Matakie-
wicza na polu nauki i w życiu społecznern, a w szczegól-
ności długoletnią pracę w Polakiem Tow. Politechnicznem.

Ponieważ protokół ostatniego Walnego Zgromadzenia
został ogłoszony w Nr. 21 Czasopisma Technicznego z dnia
10 listopada 1931 r., zaś sprawozdanie z czynności Wydziału
W Nr, 5 Czasopisma Technicznego z dnia 10 marca 1932 r.
przyjęto protokół i sprawozdanie Wydziału Głównego do
wiadomości bez odczytywania. Dalszą część wypełniło prze-
mówienie Prezesa Rybickiego, podane poniżej w skróceniu:

„54 rok istnienia Towarzystwa minął i przeszedł do
historji a szczegóły naszej działalności, składające się bądź
to z zabiegów, podjętych u władz z własnej inicjatywy To-
warzystwa, bądź to z wydanych orzeczeń o projektach ustaw
i przepisów, przekazanych nam przez Władze, znajdują się
drukowane w Nr. 5 Czasop, Teehn. Praca Towarzystwa w dzie-
dzinie naukowej odzwierciedla się z jednej strony w odczy-
tach, wygłoszonych w naszem Towarzystwie, z drugiej strony
w artykułach, ogłoszonych w Czasopiśmie Technicznetn. Roz-
winęła się ona w ubiegłym roku bujniej, aniżeli w Jatach
poprzednich głównie dzięki ożywionej działalności Sekcyj
Towarzystwa. Obok dawnych Sekcyj Hydrotechnicznej, Me-
chaników, Elektryków i Naukowej Organizacji, które swoim
zwyczajem bardzo pilnie pracowały, powstały nowe Sekcje:
Inżynierów Architektów, Geodezyjna i Ogólna, które rozwi-
nęły zaraz od chwili powstania bardzo ożywioną działalność,

Przesilenie gospodarcze, które ogarnęło wszystkie dzie-
dziny produkcyj, a o którein wspomniano już na zeszło-
rocznem Wal. Zebraniu, wywołuje szereg zgubnych skutków,
a między innemi najzgubniejszy pod postacią bezrobocia.
Rzesze krociowe bezrobotnych rosną z każdym tygodniem,
a do nich zalicza się także liczny zastęp pracowników umy-
słowych i naszych kolegów inżynierów. Troska wywołana
przesileniem gospodarczem i rosnącem bezrobociem, ciążąca
na wszystkich umysłach wywołała w naszem Towarzystwie
liczne głosy, domagające się, aby te ważne i aktualne tematy
były przedmiotem rozważań naszego Towarzystwa i stąd
powstała myśl do utworzenia osobnej sekcji dla tego celu,
która znalazła urzeczywistnienie w Sekcji Ogóinej.

Dwie sprawy mające wielką doniosłość dla kół inży-
nierskich zajmowały nas w Towarzystwie, a mianowicie:
projekt utworzenia Izb Inżynierskich i zamierzenia zniesienia
Ministerstwa Robót Publicznych. Ministerstwo Robót Publ.
mimo upływu długiego czasu od chwili wręczenia przez Z.
P. Z. T. projektu ustawy o Izbach Inżynierskich, nie zajęło
stanowiska wobec naszych wniosków. Utworzenie urzędowej
reprezentacji inżynierów uważamy w chwili obecnej jako
ważne z uwagi, iż kryzys gospodarczy dotknął bardzo ciężko
świat inżynierski, wobec czego urzędowa organizacja inży-
nierów, któraby się zajęła szukaniem pracy dla bezrobotnych
inżynierów, stała się piekącą potrzebą, Powtóre projekty
nowej konstytucji przewidują, że Senat ma się składać
w części z członków organizacji gospodarczych i zawodo-
wych o charakterze prawno-publicznym, W razie uchwalenia
projektu nowej konstytucji w czasie, gdy Izby Inżynierskie
nie będą jeszcze istniały, inżynierowie byliby wykluczeni
z reprezentacji w Senacie, podczas gdy inne koła zawodowe
miałyby tani swoje przedstawicielstwo.

Co się tyczy zamiaru zwinięcia Min. Rob. Publ., To-
warzystwo nie spuściło z oka tej ważnej sprawy, ogłaszając
w Czasop. Techn. szereg opinji w tej materji oraz wpływając
na Z. P, Z. T. celem zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Dotkliwą przeszkodą w działalności był brak funduszów
i szczupłość naszych lokalności".

W końcu Prezes składa podziękowanie wszystkim człon-
kom Wydziału Głównego za gorliwą współpracę dla dobra
Towarzystwa.

Inż, Gąsiorowski przypomina, że właśnie upływa pięt-
naście lat od chwili, w której obecny Prezes Inź. Rybicki
objął kierownictwo spraw Towarzystwa. Wskazuje na wa-
żniejsze prace Towarzystwa w ostatniem piętnastoleciu, a więc
sprawę odbudowy kraju w r. 1917, pracę nad memorjałem
0 organizacji władz technicznych w Polsce, ustawę o ochronie
tytułu inżyniera, utworzenie Związku Polskich Zrzeszeń Te-
chnicznych, zawiązanie Związku Polskich Towarzystw Nau-
kowych we Lwowie, walkę z anarchją społeczną przez utwo-
rzenie S. S. S, we Lwowie, akcję zmierzającą do utworzenia
Izb Inżynierskich w Polsce, akcję przeciwko zniesieniu Min.
Robót Publ. i wiele innych i kończy swe przemówienie ży-
czeniem, by Prezes Rybicki, jeszcze długie lata przewodził
Towarzystwu.

Prezes Rybicki dziękuje za słowa uznania, zastrzega
się jednak przed przecenianiem jego zasług, ponieważ jak to
już nieraz podkreślał, Towarzystwo zawdzięcza swój rozwój
1 poważne stanowisko przedewszystkiem długoletniej tradycji,
harmonijnej atmosferze i koleżeńskiej współpracy.

W dalszym ciągu składa sprawozdanie Redaktor Cza-
sopisma Technicznego Prof. Bratro,

Imieniem Komisji Rewizyjnej odczytuje Inź. Gąsio-
rowski wniosek o udzielenie ustępującemu Wydziałowi abso-
lutorjum wraz z podziękowaniem za pracę około rozwoju
Towarzystwa. Wniosek ten przyjęto jednogłośnie.

Wniosek Przem. Oddziału P. T. P. w sprawie obniże-
nia wkładek członkom Oddziału Przemyskiego postanowiono
ze względu na niezgodność ze Statutem P. T. P. odrzucić.

Inż. Makulski, Prezes Oddziału P. T. P. w Stanisła-
wowie przedstawia imieniem członków Oddziału Stanisła-
wowskiego trudności połączone z pokryciem wydatków admi-
nistracyjnych Oddziału i stawia wniosek o przelanie pewnej
części wkładek członkowskich na rzecz Oddziału, Po dłuższej
dyskusji przekazano tę sprawę na wniosak P. Prof. Dr. Na-
dolskiego Wydz. Głównemu do definitywnego rozstrzygnięcia.

Do nowego Wydziału wybrano na podstawie wniosków
Komisji Matki;

W y d z i a ł G ł ó w n y : Prezes Inź. St. Rybicki; po-
zostają w Wydziale członkowie: Inź, M. Bessaga, Prof. E.
Bratro, Inź. E. Bronarski, Inż. K. Knaus, Inż. St. Kozłowski,
Inż. T. Laskiewicz, Prof. Dr. M. Matakiewicz, Prof. K. Zi-
pser. Nowi członkowie: Wiceprezesi: Prof. Dr. O Nadolski
i Inź. P. Prachtel-Morawiański. Członkowie: Dr. W. Aulich,
Inż. A. Broniewski, Inź. T. Jarosz, Inź. Z. Kalityński, Prof. D.
Krzyczkowski, Inż. A. Tomaszewski, Inż. Z. Marynowski, Inż.
St. Sladek. Zastępca członka Wydziału: Inź. E, Wilczkiewicz.

K o m i s j a r e w i z y j n a : Inź. K. Gąsiorowski, Inź. K.
Biernacki, Inź. M. Kuczyński, Inż.E. Nechay i Inż. K. Winiarz.

Sąd k o n k u r s o w y im. Barona G o s t k o w s k i e g o :
Członkowie: Prof. E. T. Geisler, Prof. W. Minkiewicz, Prof.
Dr. M. Matakiewicz. Zastępcy członków: Prof. Z. Ciecha-
nowski, Prof. D, Krzyczkowski, Prof. K. Zipser.

Sąd p o l u b o w n y (18 członków): Inż. St. Aleksan-
drowicz, Inż. K. Biernacki, Inż. T. Dujanowicz, Inż. K.
Engel, Inż. K. Gąsiorowski, Prof. E. Hauswald, Prof. E.
Krzen, Inź. P. Krzyworączka, Inź. M. Kuczyński, Inż. K,
Lisowski, Inź. M. Łuźecki, Inź. M Maślanka, Prof. W. Min-
kiewicz, Prof. Dr. T. Obmiński, Prof. G. Sokolnicki, Inź.
St. Tarwid, Prof. Dr. M. Thullie, Inż. B. Winnicki.

Sąd h o n o r o w y (15 członków): Inź. K. Biernacki,
Prof. J r , P. Dziwiński, Inż. M. Dziewoński, Inź. K. Engel,
Prof. ot. Łukasiewicz, Inż. L. Frtiauff, Inż. K. Gąsiorowski,
Prof. Z. Klemensiewicz, Inż. G. Miildner, Prof. E. Geisler,
Prof. Dr. K. Wątorek, Inż. A. Weiss, Inż. J. Witkiewicz,
Prof. Dr. R. Witkiewicz, Inż. K. Żardecki.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Triangulacja bez pomiarów kątowych.
(Dokończenie).

IV. Wyznaczenie długości boków trójkątów przy
pomocy pośrednio ewent. bezpośrednio mierzonych
odcinków i prawo przenoszenia się błędów przy

zastosowaniu tej metody.
Zastanówmy się teraz, w jaki sposób możnaby

otrzymać długość S z mniejszym błędem średnim..
Przyczyną, że błąd długości 8 wypada dość

znaczny przy użyciu dotychczasowych metod pomiaru,
jest niekorzystne prawo przenoszenia się błędów w łań-
cuchach trójkątów; należy zatem obmyśleć taki sposób
wyznaczania długości S, któremu odpowiadałoby ko-
rzystniejsze prawo przenoszenia się błędów.

W tym celu proponuję następujący sposób po-
miaru długości S-

Wyobraźmy sobie, że długość S składa się z r od-
cinków, których długość przeciętna wynosi A. tak, że
można położyć :

8 = rA (30)
Długości poszczególnych odcinków A nie mie-

rzymy bezpośrednio, lecz pośrednio przy pomocy r
stosunkowo krótkich podstaw a, z których przechodzi
się łańcuchami trójkątów, o ile możności równobocz-

Anych do boków A (ewentualnie — gdy stosunek m= —
Cv

jest liczbą niewielką — rombami).
Zauważyć jednak należy, że dokładność pomiaru

długości a mniejszej od podstawy b będzie też i odpo-
wiednio mniejszą, gdyż błąd bezpośredniego pomiaru
długości wzrasta z jej pierwiastkiem, zatem:

a dalej:
f*a = a ^j
(ia a

a w konsekwencji:

(31)
(32)

(33)

Błąd średni odcinka A powstały z rozwinięcia
długości a należałoby (w założeniu, że a znajdują się
pośrodku sieci podstawowych) urobić wedle wzoru (13):

/ M i/ fl A \) ,OA\
/ i . = o — a n i y t n = „ — A y m . . . . ( « 4 )

Uwzględniając jednak, że kształt trójkątów uży-
tych przy rozwinięciu podstawy a nie będzie zawsze
równoboczny jak też i to, że błąd średni kątowy przy
stosunkowo krótkich bokach sieci (ze względu na błędy
centrowania i t. p.) będzie większy niż odpowiadający
mu błąd kątowy wzoru (13), przyjmiemy na błąd śre-
dni fi'A w miejsce wzoru (34) wzór następujący:

(Przyjęcie wzoru (35) powoduje, że wartość na fi
możemy przyjąć w obu wzorach (13) i (35) jednakową):

Błąd śr. względny długości A jest zatem:

' ( a)

Urabiając stosunek błędów względnych podstawy
a do jej rozwinięcia:

obliczamy następnie jak poprzednio całkowity błąd
względny na długości A:

a sin x A cos %

' 3QGOS% V '' 309400 cos % ' -\OUUJ
Powracając do wyznaczenia błędu średniego dłu-

gości S, otrzymamy ze względu na związek (30):
f/l2s==rfl%A] (37)

a d a l e j : ii„ Vr V^ 1»>A 1
8 8 A rA A A ~\jr '

Zatem błąd względny długości S, otrzymany tą
drogą, wynosi:

~8 = ITocosaT ]V = °° 309400cos
i Im

a Y r ' l '
Dla porównania dokładności obu omawianych me-

tod pomiaru przedkładam dalsze dwie tabele III i IV,
(p. str. 322), z których pierwsza podaje błędy względne
długości S przy zastosowaniu łańcuchów trójkątów
opartych na podstawach b = 8km, zaś druga błędy
względne długości S mierzonych przy pomooy r od-
dzielnych odcinków A, przyczem A—a.m powstały
z rozwinięcia podstaw a=0'5 km. Wyniki dobrano w ten
sposób, że 8=Bn względnie S=JBp, a zarazem około
Ar — amr.

Błąd względny podstaw b=Skm przyjęto

natomiast błąd względny podstaw a~0b km wynosi
wedle wzoru (33):

Ha fh ~i / b

a b i a 1000000 250000"
Porównanie tabel III i IV wykazuje wielką prze-

wagę sposobą pomiaru długości odcinkami nad pomia-
rem przy użyciu łańcuchów trójkątów. I tak biorąc na
uwagę 6'—128 km otrzymujemy przy użyciu łańcuchów
trójkątów w najkorzystniejszym przypadku (kwadraty

z przekątniami) błąd względny długości S około

(35) około

podczas gdy przy użyciu przy pomiarze wyłącznie
4000-metrowych odcinków (założenie dość niekorzystne),
otrzymujemy błąd względny tej samej długości równy

który spada dla odcinków 3000-metro-

am 309400'

5o7UO(J
wych do około

Możnaby jednak postawić zarzut, że przy mierze-
niu długości S natrafimy po drodze wyjątkowo na
przeszkody dłuższe niż 5000 m (jakie wykazano w ta-
beli IV), dlatego podaję jeszcze przypadek, w którym
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III

Łańcuch
złożony

z

trójkątów
równob. A

kwadratów
z przekąt. |x|

•

trójkątów
równob. /\

kwadratów
z przekąt. |X|

Pomiar długości <S

ilcm ^b -
b

Położenie
boku pod-
stawowego

B

na skraju
łańcucha

»

pośrodku
łańcucha

* przy użyciu łańcuchów trójkątów.

1 &», * t ° - r~ n R .. — 1"
LO0000O' X 300000 ' 6

£ =

ii R

»

•

z wzorów (26)-(29)
tgij>

(w zaokrągleniu)

309400 1-077

287800 V« \n

357250 1-244

287300 V« V«

618800 2154

287300 Vp ^

714500 2'487
287300 ip ip

w = 3
(łSr=96few

1
151700

1
167550

((5=96 km)

1
223890

1
235640

B - 32 7«w

£ # COS 1j
dla

( £ = 1 2 8 / M » )

1
136210

1
151700

dla

( # = 1 2 8 7 « M )

1
210530

1
223890

n—b
0S=16O7cm)

1
124760

1
139630

(Slwkrn)
1

199310

1
213650

IV
Pomiar długość 8 przy użyciu r odcinków A, mierzonych

pośrednio.

przeto: 8%m17 2 w 1 / ^
167-j \3094 -

309400

10

8

6

4

a=500 m, — =
a

A

5000 m

4000 w

3000 J»

2000 m

309400
260000 V m

0-39136

0-43766

0-50524

0-61880

1
250000'

2 1
II 397140

3 i 1
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S3 l
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S8 i
II 911360
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8 i 1
II 566910oo

r-ł

co i |
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03 x .4?

II 1176560 o

S 1 ^ ( fi

l677\309i

(śóśoo)-

(42)

Kładąc, jak dotychczas ,aK : a = l : 250000 oraz ^ = 1 " ,
oraz dzieląc (42) przez ^ = 1 6 m2a%i pierwiastkując, otrzy-
mujemy ze względu na to, źe 309400 2=2500002 x 1 "23762:

1000000
lub po wstawieniu wartości:

(43)

długość ^==128 km składa się z cztereoh równych części,
na które przypadają różne odcinki; i tak na :

o

^ ^ Przypada w = 6 4 bezpośrednio mierzonych odcinków a = B00 m,

8_
4
_^
4

fi = 16 pośrednio

3 = 4

„ 4,=2000»»,

Wobec powyższych założeń jest:
t=8000w.

• (40)
a ponieważ [z uwzględnieniem wzoru (35)]:

*) Przyjęcie usprawiedliwione wobec niekorzystnie przy-

jętego błędu rozwinięcia —r- .

_2_
1000000

5 461500"
Widzimy, źe nawet dla tak niekorzystnych zało-

żeń błąd względny długości 8 wypada przy zastoso-
waniu nowej metody pomiaru znacznie mniejszy niż
przy użyciu łańcuchów trójkątów.

Pozatem trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, źe
gdy odległość boków podstawowych B (baz) wynosi
300 km, a więc przy założeniu dość gestem podstaw,
łańcuch trójkątów oparty na boku B ma właściwie
długość około 150 km, a zatem błędy wypadają jeszcze
większe. Naturalnie błędy te wzrastają jeszcze znacznie
więcej, gdy odległość podstaw jest większą np. 400 lub
600 km. W tych przypadkach nowa metoda pomiaru
wykazuje bardzo silną przewagę nad dotychczas uży-
waną.

V. Bliższe omówienie triangulacji bez pomiarów
kątowych.

Nim przystąpimy do omówienia bliższych szcze-
gółów podanej tu metody triangulacyjnej, należy za-
znaczyć zasadniczą różnicę, jaka istnieje między siećmi
nietylko rzędu I-go i rzędów wyższych (II, III i t. d.),
ale nawet między siećmi rzędu I-go głównemi, a siećmi
tegoż rzędu wypełniającemi.

Sieci główne są podstawą dla wszelkich dalszych
pomiarów triangulacyjnych; w konsekwencji powinny
zatem pola ich trójkątów obejmować możliwie jak naj-



większe obszary, jednak przy osiągnięciu przy pomia-
rach możliwie najdokładniejszego wyznaczenia długości
ich boków. W ten sposób powstaje z boków owych
sieci niejako sztywna rama, a wszelkie pomiary trian-
gulacyjne dalszych sieci mają charakter tylko interpo^
lacyjny. Błędy sieci głównej przenoszą się na cały
system triangulacyjny równocześnie wyrównywany,
podczas gdy błędy sieci innych mają, znaczenie tylko
lokalne.

W myśl powyższej zasady starano się obierać boki
trójkątów głównych możliwie jak największe, używa-
jąc dla pomiarów kątowych jak najdokładniejszych
teodolitów; przyczem jednak okazało się, że w prak-
tyce można zastosować najczęściej trójkąty o bokach
wynoszących zaledwie trzydzieści kilka kilometrów,
a to z powodu przeszkód terenowych, atmosferycznych
refrakcji bocznej i t. p.

Jeżeli zatem chcemy przy tej samej dokładności
wyznaczenia wierzchołków trójkątów zwiększyć ich pole,
nie może to nastąpić przy użyciu dotychczasowej me-
tody, ale trzeba wzajemne położenie wierzchołków trój-
kątów wyznaczyć metodą inną, o korzystniejszem pra-
wie przenoszenia błędów.

Metoda triangulacji bez pomiarów kątowych speł-
nia powyżej postawione zadanie, gdyż można przy jej
użyciu nietylko zwiększyć pola poszczególnych trój-
kątów, ale także i dokładność wyznaczenia ich boków.
Oczywiście, że nie zawsze będzie jej można użyć
w praktyce ze względu na dość znaczną ilość podstaw,
które należy obrać w pobliżu boków sieci głównej. Nie
będzie to jednak rzeczą tak trudną, jakby się na pierw-
szy rzut oka zdawało, tak że będzie ją można zastoso-
wać nietylko w terenie płaskim, ale nawet i pagór-
kowatym.

Trójkąty (w przybliżeniu równoboczne) sieci głów-
nej będziemy starali się zakładać jak największe, ogra-
niczymy jednak długości ich boków 8 do 002 a0 (aQ
wielka półoś elipsoidy odniesienia), ze względów na
późniejsze sieci wypełniające, oraz i tę okoliczność, że
przy bokach około 0-02 a0 nie potrzeba jeszcze zamie-
niać kątów sferoidalnych na sferyczne. Dla pomierze-
nia długości I—II wynoszącej około 002 a0, odpowiada-
jącej około 128 km, obieramy w przybliżeniu na linji
I—II poligon, łączący oba te punkty, o bokach od 2
do 10 (względnie wyjątkowo nieco więcej) km, jak to
uwidoczniono na rys. 5.

Rys. 5.

Długości poszczególnych boków tego poligonu
I, 1=AU 1, 2==i42 itd. otrzymujemy przez rozwinię-
cie odpowiednio zakładanych podstaw, jak przedsta-
wiono na rys. 6. Kąty wierzchołkowe /? otrzymujemy

11
N \ f*

Rys. 6.

bądź przez ich bezpośredni pomiar, bądź obliczając je
z dwu sąsiednich sieci naraz wziętych. Następnie wy-
znaczamy na podstawie przybliżonych współrzędnych
geograficznych punktów I i I I promień kuli, na której
przeprowadzamy obliczenie współrzędnych sferycznych
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wierzchołków poligonu I—II, przyozem — o ile długość
łuku I—II nie przekracza 0-02ff0 — można przyjąć,
że odpowiada on łukowi na kuli o promieniu -J- (Ri-\-Ru),
(Ri i Ra są średniemi promieniami krzywizny dla sze-
rokości geogr. <pr i <pa). Na tej kuli obliczamy przy po-
mocy łatwego rachunku długość łuku I—II z poligonu
sferycznego między temi punktami o bokach A i ką-
tach |3. Ponieważ każdy bok powyższego poligonu będzie
wyznaczony z inną dokładnością należy wyznaczyć błąd
średni łuku I—II, a to w celu wprowadzenia stosownych
wag przy później szem wyrównaniu sieci.

Błąd długości I—II omówiliśmy w poprzednim
rozdziale, zakładając, że poszczególne odcinki A leżą
ściśle na łuku I—II, ponieważ jednak wierzchołki po-
ligonu I—II będą leżały bardzo blisko łuku I—II (co
się da zawsze uskutecznić w praktyce mimo przeszkód
terenowych, tylko że czasem, trzeba będzie kątv /3 wy-
znaczyć pośrednio z dwu sąsiadujących ze sobą sieci —
jak to zaznaczono na rys. 6 —), można poprzednio wy-
prowadzone błędy średnie dla długości I—II uważać
za odpowiednie w naszym przypadku.

Natomiast błąd długości 8 spowodowany błędami
kątów § jest zupełnie bez znaczenia, jak to łatwo można
udowodnić, przy pomocy średniego błędu poprzecz-
nego, który i pod względem azymutalnym jest dla nas
bez znaczenia, gdyż poligonu I—II użyjemy tylko dla
wyznaczenia długości 8-

W ten sposób powstanie sieć trójkątów o bokach
około 0'02a„ mierzonych pośrednio; natomiast kąty
tych trójkątów n. p. trójkąta I—II—III o bokacb a,
b, c i kątach a, /?, y wyznaczymy na podstawie wzoru:

(z kontrolami
sin a/2 lub cos B/2

(46)

przyczem R jest odwrotnością pierwiastka miary krzy-
wizny w śro.dku ciężkości trójkąta K=:fc(Ki + Kn+Km) '•

* = T F (47)

zaś Ku Ku i Km są miarami krzywizny (odwrotnoś-
ciami kwadratów średnich promieni) w wierzchołkach
trójkąta.

Ponieważ trójkąty o bokach około 0-02 R obejmują
obszar około 7000 km2, główna sieć trójkątów przy
zastosowaniu opisywanej tu metody dla rozmierzania
kraju nawet stosunkowo dość dużego będzie składała
się z niewielu trójkątów.

VI. Wyrównanie głównej sieci trójkątów, o bokach
mierzonych i sieci wypełniających.

Ponieważ trójkąty sieci głównej będą mniej więcej
równoboczne, przeto sześć trójkątów zgrupowanych
dookoła pewnego punktu utworzy sieć promienistą, jak

to uwidoczniono
A A - ^ T - - r * B n a ry_s-7-

Sieć ta obej-
muj ąca obszar
około 42000 km%

wymaga spełnie-
nia tylko jedne-
go geometrycz-
nego warunku,

a mianowicie,
aby suma kątów

przy punkcie
środkowym była
równa 360°.

Poszczególne
Rys. 7, a obliczamy

n
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z wzoru (46), który dla oznaczeń na rys, 7 należy na- a ponieważ:
pisać we formie następującej dat

da,; cosec cosec _i_ = cosec -=r- cosec Pi -~-,

. (48) z a ś ™ i = _
sm =r- sm

Ri
•i cosec -=r . •przyczem kontrolą mogą być odpowiednie wzory na ^ -

sin-5- i cos -̂ , a prócz togo osobno obliczone ekscesy przyczem o" = 206265", będzie ostatecznie

sferyczne i dalsze dwa kąty poszczególnych trójkątów: q c o s e c _Ł c o s e c ^ óJh +Q c o s e c | f cosec y2 -

(57)

a.

sin i—ai . s—n
sm
sm-

R,

«,-

...+Qcosec™- cosec y6 —

r 1 \
. (49) + ctg yj cosec ~ - ^ H ?*iv ' R\ ti\f

+ctg cosec

Q

r 1

^ctg ft cosec •

?i=——?r *i »̂ promień kuli, wyznaczony dla trój- r~ 1 \
2 r _ < + o t g y a o o s e o ^ - - = r ) < J r e + (»=0.

kata o katach a,-. B< iv,- z krzywizn i eeo wierzchołków. -"e -"e/
kąta o kątach cci} /3; i y* z krzywizn jego wierzchołków.

"Warunek „zamknięcia horyzontu" dookoła punktu 0
opiewa dla kątów a bezbłędnych:

2a — 360° = 0, (50)
1 —

natomiast ze względu na to, że a są obliczone z boków
pomierzonych otrzymamy:

2a~ 360° = w, (51)
a ostatecznie: 1

Jeżeli oznaczymy w trójkącie boki literami os, #, c,
a odpowiadające im kąty a, /?, y, to z uwagi na związek:

a b e . b . c / C O.
cos ~ = cos -- cos — -f- sm — sm -r cos a, . . (od)

XŁ H H JLŁ XŁ

otrzymamy po zróżniczkowaniu:
. a Aa . b c Ab b

(58)

e A o

c Ab
Rll
c Ac

. b . c . ,— sm -= sm -r sm a A a,R R

(54)

a w następstwie:
L

da . b . _ . c . „ „sm — sm y « sm -^ sm a R

b

aa

ctgy _!_
. 6 i?

c ii

(55)

Ze względu na związki (55) otrzymamy warunek
(52) (przy oznaczeniach odnoszących się do rys. 7) we
formie :

d a,
do,

dac

(56)

Ponieważ każdy bok a'\r jest wyznaczony z różną"
dokładnością, należy zastosować przy wyrównaniu wagi
odwrotnie proporcjonalne do kwadratów błędów bo-
ków a i r.

Oczywiście, że gdy ilość punktów centralnych,
dookoła których zgrupowano trójkąty będzie c, zwiększy
się i ilość geometrycznych warunków z jednego na o
warunków (gdyż pola trójkątów nie pokrywają się),
do których trzeba dołączyć warunki Laplace'a w przy-
padku, gdy na niektórych wierzchołkach (lub na wszyst-
kich) wykonano odpowiednie obserwacje astronomiczne.

J a k tedy widać wyrównanie jest w przypadku
tego rodzaju sieci głównych bardzo proste.

Pozostaje jeszcze do omówienia kwestja sieci wy-
pełniających poszczególne trójkąty sieci głównej.

Po wyrównaniu sieci głównych, a temsamem i usta-
leniu długości S poszczególnych boków trójkątów, przy-
stępujemy do wyrównania poligonów o bokach A, przy
pomocy których obliczaliśmy niewyrównane długości
boków trójkątów. W ten sposób uzyskujemy w pobliżu
ortodrom. łączących wierzchołki punktów triangulacyj-
nych dość znaczną liczbę punktów, które możemy uwa-
żać za punkty I-rzędne. Jeżeli długości boków trój-
kątów pierwszorzędnych wyznaczanych kątowo przyj-
miemy około trzydziestu kilku km, powstanie w polu
każdego trójkąta głównego miejsce tylko na 3 punkty
tr., których położenie łatwo wyznaczymy nawiązując
się do poprzednio w pobliżu boków trójkątów ustalo-
nych punktów. Sieci wypełniające I-rzędne będą zatem
bardzo niewielkie i każda będzie się mieściła w jednym
z trójkątów głównych, przez co wyrównanie ich będzie
również bardzo proste.

VII. Wnioski ostateczne.
Zestawiając zalety jak też i wady sieci tr iangu-

lacyjnych bez pomiarów kątowych należy zaznaczyć,
jak następuje:

a) Na korzyść nowej metody przemawia:
1. znaczne zwiększenie dokładności wyznaczenia

położenia punktów sieci głównej ;
2. obejmowanie przy niewielkiej ilości punktów

sieci głównej bardzo wielkich przestrzeni, (a przeto
możliwość łączenia sieci oddzielnie dla siebie założo-
nych bez zakładania gęstej sieci punktów' ;

3. powstanie w pobliżu boków sieci głównej wiel-
kiej ilości punktów użytych na początku jako punktów
poligonowych dla wyznaczenia długości boków sieci),
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na których opieramy następnie sieci wypełniające pola
poszczególnych trójkątów;

4. łatwe i przejrzyste wyrównanie sieci głównych;
5. łatwe nawiązanie punktów sieci wypełniających

(trójkąty) do sieci głównej ;
6. odpadają zupełnie koszta wież triangulacyj-

nych, co stanowi znaczną oszczędność, równoważącą
koszta zakładania i pomiaru baz.

b) Przeciw zastosowaniu podanej przezemnie me-
tody przemawiają właściwie tylko trudności (względnie
koszta), jakie mogą się wyłonić przy obiorze względnie

rozwinięciu dość licznych — aczkolwiek krótkich —
podstaw.

Jak z powyższego zestawienia wynika, metoda
triangulacji bez pomiarów kątowych jest w krajach
nizinnych i lekko pagórkowatych bezwarunkowo bardzo
korzystną, natomiast może się okazać w terenach tru-
dnych zbyt kosztowną; jeżeli nam jednak zależy na
zwiększeniu dokładności osiąganej dotychczas przy
triangulacji, należy jej dać bezwzględnie pierwszeństwo
przed metodą dotychczas używaną.

Prof. A. Kuryłło.

Żelbetowe konstrukcje szkieletowe w budowie wysokich domów.
Jak wiadomo, ojczyzną wysokich domów, zwa-

nych także „drapaczami chmur" lub nawet „nieboty-
kami", jest Ameryka. Tam też, mając należyte uza-
sadnienie, rozwinęły się i ustaliły typy i sposoby wy-
konania tak pod względem ogólnego ukształtowania
budowli, jak i co do zastosowania odpowiednich ma-
terjałów budowlanych.

Wprawdzie w Europie niekoniecznie musimy się
posługiwać wzorami amerykańskiemi i wysokie domy
nie muszą i nie powinny zapełniać naszych miast przy-
szłości, to przecież w niektórych wypadkach ustrój
taki wskazany być może warunkami miejscowemi.

Przy rozpatrywaniach wstępnych w wielu umy-
słach powstaje wątpliwość czy zastosować szkielet
nośny stalowy czy też żelbetowy, względnie kombino-
wany. Utarło się niezbyt uzasadnione twierdzenie, że
dla budowli szkieletowych niższych wskazany jest
szkielet nośny żelbetowy, natomiast dla budowli
o znacznych wysokościach jedynem rozwiązaniem jest
szkielet stalowy.

Niewątpliwie, warunków budowy wysokich domów
w Ameryce nie można porównywać z warunkami na-
pzemi. Możemy jednak mieć i dla naszych stosunków
pewną orjentację co do racjonalności zastosowanego
ustroju w budowie • wysokich domów, jeżeli rozpa-
trzymy ustrój, wykonananego przed paru laty, pierw-
szego budynku tego typu w Budapeszcie l). W związku
z rozbudową budynku kasy chorych przewidziano
w projekcie część środkową w postaci wieży. Wieża
ma u podstawy przekrój kwadratowy 17,85X17,85 m;
wysokość nad terenem wynosi 68,80 m. Ponad parterem
posiada wieża 17 piętr (rys. 1). Na wysokości 43 m
przekrój wieży przechodzi w ośmiobok, a na wysokości
56 m powraca do kwadratu 11,85X11,85 m. Ustrój nośny
wieży stanowi szkielet żelbetowy.

Pytanie czy należy stosować szkielet stalowy czy
żelbetowy wyłoniło się również przy tej budowie. Zwo-
lennicy szkieletu stalowego nietylko twierdzili, że szkie-
let żelbetowy będzie droższy, ale nadto, że w Ameryce
budowli o takich wysokościach nie wykonywano z za-
stosowaniem szkieletu żelbetowego, Okazuje się jednak
(według podanego źródła), że np. w r. 1929 wykonano
w Ameryce następujące ż e l b e t o w e wysokie domy:

w Toronto dom o wysokości 94,5 m o 26 piętrach
84
80

23
19

„ Seatle
„ Minneapolis

Już w r. 1922 wykonano w Dallas (Texas) żelbe-
towy dom 78 m wysoki o 18 piętrach, w latach 1923
do 1925 dom o wysokości 100 m w Montevideo.

Ostatecznie ustrój żelbetowy, przy rozbudowie
budynku kasy chorych w Budapeszcie, okazał się
tańszy od stalowego, a pozatem lepiej odpowiadał wa-

J) H. Szekely: „Das erste Turmhaus in Budapest", Beton
u. Eisen 1932.

Czasopismo Techniczne Nr. 22 z r. 1932

twarda
glinu '. • 18.00 .
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runkom architektonicznym. Wieża otrzymała w naj-
niższych dwóch piętrach okładzinę kamienną,, powyżej
okładzinę z klinkierów.

Do wykonania konstrukcji nośnej użyto betonu
o stosunku mieszaniny 300 kg cementu marki „Oitadur"
na 1 ms betonu. Kontrolę betonu przeprowadzano przy
pomocy prób kostkowych i przy pomocy belek prób-
nych. Kostki o długości krawędzi 20 om wykonano przy
temperaturze — 3° C, Wytrzymałość kostkowa wyno-

Stropy górne (dla archiwum) obliczono dla obcią-
żenia użytkowego 1000 kgjm'2, stropy dolne (lokale biu-
rowe) liczono na 400 kg/m2.

Całość konstrukcji, złożona ze słupów zewnętrz-
nych i wewnętrznych, złączonych stropami, obliczano
jako wielopiętrowy ustrój ramowy.

Każdy ze słupów wewnętrznych przenosi u spodu
obciążenie 1000 t. Słupy te, przy założeniu dopuszczal-
nego ciśnienia BO kgjcm^, otrzymały przekrój kwadra-

•8,15--
*2$ s-e$i30

12'*r<-i5^7'- -18**-20'-*+-—25 V 30
Strzemiond $8

Przekrój Ą~Ą

/ " •
-2f26'

Rys. 2.
Ustrój dachu części środkowej budynku Jcasy chorych w Budapeszcie.

siła po 4 dniach 418 kgjcm1, po 7 dniach 496 fcgrjcm2.
Kontrola betonu przy pomocy belek próbnych, wyko-
nywanych przy temperaturze -ł-6°C, okazała po 48
godzinach wytrzymałość na ciśnienie 473 kg jem3.

Wnętrze wieży posiada ubikacje przeznaczone na
biura i archiwa, a nadto wyciąg i klatki schodowe.

Najwyższa część konstrukcji żelbetowej , tworząca
dach płaski, wytworzona jest z dwóch krzyżujących
się ram dwuprzegubowych (rys. 2), o rozpiętości 15,60 m
w świetle.

towy 1,30X1,30 m, a wzmocnienie wkładkami wyno-
siło. 2,5%.

Oparcie fundamentów na twardej glinie uskutecz-
niono przy pomocy fundacji pneumatycznej z zastoso-
waniem kesonów żelbetowych.

Powyższy przykład żelbetowej konstrukcji szkie-
letowej stwierdza (w warunkach niezbyt różnych od
naszych) możliwość ekonomicznego zastosowania ustroju
żelbetowego do budowy domów o znacznych wyso
kościach.

Inż. Mieczysław Bessaga.

Zastosowanie zasady Castigliana do obliczania ram wieloprzęsłowych.
(Ciąg dalszy).

~HJ Ramy o słupach u dołu doskonale
utwierdzonych.

W tym wypadku dla obliczenia danego ustroju
ramowego ra-przęsłowego zachodzi potrzeba wyznacze-
nia 3(w+l) niewiadomych, a to 2(»+l) reakcyj pio-
nowych i poziomych Ao, At, An. Ho, H1, Hn

oraz ( » + l ) momentów utwierdzenia Mo, Mt , Jf2 .. . Mn.
Dla uzyskania równań możliwie symetrycznej po-

staci wprowadzimy jako dodatkowe szukane niewia-
dome nie same momenty utwierdzenia Mi, lecz ilorazy

-—, (posiadające wymiar sił) t. j . ilorazy z momentów

utwierdzenia przez długość przęsła poziomego.
Tym sposobem otrzymamy ostatecznie układ

równań linj owych (V), złożony z (3re+4) równań, za-
wierający 3M-)-4 niewiadomych: Ao, A{, A„ i,

M

pującego kształtu:
a00 i 0 + . . .a 0 , n _i

Mn

T
Mn

T"' 0 0' 0 1 '

...b0,„_i

M
0-T-

Af

•"O.n-l

"ł"/oo "» I" • • '^0| n—1
Mn-n - 1

I

n—1, 0 -40 + . . . CM—I, M - 1 -4n-

H"rf»—i,n—i •"«—1+A—1, 0-

- + l . r o l = ^ „ _ i ) i+/«—!, »-l

Ł

I

Mn• • -fn n -y~ + 1 • 0̂1 =

# 0 0 .<7o,n-l - 4 K _ 1



327

(V)

Jf-1
•* z

-T">n—1, n—i -"n—1+łW„_)J o ~ ^ ~ +

+ f»»_i, «_i ^ p 1 + 1 • *oo = V«-

.fl"0+...O.flB-

. 0 . * - , ,

Współczynniki przy niewiadomych w powyższym
układzie tworzą, wyznacznik symetryczny Dsn (3ra + 4)-go
rzędu, którego ostatnia kolumna (i analogicznie ostatni
wiersz) posiada na ra + l-szem, M+2-giem,. . .2ra+l-szem
miejscu jedynki, a pozatem zera, w przedostatniej zaś
kolumnie (wierszu) przychodzi najpierw malejący sze-
reg liczb naturalnych n, n—1, 1, następnie zera
w ilości (n+1), dalej jedynki również w ilości (w+1),
a wreszcie na końcu zera. Po odrzuceniu dwóch osta-
tnich kolumn i wierszy pozostaje wyznacznik syme-
tryczny (3 w-f2)-giego rzędu D3„, złożony z 9 charak-
terystycznych, grup. Cztery z tych grup, a to lewa
górna Da, środkowa górna Da}l, lewa średnia Dha, oraz
„centryczna" J9A, są zupełnie identyczne z poprzednio
rozpatrywanemi grupami, w ten sam sposób oznaczonemi.

Pozostaje więc do rozpatrzenia dalszych 5 grup,
a mianowicie górna prawa Dam, środkowa prawa Dhm,
wreszcie dolne: lewa, średnia i prawa t. j . Dma) Dm% i Dm.

G-rupa Dam składa się z n wierszy, n + l kolumn,
przyczem po skreśleniu ostatniej kolumny złożonej ze
samych zer pozostaje z niej wyznacznik kwadratowy
J3o m, o wyrazach eik, określonych wzorami:

•**.— i)dx = %{n—i)2

—il) d x= i[(n—i

Grupa D a m jest zupełnie podobna do grupy Dah,
z której powstaje przez podzielenie wszystkich jej wy-
razów przez y. Możnaby zauważyć, że podobieństwo
grup Dam i -Do* przeszłoby w identyczność, gdyby za
podstawę przy wyprowadzaniu równań układu (V),

wprowadzić jako niewiadome ilorazy —-, zamiast —*,

w tym bowiem wypadku w wyrażeniach na moment
zgięcia w dowolnem miejscu przęseł poziomych wystę-
powałyby zarówno niewiadome iJ;, jak i -y-'pomnożone

przez ten sam współczynnik h.
Grupa D]im jest wyznacznikiem symetrycznym

(«-f-l)-szego rzędu, którego wyrazy fik wynikają
z wzorów:

i ro!

/<*,—-TS\ l.h.dx=y{n->ri),)il

I*
ni

1 Cnl

•fih^-nK I h.dx=y(n-ki).

Wyrazy fu na głównej przekątni tworzą — idąc
od dołu ku górze — postęp arytmetyczny, którego
pierwszym wyrazem jest \y%x, różnicą zaś y. Wyrazy
na lewo od głównej przekątni, leżące w jednym wier-
szu są sobie równe, przyczem wyrazy różnych wierszy
tworzą — idąc od dołu ku górze — również postęp
arytmetyczny 0, y, 2y. . . Z powodu symetrji są przez
to samo także i wyrazy na prawo od głównej prze-
kątni zupełnie określone.

Co się tyczy grupy Dma, złożonej z (w + 1) wierszy,
n kolumn, to po odrzuceniu ostatniego wiersza, skła-
dającego się ze samych zer, zamienia się ona w wy-
znacznik kwadratowy Dma, który to wyznacznik można
otrzymać z omawianego wyżej wyznacznika Dam, przez
zamianę kolumn tego ostatniego na wiersze, a wierszy
na kolumny. W podobny sposób powstaje grupa Dmll)

tworząca symetryczny wyznacznik kwadratowy (»+l)-go
rzędu, z grupy Ąm — z powodu symetrji są zresztą
te grupy zupełnie ze sobą identyczne.

Pozostaje jeszcze ostatnia, dziewiąta grupa Dm.
Stanowi ona wyznacznik symetryczny (M-(-l)-szego
rzędu, złożony z wyrazów vna, określonych wzorami:

= -n,\ Pdx~ni

ni

1 Cnl

-JJ\ l.ldx—y.x+ (n—i)
n

= —j.\ l.ldz—n—k2.

mu = y-

1^

Wyrazy na głównej przekątni mu tworzą postęp
arytmetyczny, którego pierwszym wyrazem (idąc od
dołu ku górze) jest yx, różnicą zaś 1. Wyrazy na lewo
od głównej przekątni, leżące w jednym wierszu, są so-
bie równe, przyczem wyrazy różnych wierszy tworzą
szereg liczb naturalnyoh 0, 1, . .. n. Z powodu symetrji
wyznacznika Dm są tem samem i wyrazy na prawo od
głównej przekątni określone.

Poniżej podano wyznacznik Din dla
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Przystępujemy z kolei do wyznaczenia prawych,
stron równań układu (V) t. j . wyrażeń ip. Zauważymy
przedewszystkiem, iż wyrażenia ipi0, i/Hi, ip% , % —
dla poszczególnych obciążeń — otrzymamy z wzorów,
poprzednio podanych pod A); pozostają, zatem jedynie
wyrażenia tya, których wartość podano poniżej.

a) Ciężar skupiony pionowy P w punkcie (i+a).l:

(*,<*•)

b) Obciążenie pionowe, jednostajnie rozłożone q',
między punktami (i+a)l, (i+@)l, [0<a<§<l),

ej Siła pozioma skupiona Z, w długości a h od
spodu i-tego słupa.

</\,2= ZyĄl—a)(n—i)

hiie*Z.y.(l—tt)(n—&j).

d,) Obciążenie poziome, jednostajnie rozłożone g",
działające na ż-ty słup między przekrojami ah i fih,
(0<a < 0 < A ) :

„ił i

1 fn! / cc-\-8 \
+ -js-\ ff"^—a)A.(l Ę-.h).l.dx

1 Jn \ * ł

ej Pionowe równe ciężary P, działające w poło-
wie każdego przęsła poziomego:

/) Pionowe, równe ciężary P, działające w j/» > J/»- • • sl/»
części rozpiętości każdego przęsła poziomego:

g) Obciążenie pionowe, jednostajnie rozłożone g',
działające na całej rozpiętości wszystkich przęseł po-
ziomych. :

h) Obciążenie poziome, jednostajnie rozłożone q',
działające na całą wysokość i-tego słupa:

O,

C) Przykłady z obliczania ram jednoprzęsłowych
i dwuprzęsłowych.

Poniżej wyprowadzono zasadnicze wzory na obli-
czanie ram jednoprzęsłowych o rozporze prostej, łama-
nej symetrycznej oraz parabolicznej (a to zarówno dla
wypadku słupów u dołu przegibnie umocowanych jak
i słupów doskonale utwierdzonych) oraz na obliczanie
ram dwuprzęsłowych o słupach przegibnie umocowa-
nych i rozporach prostych, równej długości. Obliczanie
to sprowadza się przedewszystkiem do wyznaczenia:
1. wartości wyznacznika D%n względnie Din, 2. pod-
wyznaczników, odpowiadających poszczególnym współ-
czynnikom przy niewiadomych, wreszcie 8. wyrażeń xp.
Raz obliczone wartości wyznacznika D2H względnie Din,
oraz podwyznaczników dla pewnego typu ramy, służą
za podstawę wszystkich dalszych obliczeń dla najroz-
maitszych wypadków obciążeń zewnętrznych, które to
obciążenia wpływają jedynie na wielkość wyrażeń ip.
Tworząc iloczyny wyrażeń ip przez odpowiednie pod-
wyznaczniki i dodając te iloczyny (naprzemian ze zna-
kiem tym samym i przeciwnym) a otrzymaną sumę
dzieląc przez wyznacznik D2n wzgl. D3n, otrzymamy
ostatecznie znak i wielkość szukanej reakcji poziomej,
pionowej lub momentu utwierdzenia.

I. R a m a j e d n o p r z ę s ł o w a , d w u p r z e g u b o w a
o r o z p o r z e p r o s t e j .

coo "o
c 1 0 d,
1
O

y o i

0
1

0
1

0 0
0 0

ł ł r o 1 0
ły ły3*+y2 0 1 0
0 0 } y ' x 0 1
1 0 0 0 0
0 1 1 0 0

LJ,

hJ0

Minory (podwyznaczniki)
odpowiadające wyrazom
pierwszej, drugiej i trzeciej
kolumny, t. j . powstałe z wy-
znacznika D.u przez skreśle-
nie wiersza i kolumny, w któ-
rej dany wyraz leży, przed-
stawiają się, jak następuje:

Rys. 6.

n= 0 5 0 1 = O
Au=+i
^ , = 4-1

Stąd ogólne wzory na obliczanie reakcji AgH0

H.

J.h

A . A,
i?2/s. 7.

a)

= 0
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""I"
a

Rys. 8.

9.

A,

ZM 6h '

1 c
\

^3=0

clo=o AÓ-H-1

Ogólne wzory na obliczanie reakoyj : ^ 0 =

= a

II. Ramajednoprzęsłowa, dwuprzegubowa
o rozporze łamanej symetrycznej.

J..J
Rys, 10.

Wzory na obliczenie
współczynników u k ł a d u
równań są w tym wy-
padku następujące:

aoo=—a\ xids=-ii\ rc2da;.2(7=#«7
' Jo

h+ 2 fx\
Jr)

Jo

O
O
1

O

o
ł ;
o
i

1
0

0
0
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1

1
0
0

H.

b)

ł*
Rys. 12.

b
i ..

—l.P

III. Rama jednoprzęsłow& dwuprzegubowa
o rozporze parabol iczne j .

(Z-a;)

i f!

= " > l \ x • a x —j
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Ogólne wzory na obliczanie reakcyj
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. 14.
(Dok. nasi).

Wiadomości z literatury technicznej.
Żelazo - beton.

— Wyznaczanie odstępów przerw skurczowych w szty-
wnych ustrojach żelbetowych omawia prof. W. Paszkowski.
Słusznie twierdzi autor, że wielkość naprężeń, powstających
wskutek skurczu zależną jest od sztywności i od przekroju
słupów i belek ramy. Autor podaje przybliżony sposób obli-
czenia -w tym wypadku sił działających na końct, słupów.
Ta przybliżona metoda jest jednak dla praktyki jeszcze zą
zawiłą. Dr. M. Thullie.

Drogi.
— Zmniejszenie podatków samochodowych w Gdańsku.

Senat Gdański zmniejszył ostatnio podatki samochodowe dla
samochodów osobowych i motocykli o 500/0, zaś dla cięża-
rowych i autobusów o 25°/0. Zarządzenie to uzasadnia Senat
silnym zanikiem ruchu motorowego, co z jednej strony spro-
wadziło ubytek w podatkach samochodowych, z drugiej zaś
podcina również niektóre gałęzie handlu i przemysłu (han-
del samochodami i materjaławi pędnymi, warsztaty repera-
cyjne, garaże i t. p.). Należy oczekiwać, iż zarządzenie to
wprowadzi pewne ożywienie w wspomnianych zakładach.

— Świetlne sygnały ostrzegawcze na przejazdach kole-
jowych. Z powodu licznych wypadków na przejazdach ko-
lejowych w poziomie rozpoczęto w Niemczech próby z za-
stosowaniem w tych niebezpiecznych miejscach świetlnych
sygnałów ostrzegawczych.

Mianowicie istniejący a powszechnie znany znak ostrze-
gawczy jest zaopatrzony w latarnię ze światłem inigotliwein,
która rzuca w kierunku drogi zasadniczo światło białe, zaś
w momencie zbliżania się pociągu — czerwone, sygnalizu-
jące niebezpieczeństwo. Światła te są o takiej sile, iż nawet
W jasny, słoneczny dzień są łatwo spostrzegalne z odle-
głości 100 m. Ażeby umożliwić należytą obserwacją również
osobom cierpiącym na daltonizm, zastosowano różne okresy
migania się latarni; dla światła białego 40 razy w minu-
cie, czerwonego 100 razy.

Włączanie światła czerwonego odbywa się samoczyn-
nie przez zbliżający się pociąg. [Yerhehrstechnik Nr. 24/32).

— Ilość stacyj benzynowych w Europie. Wedle prze-
prowadzonej statystyki obecna ilość stacyj benzynowych
w państwach, posiadających znaczniejszy park samochodowy
przedstawia się następująco: Anglja — 99.000, Francja —
78.000, Niemcy - 55.000, Belgja — 19.600, Szwecja —
14.800, Szwajcarja — 14.600, Danja — 10.300, Norwegja —
4.800. Ciekawe są przy teia daty porównawcze, w rozli-

czeniu na ilość posiadanych pojazdów mechanicznych (łącz-
nie z motocyklami). I tak na jedną stację wypada następu-
jąca ilość pojazdów: W Anglji — 22, Francji — 25, Niem-
czech — 27; Belgji — 11, Szwecji i Danji — 14, Szwaj-
carji 9, Norwegji — 12. Jak widać z powyższych dat,
rentowność takich stacyj nie musi być zbyt wielką. (Verkehrs-
Urhnik Nr. 23/32). E. B.

Lotnictwo.
— Ukształtowanie lotnisk i ich nawierzchnia. Bezpie-

czeństwo ruchu lotniczego wymaga oprócz drobnych apa-
ratów i obsługi, również pewnych przestrzeni do startu
i lądowania.

Start jest stosunkowo mało niebezpieczny dla pola
lotniczego, albowiem w tym momencie znaczna część cię-
żaru przerzuconą jest na skrzydła. Natomiast jest tor lotni-
czy silnie narażony w chwili lądowania; albowiem przejąć
on musi oddziaływania dynamiczne aparatu, wywołane pod-
skokami, a wielkość tych oddziaływań wedle badań amery-
kańskich, wynosi około 2"5 wartości oddziaływań statycz-
nych. W tych warunkach jest rzeczą zrozumiałą, iż lądo-
wiska ziemne nie mogą być uważane za odpowiedne a wy-
twarzane w nich bruzdy i doły, uniemożliwiają z czasem
ich użycie.

Wymogi techniczne odnoszące się do placów lotniczych
będą obejmowały: 1. należyte ukształtowanie rzutu pozio-
mego, przekroju podłużnego i poprzecznego, 2, odwodnienie
i 3. utrwalenie z pomocą odpowiedniej nawierzchni.

6oo IOOOM

a/o6ri£._ -_

100 HOO 6oo

ad 1. Jakkolwiek odnośnie do ukształtowania dróg starto-
wych i ładowniczych są zapatrywania jeszcze podzielone, to
jednak zasadniczo założenie ich jest w zależności od kierunku
wiatru, albowiem tak start jak i lądowanie odbywa się zawsze
pod wiatr. Układ dróg startowych i ładowniczych wychodzi
przeważnie promienisto bądź to ze środka lotniska, bądź to
z placu przed budynkiem portowym. Długość drogi star-
towej, zależną od czasu wzlotu najcięższych, na lotnisku



używanych aparatów, określa się dzisiaj na 500—700 m,
przyczem wymaga się tylko nieznacznych spadków, a nadto
takiego założenia w przekroju podłużnym, by nie powsta-
wały w nocy przy oświetleniu reflektorami partje zacienione
(patrz rys.).

O ile koszta na to pozwolą pożądane jest zaopatrzenie
w nawierzchnię całego lotniska; ponieważ jest to prawie
z reguły niemożliwe, przeto ubezpieczenie rozciąga się tylko
na pewne pasy szerokości co najmniej 30 w (lepiej 50 m).
Drogi startowe i ładownicze powinny posiadać obustronny
spadek poprzeczny około 1:100 oraz zarys przekroju w kształ-
cie płaskiej paraboli.

ad 2. Lotnisko powinno być z reguły odrenowane.
Jest rzeczą naturalną,, iż w pierwszym rzędzie odnosić się
to będzie do dróg startowych i ładowniczych, które otrzy-
mają na swych partjach krawężnych równolegle do osi idące
dreny zbiorcze, założone w głębokości poniżej zamarzania,
o średnicy 18 cm. Dreny te ułożone na B cm gr. warstwie
żwiru, otrzymują przykrycie również żwirowe (ziarno 10—
—15 w/m); ostatnie 15 cm od powierzchni przykrywa się
bitumowanym tłuczniem o ziarnie 30 «i/m, który ułożony jest
równo z sąsiadującym terenem.

ad 3. Nawierzchnia dróg startowych i ładowniczych
powinna być nieprzepuszczalną, elastyczną, dostatecznie
szorstką, celem uniknięcia poślizgu kół samolotu oraz łatwą
do naprawy. Wymienionym warunkom najlepiej odpowiadają
rozliczne nawierzchnie bitumiczne, przyczem z uwagi na
łatwość naprawy pierwszeństwo mają typy maziowe i asfal-
towe wykonywane na zimno.

Najprymitywniejszy typ ubezpieczenia stanowić będzie
wyrównanie terenu i skropienie go substancjami bituroicz-
nemi. Osiągnie się przez to uszczelnienie, drogi oraz zapo-
biegnie się wytwarzaniu pyłu przy ruchu śmigła. Skropienie
to musi być perjodycznie powtarzane. Wydatek bitumu
około 2 hgjm2.

W Ameryce i Anglji używają również odmiennej me-
tody (Mixed-in-place), polegającej na tem, iż materjał ziemny
wydobywa się maszynowo na głębokość 10—20 cm z partji
drogi startowej lub ładowniczej, skrusza się go i wymię-
szuje z bitumem, następnie zaś układa się na wywalcowa-
nem podtorzu i stęża z pomocą 8 t wału.

Przy bardzo miałkim materjale dodaje się do niego
drobnego tłucznia, celem stężenia warstwy i oszczędności
w lepiszczu bitumicznem.

Tego rodzaju nawierzchnia może się okazać odpowied-
nią przy nieznacznym ruchu. Grdy ruch na lotnisku żywy
a nadto w użyciu są samoloty ciężkie, natenczas staje się
nieodzownem zastosowanie normalnych nawierzchni bitumicz-
nych, znanych w budownictwie drogowem.

Dla celów utrwalenia placów przed hangarami i dwor-
cami lotniczemi szerokie zastosowanie znajduje beton, (Asphalł
u. Teer Nr. 29/1932). E. B.

— Prawne podstawy lotnictwa międzynarodowego. Sprawę
tę omawia Dr. A. Wegerdt w niemieckim „Tygodniku ru-
chowo-technicznym" (nr. 12 z r. 1932, str. 161). W samych
początkach lotnictwa utrwaliło się przeświadczenie, że bez
międzynarodowych podstaw prawniczych lotnictwo rozwinąć
się nie może i w rzeczywistości wyłoniły się w tym kie-
runku międzynarodowe postanowienia, zanim poszczególne
państwa głos zabrały, musiały się więc one zastosować do
pierwszych.

Paryska konferencja z 18. X. 1919 r. z wyłonioną
„Commision Internationale de Navigation Aerienne" t. z.
C i n a stworzyła takie podstawy, zmodyfikowane w jesieni
r. 1929. Do „Cina" należy 29 państw.

Poza „Cina" istnieją dwa związki: Ci a na (Oonyentio
Ibero - Americana de Na^igation Aerea), założony na konfe-
rencji iberyjsko amerykańskiej w Madrycie w r. 1926 ipan-
amerykański, utworzony na konferencji panamerykańskiej
w Hawannie w r. 1928. W podstawach swoich prawnych
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wzorowały się one na „Cina", nie różnią się wiele od niego
i nie zdobyły sobie znaczenia. Rozpłyną się one pod wpły-
wem pierwszego związku.

Państwa, nienależące do związków, a między niemi
Niemcy, naturalnym układem rzeczy, muszą, się stosować do
przepisów związkowych i na ich. podstawie zawierać ugody
z poszczególnemi państwami.

— Polska komunikacja lotnicza istnieje od r. 1922, a od
r. 1929 utrzymywaną jest przez przedsiębiorstwo państwowo-
samorządowe P. L. L. „Lot". Wygodne samoloty, w zimie
ogrzewane, mieszczą do dziesięć osób, ceny jazd odpowia-
dają cenom kolejowym I I Masą, przewożą pocztę i- towary.
List kosztuje 50 groszy, kartka 35 gr. wewnątrz kraju.
Bezpieczeństwo pełne, wysoka regularność.

„Lot" utrzymuje komunikacją z Warszawą do Byd-
goszczy, Gdańska-Gdyni, Katowic, Krakowa, Lwowa, Po-
znania, Wilna. Z Krakowa do Wiednia, z Poznania do
Bydgoszczy, z Katowic do Krakowa i Wiednia. Ze Lwowa
do Czerniowic, Bukaresztu, z Sofji do Salonik, z Wilna do
Rygi, Tallina. Czasy lotów między temi miejscowościami
zamykają się w 1 do 3 godz. Ini. A. W. Krilger.

Statyka budowli.
— Przyczynek do ogólnego rozwiązania problemu wy-

boczenia. Jest to napis rozprawki profesora Politechniki
Warszawskiej M. Broszki, wyciągu z I tomu rozpraw między-
narodowego stowarzyszenia mostowego. Autor już przed
paru laty zakwestionował prawdziwość teorji wyboczenia
Engessera-Karmana. Przed rokiem ogłoszono wyniki do-
świadczeń niemieckiego związku stalowego, które wykonał
w Berlinie W. Rein. Wyniki tych doświadczeń nie dały się
w zupełności pogodzić z teorją Engesser-Karmana tak, że
Rein ogłosił poprawioną metodę Eugesser-Karmana, aby do-
stosować ją do wyników doświadczeń. Udało mu się to do-
piero po przyjęciu dowolnych spółczynników zawieszających.
Prof. Broszko udowadnia, że teorja Reina nie jest praw-
dziwa i wykazuje zupełną zgodność wyników doświadczeń
ze swą teorją. Dr. M. Thullie.

Wytrzymałość materjałow.
— Zastosowanie betonu glinowego omawia Dr. Kragen

w Cemencie (1932, str. 130), Podaje on dokładne wskazówki
dla wykonania budowli z betonu, glinowego i ostrożności,
jakie zachować należy. Inżynierowie, którzy mają w praktyce
do czynienia z betonem glinowym, powinni dobrze ten arty-
kuł przestudjować, by uniknąć katastrof, podobnych do ka-
tastrofy przy budowie domu przy ulicy Kętrzyńskiego we
Lwowie. Dr. M. Thullie.

RECENZJE I KRYTYKI.
Sprawozdanie Związku Polskich Hut Żelaznych.

W tych dniach ukazało się pod powyższym tytułem spra-
wozdanie z działalności Związku Polskich Hut Żelaznych
w r. 1931. Sprawozdanie to w treściwy sposób przedstawia
sytuację hutnictwa żelaznego w okresie pogłębiania się kry-
zysu. Z niego dowiadujemy się, źe wytwórczość hutnictwa
w roku sprawozdawczym spadła w stosunku do poziomu
wytwórczości przedwojennej w dziale wielkich pieców do
33°/0( w stalowniach do 62°/0 i w walcowniach do 62°/c.
Przeżywany kryzys zmienił charakter hutnictwa polskiego,
przekształcając go z hutnictwa, opierającego swój byt o ry-
nek wewnętrzny, w hutnictwo, pracujące na wywóz. Wśród
rynków, zaopatrujących się w żelazo polskie, pierwsze miejsce
zajmuje w roku sprawozdawczym Z. S. R. R Na ten rynek
wywieźliśmy 311.581 ton, czyli 9 3 % ogólnego premjowa-
nego wywozu wytworów waloownianych.

Warunki, na jakich doszły te zamówienia do skutku,
były bardzo uciążliwe dla hut, szczególnie ze względu na
zachwianie się kursu waluty angielskiej i trudności w dy-
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skontowauiu - weksli sowieckich. Jeżeli hutnictwo podjęło się
wykonania tych zamówień, to jedynie wskutek braku zapo-
trzebowania na rynku krajowym.

W stosunku do produkcji wywóz wytworów walcow-
nianych zagranicę wyniósł w roku sprawozdawczym 45-20/,,
wobec 13-9% w r. 1928, 16-9% w r. 1929 i 39'5°/0

w r. 1930.
Tak znaczny stosunkowo wywóz był wynikiem skur-

czonej pojemności rynku wewnętrznego. Zużycie żelaza na
głowę ludności spadło w r. 1931 do l"2-7 kg (wobec 35'9 kg
w r. 1928). Ogólna suma wpływów Syndykatu wyniosła
157,972.000 zł., ogólna suma faktur, charakteryzująca dzia-
łalność przedsiębiorstwa zmniejszyła się o 37 — 64°/0 w sto-
sunku do r. 1928.

Pod wpływem zmniejszonego popytu na wytwory hu-
tnicze na rynku wewnętrznym, oraz trudności eksportowych,
huty zmuszone były redukować stopień.zatrudnienia poszcze-
gólnych działów wytwórczych, zwalniając przytem znaczną
liczbę zatrudnionych robotników.

Największa fala redukcji robotników przypada na luty,
marzec i grudzień roku sprawozdawczego. W ciągu tych
trzech miesięcy zwolniono przeszło 4 tysiące robotników.
W pozostałych miesiącach redukcje były mniejsze. Ogółem
w ciągu roku sprawozdawczego zwolniono w hutnictwie że-
laznem 5.658 robotników.

Stan zatrudnienia przy końcu r. 1931 wyniósł 34.864
robotników. Ogólny zarobek w gotówce łącznie z dodatkami
socjalnemi wyniósł 96,848.263 zł.

W roku sprawozdawczym huty żelazne wpłaciły
z tytułu podatków państwowych i komunalnych sumę
zł. 14,762.542.

Ogólna suma wpłat na świadczenia socjalne wyniosła
zł. 24,068.732.

W światowej wytwórczości surówki hutnictwo polskie
zajmuje 16 miejsce, w wytwórczości stali natomiast 12,

Sprawozdanie podaje szczegółową statystykę produkcji
poszczególnych działów wytwórczych, statystykę dowozu
tworzyw hutniczych jak rudy, koks, żelastwo, statystykę
płac i zarobków robotniczych, wreszcie statystykę podziału
wytwórczości na rynku wewnętrznym i zagranicą. Niektóre
zagadnienia zobrazowano w sprawozdaniu powyższem w po-
staci wykresów.

Na szczególną uwagę zasługują rozdziały p. t. „Poli-
tyka Handlowa" i „Sprawy Przewozowe". W rozdziałach
tych zobrazowano akcję Związku co do realizacji postulatów
hutnictwa w zakresie spraw celnych i spraw taryfowo - ko-
munikacyjnych. Ponadto w rozdziale „Postęp Techniczny"
omówiono prace inwestycyjne w hutnictwie, wykonywane
mimo ciężkiego kryzysu, w celu osiągnięcia oszczędności
w produkcji poszczególnych działów wytwórczych. Proce te
były wykonywane przeważnie we własnym zakresie, t. zn.
z materjału własnego i we własnych warsztatach.

Kończy się sprawozdanie rozdziałem „Metody Pracy",
w którym Związek przedstawił sposób załatwiania poszcze-
gólnych kwestyj, wynikających na tle sytuacji kryzysowej.

Dowiadujemy się ze sprawozdania, że ciężar prac związko-
wych spoczywał na barkach Prezydjum, które zbierało się
mniej więcej raz na 2 tygodnie, poza tem czynne były
w Związku następujące komisje: celna, traktatowa, taryfowo-
komunikacyjna, statystyczna, normalizacyjna i wydawnicza.
Niezależnie od prac w komisjach, delegaci Związku wcho-
dzili w skład Izby Przemysłowo - Handlowej w Sosnowcu,
a ponadto brali udział w pracach Państwowej Rady Kole-
jowej, Rady Ochrony Pracy poszczególnych komisyj mini-
sterjalnych.

Dobrze pomyślany układ graficzny i rozplanowanie
treści korzystnie wyróżnia to sprawozdanie pośród innych.

Inz. B. Nawrocki: „Personel a marnotrawstwo" Wy-
dawnictwo „Ligi Pracy". Cena zł. 0'80. Stron 24.

Na pólkach księgarskich ukazała się ciekawa broszurka
na zaniedbany u nas temat roli człowieka w usprawnieniu
wytwórczości i o udziale personelu w usuwaniu marno-
trawstwa,

Kwestja pobudzenia pomysłowości pracowników i wy-
zyskania inicjatywy w kierunku złagodzenia kryzysu gospo-
darczego ujęta została w sposób interesujący i mocno po-
parta argumentami zaózerpniętemi z życia. Dowiadujemy się,
iż na całym świecie pracownik polski uchodzi za bardzo
zdolnego. Ford twierdzi, iź polscy robotnicy z pośród wszyst-
kich cudzoziemców są najsprytniejsi, a roczne oszczędności,
jakie zakłady Forda otrzymały z ulepszeń, dokonanych przez
polskich pracowników, zatrudnionych w zakładach Forda,
przewyższają sumę kapitału zakładowego Banku Polskiego.

Słusznie więc wywodzi autor, że w rydwan postępu
i walki z bolączkami życia codziennego, z kryzysem i bez-
robociem należy koniecznie wprząc pracowników zarówno
fizycznych jak i umysłowych.

Broszurka ta, jak również zapowiedziana w niej ob-
szerniejsza praca na temat udziału personelu w usuwaniu
marnotrawstwa wzbudzi niezawodnie szersze zainteresowanie
zarówno wśród pracodawców, jak i pracobiorców.

NEKROLOGJA.
Inz. Tadeusz Kobylański, Radca P. K. P., długoletni

członek Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, zmarł
we Lwowie 1-go listopada br. w 62 roku życia. Śp. Ko-
bylański po ukończeniu studjów na Politechnice lwowskiej,
pracował przy budowach kolei w Małopolsce wschodniej,
a przejściowo także w Istrji. Później poświęcił się kolejo-
wej służbie drogowej, najpierw w Dyrekcji lwowskiej, jako
Naczelnik Sekcji utrzymania kolei w Przeworsku, później
w Dyrekcji stanisławowskiej, jako Naczelnik Oddziału dro-
gowego w Kołomyji. Na tem stanowisku zastała go też
śmierć. Śp. Kobylański od lat najmłodszych, poświęcał się
z całem oddaniem pracy społecznej i patrjotycznej, dzięki
zaletom swego charakteru cieszył się zawsze uznaniem swych
przełożonych, przywiązaniem i szacunkiem kolegów i pod-
władnych.

Cześć Jego pamięci 1

SPRAWY TOWARZYSTWA.
Sekcja Mechaników P. T. P. zawiadamia, iź Labora-

torjum maszynowe P. L. organizuje cykl referatów i spra-
wozdań z wykonanych prac.

1832. 14/XI. Inż. Wiciński: „Dalszy rozwój bezkor-
bowej silniko-sprężarki". 21jXI. Inż. Samolewicz: „O pe-
wnym problemie bezkorbowej silniko-spręźarki". 28/XI. Dr.
Szczeniowski (z Warszawy): „O regulacji gaźników samo-
chodowych". 12|XII. Inź. Wiśniowski Henryk: „Obadaniu

gaźników samochodowych". 19/XII. Inź. Huculak : „Sprawo-
zdanie z wycieczki naukowej zagranicę" (chłodnictwo).

1933. 9/1. Inź. Ziółkowski: „O przeróbce chemicznej
metanu". 16)1. Inź. Bujak: „Trudności spalania w Dieslach
szybkobieżnych". 23/1. Inź. Ochęduszko Stanisław: „Pro-
blem opóźnienia zapłonu olejów pędnych". 30/1. Prof. Dr.
Witkiewicz: „O turbinie spalinowej".

Posiedzenia odbywać się będą stale w poniedziałki
w sali wykładowej Laboratorjum Maszynowego Politechniki
(ul. Ujejskiego 5 I. p.) o godzinie 18-30.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1, 4.
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Prof. Maksymilian Matakiewicz.

Ustawa o ustroju szkolnictwa.
Odczyt wygłoszony na Zebraniu Tygodniowem. P. T. P. w dniu 10 października 1932 r.

W dzienniku ustaw z 7 maja 1932 r., Nr. 38, zo-
stała ogłoszona ustawa z dnia 11 marca 1932 r, o ustroju
szkolnictwa. Zasady tej ustawy były już szeroko omawia-
ne jeszcze przed jej ogłoszeniem; obecnie, znając autenty-
czny tekst, możemy postanowienia jej poddać gruntownej
i rzeczowej ocenie. Ocena ta w żadnym razie nie będzie
spóźniona, albowiem szkoła jest organizmem żywym, któ-
ry jakkolwiek nie znosi nagłych przewrotów i może się
ulepszać i nadążać postępowi tylko w drodze spokojnej
i systematycznej ewolucji, to jednak nie może popaść
w kamienną martwotę i stale wymaga troskliwej rewizji
zasad organizacyjnych.

Pow.tóre, ustrój szkolnictwa to dopiero część pro-
blemu organizacji kształcenia, którego dalsze1 części, rów-
nie doniosłe, stanowią zasady programów nauczania
i przygotowywania sił nauczycielskich, a które dopiero
w związku z ustawą ustrojową mogą być ustalone. Po
trzecie, ustawa, którą zamierzam :tu omówić, jest tak
ważna i zasadnicza, że pożądane jest, aby nie tylko- sfery
ściśle związane ze szkołą, ale i szerokie koła społeczeń-
stwa, a przedewszystkiem także i 'zrzeszenia fachowe, jak
Polskie Towarzystwo Politechniczne, łączące w swero. gro-
nie wyłącznie inżynierów z akadeinickiem wykształce-
niem, wypowiedziały się w tej sprawie. Dyskroje na ten
temat nie są w nasaem Towarzystwie nowością; pozwolę
sobie przypomnieć, że przed pięciu laty, w maju 1927 r.
wygłosiłem w tej sali odczyt p. t.: ^Reforma szkolnictwa
średniego w Polsce", który w całości, wraz z dyskusją
jaka się po nim odbyła, zamieszczony jest w „Czasopiśmie
Technicznem" z tego roku. Odczyt ten odzwierciedla stan
sprawy reformy szkolnictwa w r. 1927 i zasady ówczesne-
go projektu tej reformy, jak również projektów poprzed-
nich — bo sprawa reformy szkolnictwa datuje się od po-
czątku odrodzonej Polski — lecz dopiero obecnie weszła
w stadjum decydujące.

Przystępując do omówienia wymienionej ustawy
zaznaczam dla orjentacji, że składa się ona z 60-iu arty-
kułów i zawiera: „Wstęp", „Postanowienia ogólne", „Po-
stanowienia szczegółowe", „Postanowienia przejściowe"
i „Pos'tanoAvienia końcowe".

Postanowienia szczegółowe dzielą się na: I. Przed-
szkola, II. Szkolnictwo powszechne, III. Dokształcanie,
IV. Szkolnictwo1 średnie ogólnokształcące, V. Szkolnictwo
zawodowe, VI. Kształcenie kandydatów na nauczycieli,
(A. Wychowawczynie przedszkoli, B. Nauczyciele szkół
powszechnych, G. Nauczyciele szkół średnich ogólno-
kształcących, D. Nauczyciele szkół 'zawodowych, E. Dal-
sze kształcenie nauczycieli czynnych, VII. Szkoły wyższe.

W referacie niniejszym omówię przedewszystkiem
postanowienia odnoszące się do szkół średnich ogólno-
kształcących i do ich podstawy, t. j . szkół powszechnych,
oraz postanowienia traktujące o szkołach wyższych, po-
minę natomiast przedszkola, Oraz szkoły zawodowe, co do
których to ostatnich nie przypisuję sobie kompetencji,
a przypuszczam, że tę część ustawy przedstawi nam tu in-
ny, kompetentniejszy członek Towarzystwa.

We wstępie podniesiono' krótko cel ustawy — ułat-
wienie organizacji wychowania i kształcenia młodzieży
na świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli
Rzeczypospolitej, aby obywatelom tym zapewnić jak naj-
wyższe wyrobienie religijne, moralne, umysłowe i fizy-
czne, oraz jak najlepsze przygotowanie do życia.

Ze'• wstępu tego pragnę podnieść dwie rjzecizy; Wy-
sunięcie na pierwszy plan poczucia obowiązku uważam
za bardzo szczęśliwe i wyrażam zapatrywanie, że motyw
ten powinien być szczególnie akcentowany wszędzie tam,
gdzie chodzi <o przedstawienie uczniom, czy pracownikom,
celu i sposobu wykonania ich zadań. „Poczucie obowiąz-
ku" jest pojęciem bardzo szerokiem i impulsem bardzo
silnym; są. w nim objęte i pilność i pracowitość i punktu-
alność, jak niemniej poświęcenie i całkowite oddanie się
powierzonej pracy — cnoty tak ważne i tak potrzebne do
osiągnięcia zamierzonego celu, a które w naszem społe-
czeństwie tak często trzeba przypominać. Natomiast za-
pewnienie najwyższego wyrobienia fizycznego uważam za
niepotrzebne i zbyt daleko idące. Rozumiem ito dobrze, że
szkoła musiała objąć nadzór i opiekę nad wychowaniem
fizycznem i uważam to za postęp w wychowaniu, jednak
może tu chodzić tylko o takie wychowanie fizyczne, które
gwarantuje należyty rozwój fizyczny, a nie najwyższe
wyrobienie fizyczne. Jakkolwiek taką stylizację uważam
tylko za drobne przeoczenia w tekście ustawy, jednak
podnoszę to dlatego, że postanowienie takie może być po-
wodem przesadnego i niezgodnego z celem slzkoły trakto-
wania wychowania, fizycznego. Wszak już dziś powta-
rzają nieraz zdanie, że „ćwiczenia fizyczne i lekarze szkol-
ni x) są największą przeszkodą w nauce". Zdanie w zasa-
dzie niesłuszne, ale charakterystyczne.

W postanowieniach ogólnych izawiera art. 2 nastę-
pujące postanowienie: „Podstawę organizacyjną i pro-
gramową ustroju szkolnictwa stanom siedmioletnia szko-
ła powszechna najwyżej zorganizowana (III stopnia).
Programy będą tak ułożone, aby umożliwiały młodzieży,
odpowiednio uzdolnionej, przejście ze szkół jednych ty-
pów do drugich, oraz ze szkół niższych stopni do wyż-
szych.

W dziale o szkolnictwie powezechnem znajdujemy
m. i. następujące postanowienia:

Nauka w zakresie szkoły powszechnej jest obowiąz-
kowa. Obowiązek szkolny trwa dla każdego dziecka lat
siedm i zaczyna się z początkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko, kończy siedm
lat życia.

Jak widzimy, postanowienia te obejmują t. !zw. przy-
mus szkolny, istniejący we wszystkich krajach kultural-
nych, tylko, .że nie wszędzie jednakowo przestrzegany.
W Małopolsce istniał przed wojną również przymus
szkolny, jednak nie był w wystarczającym stopniu egze-
kwowany, przedewszystkiem po wsiach. W odrodzonem
naiszem Państwie wyniki przymusu szkolnego, zależące
z jednej strony od rozumnego lecz i sprężystego, wykony-
wania go przez władze, a z drugiej strony od zrozumienia
doniosłości szkoły przez ludność, będą w przyszłości mia1-
rą naszego stopnia kultury.

Dalsze postanowienia tego działu, a mianowicie' art.
11, 12 i 14, są dla nas przedewszystkiem ważne, gdyż mó-
wią o celu szkoły powszechnej, jej ustroju, oraz określają
jej stosunek do wyższych stopni kształcenia. Według art.
11-go, szkoła powszechna ma za zadanie dać na poziomie
odpowiadającym wiekowi i rozwojowi dziecka, potrzebne
ogółowi obywateli jednolite podstawy wychowania i wy-

*) Bez ich winy, tylko z powodu nadużywania przez uczniów
prawa zgłaszania się do lekarzy vi godzinach nauki.
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kształcenia ogółaega, oras przygotowanie spohcsno-oby-
matelskie, z uwzględnieniem życia gospodarczego.

W programie szkoły powszechnej rozróżnia się trzy
szczeMe: szczebel pierwszy obejmuje elementarny zakres
wykształcenia ogólnego, szczebel drugi jest rozszerzeniem
i pogłębieniem szczebla pierwszego, szczebel trzeci ma
nadto przysposobić młodzież pod wzglądem społeozBto-
obywatelskim i gospodarczym...

Według art. 12 rozróżnia się pod względem organi-
zacyjnym, szkoły powszechne trzech, stopni; szkoła stop-
nia I-go realizuje pierwszy szczebel programowy, 'obejmu-
jący elementarny zakres wykształcenia ogólnego, stopnia
Il-go pierwszy i drugi szczebel s ) , a szkoła stopnia III-go
wszystkie trzy szczeble programowe w pełnym zakresieJ).

Szkoła powszechna III-go stopnia realizuje pierw-
szy szczebel programowy w czterech pierwszych, latach
nauki, drugi szczebel w piątym i saóstym roku nauki,
trzeci szczebel w siódmym, względnie — w ośmioletniej
szkole — w siódmym i ósmym roku nauki.

Art. 14. Publiczne szkolnictwo powszechne będzie
tak zorganizowanej ażeby obywatele mieli możność kształ-
cenia dzieci w szkołach możliwie najwyższego stopnia.

Aby zrozumieć łączność szkoły powszechnej ze szko-
łami średniemi ogólnok&ztałcącemi, podaję w dalszym cią-
gu w dosłownem brzmieniu art. 19—23, stanowiące łącz-
nie dział IV, o szkolnictwie średniem ogólnokształcącem.

Art. 19. Szkoła średnia ogólnokształcąca ma za za-
danie, dać młodzieży podstawy pełnego rozwoju kultural-
nego, przygotować ją do czynnego udziału w życiu zorga-
nizowanego w ramach państwowych społeczeństwa, oraz
•przygotować ją do studjów w szkołach wyższych.

Art. 20. Szkoła średnia ogólnokształcąca jest sześ-
cioletnia i składa się z czteroletniego gimnazjum i dwu-
letniego liceum. Obok szkół obejmujących gimnazjum i li-
ceum, mogą być tworzone szkoły obejmujące tylko gim-
nazjtun, lub tylko liceum.

Art. 21. Gimnazjum jest pod względem programo-
wym, w 'zasadzie jednolite i obejmuje naukę języka łaciń-
skiego. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego może jednak tworzyć gimnaizja bez nauki języka
łacińskiego. Program gimnazjum opiera się na drugim,
szczeblu programowym szkoły powszechnej i uwzględnia
obok wykształcenia ogólnego praktyczne potrzeby życia.

Ant. 22. Liceum różniczkuje się pod względem pro-
gramowym na wydziały, których podstawę dydaktyczną
stanowią odpowiednio dobrane grupy przedmiotów.
Program liceum opiera się na programie gimnazjum i da-
je teoretyczno-naukowe przygotowanie do sktdjów w szko-
łach wyższych.

Art. 23. Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje
się kandydatów, którzy ukończyli co najmniej lat 12, —
do liceum kanłdyklafów, którzy uktończyli )oo najmniej
lat 16. Górną granicę wieku kandydatów ustalai Minister
W. R. i 0. P.

Jak widzimy z powyższego, normalny tok eitudjów
kandydata, pragnącego ukończyć studja wyższe, będzie
następujący: 6 lat szkoły powszechnej, 4 lata gimnazjum,
2 lata, liceum, poczerń, studjum wyższe.

. W porównaniu z obecnym stanem rzeczy następuje
obcięcie gimnazjum o dwie najniższe kla^y i oparcie tego
.skróconego- gimnazjum o> sześć klas Szkoły powszechnej,
zamiast jak dotychczas o cztery. Powtóre, dwie najwyższe
klasy clotychczasowago gimnazjum wydziela się jako li-
ceum, mające za zadanie pewną naukową specjalizację,
w celu lepszego przygotowania do studjum wyższego.

Otóż pierwsze z tych zarządzeń budzi poważną tro-
skę u ludzi pragnących Avidzieć w szkole średniej ogólno-
kształcącej, której główny trzon stanowi gimnazjum, po-
dobnie jak tego żąda art. 19 ustawy, szkołę, która ma za

"•) Będący rozszerzeniem i pogłębieniem szczebla I-go.
a) Przyczem szczebel Ill-ei ina nadto przysposobić młodzież

pod względem społeczno-gospodarczym i obywatelskim.

zadanie dać młodzieży podstawy pełnego rozboju kultu- '
rfilnego, gdyż zarządzenie to nie podnosi dotychczasowego
systemu kształcenia, ale go oibniża, a to z następujących
powodów:

1. Rozbita została jednolitość 8-o letniego gimna-
zjum, stanowiącego' szkołę, która ma dać ogólne wykształ-
cenie i przygotowanie do szkół wyższych. Z pewnością nie
było to rzeczą przypadku, że. gimnazjum było 8-o letnie,
lecz czas trwania tego studjum, określono na podstawie
gruntownego rozważania sprawy i długoletniej praktyki.
Poprostu sfery miarodajne nabrały przekonania, że oby-
dwa cele sizkoły średniej, to jest tak odpowiedni stopień
wykształcenia ogólnego1, jak i przygotowanie do studjum
wyższego, nie dadzą się w okresie krótszym osięgnąć. Je-
żeli, mówiąc o przygotowaniu do studjum wyższego, weź-
miemy pod uwagę choćby tylko trzy główne grupy przed-
miotów traktowanych w szkole średniej, a mianowicie a)
naukę języków staro- i nowożytnych, b) matematykę c) na-
uki przyrodnicze wraz z fizyką i chemją, to kto bliżej
miał sposobność przypatrzeć się tokowi i wynikom nauki
w szkole średniej, przyzna, że ten ośmioletni okres nie był
za długi. Wprawidzie w szkole średniej pewne przed-
mioty wykładane były w dwu stopniach, jednak pamię-
tać trzeba, że uczeń przebywający w gimnazjum między
10-ym a 18-ym rokiem życia, stopniowo, dopiero się roz-
wija, stając się z dziecka dojrzałym młodzieńcem. Nauka
w tym czasie w różny sposób musi mu być podawana,
przyczem jeszcze i to trzeba uwzględnić, że pewne piized-
mioty, jak matematyka, fizyka, języki itp., wymagają cią-
głego ćwiczenia, powtarzania, celem stopniowego naby-
wania wprawy w stosowaniu form i reguł i utrwalenia
w pamięci słów, zasad i prawideł. Właśnie długiemu trwa-
niu studjum średniego i jego systemowi, polegającemu na
częstem powtarzaniu i sprawdzaniu wiadomości raz na-
bytych, zawdzięczamy to, że wiadomości te utkwiły nam
na długie lata. Otóż obawiać się należy, że skrócenie czasu
trwania studjum gimnazjalnego będzie miało* ten skutek,
że wykształcenie i pnzygotowanie jakie to. gimnazjum da,
będzie mniejsze, pobieżniejsze i słabiej w pamięci utrwa-
lone.

Ale zawołają propagatorowie obecnej refoirmy:
Jakto, wszak ze wszystkich stron mnożyły się zarzuty na
dotychczasową szkołę średnią, a prym w tych narzeka-
niach wiodły szkoły wyższe — chyba więo reforma była
potrzebną.?

Tai! Rzedzywiście, zarzuty były i to bardzo ciężkie
i reforma była potrzebna, jednak nie taka, która skraca,
a przez to obniża szkołę średnią. Niedomagania dotych-
czasowej szkoły średniej wywołane zostały datującem się
od dłuższego czasu rozluźnieniem dyscypliny, zupełnie
niewystarczającem egzekwowaniem i słabem przygotowa-
niem dużej części personalu nauczycielskiego. Powtóre
masowe otwieranie szkół średnich, zaopatrywanie w nie
różnych tz. miasteczek:, które do niedawna nie miały może
porządnej szkoły powszechnej, zapychanie stanowisk na-
uczycielskich rozmaitymi „siłami" beiz kwalifikacji, a wre-
szcie cierpienie w tych szkołach przez ośm lait całych mas
nieuków i próżniaków, przenoszenie ich co roku do klasy
wyższej, dawanie im wreszcie patentu do przejścia do
szkoły wyższej, to prizecież nie jest robota na serjo!

Tak! szkoły wyższe miały rację, gdyż prócz mater-
jału lepszego dostawały przynajmniej drugie tyle mater-
jału do studjum wyższego- zupełnie nieprzygotowanego.
Oto parę przykładów stylu, logiki i pisowni studenta Polir
techniki:

„Mając zaledwie 4 lat umarła mi matka", —
„Będąc w IV kl. gimnazjalnej umarła mi babcia", —
„Matka pobiera pensję wdowją, 'z której otrzymuje syna".,
„Świadectwo maturjalne", „Hemja"; „Egzamin dojżało-
ści"; „Łaskawie upraszam", „Funduszy te"; „Matyma-
tyka", „Spoiwodu przewległej choroby ojca" itd. ilftcL Ja-
kie dopiero musi być przygotowanie tych studentów z1 in-
nych przedmiotów, kiedy w języku polskim tak się wy-



kształcili? Są tacy, i to ich wielka liczba, którzy hm skru-
pułu piszą np.:

sin {cp—M) = +129° 50' 51-2" = sin 1298 50' 61-2" =
~cos39°60'61-2"=9-8066837, itp.

Otóż robienie talkiej dogodności obywatelom i to na
koszt Państwa, aby każdy miał w pobliżu swej rodzinnej
miejscowości gimnazjum, któreby go bez trudu i wysiłku
z jego strony doprowadziło do mahiry i szkoły wyższej,
idzie zbyt daleko, a skutki i wyniki tak „wyposażonych"
szkół średnich są aż nadto widoczne.

2. Przyłączenie dwu najniższych klas dotychczaso-
wego gimnazjum do szkoły powszechnej obniży poiziorn
kształcenia. Podczas gdy dotychczas uczeń, zamierzający
po ukończeniu szkoły średniej poświęcić się studiom wyż-
szym, już po ukończeniu 4 lat szkoły powszechnej, a więc
normalnie 10-go roku życia, przechodził do gimnazjum
i odtąd już był wychowywany i uczony przez nauczycieli
z wyższem wykiształceniem, teraz praeiz dwa jeszcze lata
będzie pod kierunkiem nauczycieli, którzy w przeważnej
części nawet szkoły średniej nie przeszli, tylko sizkołę wy-
działową, lub kilka klas szkoły średniej i seminarium
nauczycielskie. Ale nietylko to; jeżeli łączy się te dwa
lata ze szkołą powszechną, to chyba tylko na. to, aby roz-
wijać w czasie tym w dalszym ciągu program szkoły po-
wszechnej — i dostosować się do jej zadań.

Będzie to więc program „szkoły wydziałowej",
„Biirgerschule", która jest typem bardzo ważnym i bar-
dzo potrzebnym, ale nie jako szkoła przygotowująca do
szkoły średniej. "W sześcio- czy siedmioklasowej szkole
powszechnej musi się nauczyć dobrze czytać, pisać i ra-
chować i dać zaokrąglone skromne wykształcenie ogólne,
wystarczające dla małego rolnika, kupca, czy rzemieśl-
nika, a nadto już wiele wiadomości praktycznych, które
im będą w życiu potrzebne. Wszystko to jest bardzto ważne
dla tych, którzy na takiem wykształceniu mają poprzestać,
natomiast nie jest stosowne dla tych, których celem jest
nauka, którzy mają przed sobą jeszcze długie lata sfodjów.

Nieodpowiedni dla studium średniego' poziom kształ-
cenia w piątej i szóstej klasie szkoły powszechnej pozo-
stanie i wtedy, gdy podniesie się poziom kształcenia nau-
czycieli szkół powszechnych, przez 'założenie w myśl art.
40 i 44 ustawy trzyletnich liceów pedagogicznych i dwu-
letnich pedagogjów, z których pierwsze opierać się będą
na programie gimnazjum, a drugie na programie liceum
ogólnokształcącego, przyczem kandydaci na pierwszy rok
liceum pedagogicznego muszą mieć ukończony 16 rok,
a kandydaci na pierwszy rok pedagogium 18 rok życia.
Jakkolwiek wykształcenie nauczycieli szkół powszechnych
zawsze jeszcze będzie niższe od wykszlałoeniai nauczycieli
szkół średnich ogólnokształcących, gdyż ci ostatni muszą
w myśl art. 45 ustawy mieć ukończione studja uniwersy-
teckie i przynajmniej 1 rok studjum pedagogicznego' (a za-
tem muszą studjować o 4, względnie o 3 latai dłużej jak
nauczyciele szkół powszechnych), to jednak nie to będzie
głównym powodem obniżenia poziomu nauki skutkiem
przyłączenia dwu najniższych klas gimnazijum do» szkoły
powszechnej, bo ostatecznie możnaby przydzielić do 5-ej
i 6-tej klasy nauczycieli z wykształceniem wiyższem, lecz,
jak to już powyżej powiedziano, inny cel i poziom szkoły

powszechnej.
Dla ilustracji podam przykład, powołany przez jed-

nego z profesorów Wyższej Szkoły Przemysłowej w Kra-
kowie, na Zjeździe Towarzystwa nauczycieli szkół śred-
nich i wyższych, 21 i 22 kwietnia 1927 r. w Krakowie.
Stwierdził on, że w szkole tej, której uczniowie rekruto-

.wali się z uczniów szkół wydziałowych i z uczniów szkół
średnich, którzy po kilku latach ją opuścili z powodu nie-
dostatecznych postępów, ci ostatni stanowili materjał zna-
cznie lepszy od pierwszych, a powodem było to, że przelszli
choć kilka klas szkoły o wyższym poziomie, t. j . szkoły
średniej i mieli nauczycieli z wyższem wykształceniem.

To samo potwierdził mi obecnie jeden z profesorów Szkoły
Technicznej we Lwowie.
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Że poziom szkoły, wyższe wymagania, dobór ucz-
niów, a wreszcie dobór isił nauczycielskich, mogą sOworzyć
szczególnie korzystne warunki nauczania, nie wymaga tu
dowodów. Jakkolwiek przez ukończenie studjum wyższego
nie nabywa się jeszcze patentu na mądrość, to jednak
przyznać trzeba, że studjum to, wymagające wszechstron-
nego naukowego i krytycznego badania problemów, daje
swym absolwentom specjalne piętno, szeroki pogląd i wy-
robienie naukowe, paza specjalnemi wiadomościami
z obranej gałęzi wiedzy. Dlatego nauczyciele w szkołach
średnich, które mają przedemszystkiem za zadanie przy-
gotowanie młodzieży do szkół wyższych, powinni mieć
ukończone wyższe studjum, a jeżeli dwie najniższe klasy
szkoły średniej przydziela się do szkoły powszechnej, to
obniża się przez to poziom nauki.

3. Skrócenie czaisu trwania nauki w szkole średniej
ogólnokształcącej o dwa lata, t. j . z ośmiu na sześć, z czego
cztery przypada na gimnazjum, a dwa na liceum o spe-
cjalnem zadaniu, a mianowicie mającem na celu grun-
towne przygotowanie do obranej gałęzi stodljmn wyższego-,
nasuwa obawę, że czas ten będzie zbyt krótki, aby przejść
i wyczerpać program wykształcenia ogólnego, którego
lwia1 część przypada na gimnazjum. Cztery lata studjum
gimnazjalneiglo ma nauczyć ijęayków, nauk przyrodnik
czych, z fizyką i ch-emją, matematyki, geograf ji, historii,
objąć wszystkie działy nauki religii, podać zasady rysun-
ku, śpiewu, a do tego jeszcze wychowanie fizyczne, któ-
rego nie należy zaniedbywać. A przytem to wszystko ma
się utrwalić w pamięci ucznia, aby stanowiło podkład na
całe życie. Otóż obawa, że czas jest na to wszystko -zbyt
krótki, że zatem wykształcenie ogólne może być powierz-
chowne, wydaje, się uzasadnioną.

Zapytać się należy, jaki jest właściwe powód i cel
przyłączeniu dwu najniższych klas szkoły średniej dlo
szkoły powszechnej? Niewątpliwie, tak jak i twórcom po-
przedniego projektu, który, jak wiadomo przyłączał aż
trzy pierwsze klasy szkoły średniej do szkoły powszechnej,
tak i twórcom obecnej ustawy przyświecała myśl, aby
szkołę średnią ogólnokształcącą uczynić przystępną dla
najszerszych warstw społeczeństwa. W tym celu, jak wia-
domo, tworzono w gimnazjach klasy IV-e próbne, złożone
z absolwentów siedmioklasowych slzkół powszechnych,
które nie dały jednak wyniku dodatniego. Czy ten środek,
t. j . obcięcie dwu najniższych Was szkoły średniej, spełni
powyższe zamierzenia wydaje się dość wątpliwein, wszak
poznawszy dokładnie nasze materialne możliwości, prze-
staliśmy już wierzyć w powszechność siedmio- czy sze-
ścioklasowej szkoły powszechnej. Rzeczywistość natomiast
nasuwa nam następujący obraz: Nadmierna, liczba i nad-
mierne przepełnienie szkół średnich i niewystarczający
pOziom kształcenia w nich; nadmierna ilość abiturientów
i słabe ich przygotowanie do -szkół wyższych; przepełnie-
nie w 'szkołach wyższych i zaledwie jakie 5O°/o kończących
je z dyplomem. Pomimo tego nadmiar ludzi z utońcfzonem
wyższem wykształceniem, niemogących znaleść zajęcia.
Jakie z tego wynikają wskazania?

Nie należy utrudniać wsitępu do' gmnazjum, np. za-
pomocą wysokich opłat szkolnych, lecz podnieść poziom
wymagań. Nie jest konieczne, aby każdy kończył szkołę
średnią ogólnokształcącą, ale koniecznem jest, aby ci co
ją kończą byli dobrze do studjum wyższego przygotowani,
bo nie da »się '.zaprzeczyć, że celem tego typu szkoły jest
przygotowanie materiału do studjum wyższego*. Gdybyśmy
dziś przepisali naszym gimnazjom wymagania stawiane
np. w szkołach średnich francuskich, mała tylko, część
uczniów zdołałaby przSz nie przejść. W rzeczywistości
selekcja odbywa się i u nas, tylko zbyt późno i w sposób
niewłaściwy i nieekonomiczny; z nieukami muszą sobie
dopiero dać radę szkoły wyższe, w których 5O°/o nie uzy-
skuje dyplomu. Kosztuje nas to dużo; marnuje się dużo
pieniędzy, dużo trudu i dużo ludzi.

Jeżeli chodzi o opłaty sakolne, ta nie jest bezi racji,
postanowienie konstytucji, że nauka w szkołach p>uHiczi-
nych ma być bezpłatna, jednak mojem zdaniem powinien
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płacić za naukę ten, co ma na to środki, a ten co nie wy-
kazuje należytych postępów i zawadza w szkole, powinien
bardzo dużo płacić; uczniowie niezamożni a pilni powinni
mieć możność uzyskania zwolnienia od opłaty szkolnej.
Dążenie, aby szkoła była samowystarczalną nie jest do za-
lecenia; opłaty szkolne, nawet przeznaczone na pewne cele,
są, również ciężarem ludności i to nieraz bardzo dotkli-
wym, lepiej zatem jeżeli koszta szkół pokrywane są, z ogól-
nych, przychodów państwowych.

Jeżeli chodzi teraz o drugą zasadniczą zmianę
w ustroju szkoły średniej ogólnokształcącej, a mianowicie
o wydzielenie dwu najwyższych klas tej szkoły jako li-
ceum, podzielone na wydziały, .o dobranych grupach
przedmiotów, stanowiące przygotowanie do studjum
w szkołach wyższych, to tę nowość należy powitać z jak
największem uznaniem. Widać tu (zrozumienie i wpro-
wadzenie w czym. zasady, że szkoła średnia ogólnokształ-
cąca ma. przedewiszystkiem przygotowywać do studjum
w szkołach wyższych. To dwuletnie przygotowanie odcią-
ży studjum wyższe od zabierającego wiele czasu i obni-
żającego poziom balastu wiadomości wstępnych, przygo-
towawczych i elementarnych. Powtóne, po ukońclzeniu
gimnazjum będzie mogła nastąpić należyta (selekcja uciz-
niów, zwłaszcza, że program gimnazjum zostaje w tem
sitadjum "wyczerpany, a dla 16-o letnich jego absolwentów,
o ile nie będą się czuć na siłach do studjów wyższych,
czas jeszcze będzie na przejście .do zawodu praktycznego.

Zauważyć należy, że ustawa cała jest bardzo zwię-
zła i zawiera tylko zasadnicze postanowienia, dając Mini-
strowi W. R. i 0. P., względnie zarządowi szkolnictwa,
całkowitą swobodę w opracowaniu szczegółów i ogłasza-
niu ich "w drodze rozporządzeń wykonawczych. Dlatego
koniecznem. będzie powołanie do życia ciała doradczego,
w formie państwowej Rady wykształcenia publicznego,
której wprawdzie omawiana, ustawa nie przewiduje, ale
której kreowanie już było w prasie sygnalizowanie; oby
tylko nie była ona tak licizną jak to podawały dzienniki.

Co się tyczy poszczególnych artykułów odnoszących
się do szkół średnich ogólnokształcących, dodaję jeszcze,
że zaznaczana w artykule 21 jednolitość gimnazjum ma
swe dobre strony, upraszcza sprawę tak dla uczniów,
względnie ich rodziców, jak i dla administracja szkolnej,
jednak, z uwagi na różne kierunki kształcenia uwydat-
nione w liceum, już i w gimnazjum niusi się dać uczniowi
możność szerszego traktowania pewnego kierunku (np.
języki kla»syczme i nowożytne, rysunek itp., wogóle przed-
miotów wymagających dłuższego ćwiczenia).

Go do postanowień art, 23, określającego minimum
wieku ucznia wstępującego do gimnazjum na lat 12, a do
liceum na lat 16, zauważa się, że wobec postanowienia
aTt. 7, ustalającego rozpoczęcie obowiązku szkolnego na
ten rok kalendarzowy, w którym dziecko kończy 7 lat,
z tem jednak, że Minister może na pewnych obszarach
lub w pewnych miejscowościach, przyśpieszyć rozpoczę-
cie tego obowiązku o 1 rok, powinno być dozwolone przy-
jęcie do gimnazjum, względnie do liceum kandydatów,
którzy w danym roku kalendarzowym kończą 12, wzglę-
dnie 16 lat.

Ważne jest postanowienie art. 21, że gimnazjum
obejmuje naukę języka łacińskiego. W ten sposób .sprawa
ta, stanowiąca przez długi sizereg lat przedmiot sporów
i walk, została definitywnie załatwiona i to załatwiona
bardzo dobrzfe. Tak jak błędem było w dawnym zaborze
austrjackim kształcenie przławkżnej części młodzieży
w gimnazjach klasycznych, tak znowu odcięcie się zupełne
od kultury starożytnej i języków klasycznych, jak to już
uczyniono w b. zaborze rosyjskim, byłoby błędem nie do
dairawania. Nie chcę tu stawać na koturnach i mówić
o wartości poznania1 kultury starożytnej przez młodzież,
o wpływie jej na wychowanie •—• nie czuję się tu dość
kompetentnym, a znakomitych znawców tej spraAvy u nas

nie brak — pragnę tylko podkreślić praktyczne i realne
korzyści z wprowadzenia łaciny w gimnazjach.

Prztedewszystkiem wprowadzenie łaciny w gimna-
zjum umożliwi kształcenie pewnej części młodzieży, ma-
jącej ku temu uzdolnienie i zamiłowanie, w kierunku kla-
sycznym, w łączności z odpowiednią grupą, w liceum. Nie
można wyobrazić sobie tego, aby Państwo nasze, o lud-
ności 32-u milionowej, mające tak wspaniałą tradycję
pod względem studjów klasycznych, zaniedbało ten kie-
runek zupełnie; musimy i na tem polu pracować wydat-
nie, wspólnie z innymi narodami.

Powtóre, łacina, aczkolwiek nie posiada już dziś
w stosunkach międzynarodowych tego znaczenia 00 daw-
niej, jednak w nauce posiada ciągle jeszcze wielkie zna-
czenie i kto się jej nie uczył, odczuwa ten brak całkiem
wyraźnie. Dalej nauka języków klasycznych, tak jak zre-
sztą i innych, wyrabia, znakomicie pamięć, a wreszcie zna-
jomość łaciny ułatwia znakomicie naukę języków romań-
skich, tak potrzebnych w życiu, a także i innych.

Zaznaczyć należy, źe niestety ustawa nie zawiera
żadnych postanowień co do matury, co należy uważać
jako poważny brak. Sprawy tej nie można pozostawiać
decyzji Ministra, z uwagi że częste zmiany na tem sta-
nowisku mogą wywołać zmiany zarządzeń, wprowadza-
jące chaos i niepokój w szkolnictwie. Jakkolwiek szkoła
jako organizm żywy musi podlegać zmianom ustrojowym,
jednak zmiany te nie powinny być ani nagłe, ani częste.
Dobrze, jeżeli tak rodzice, jak i uczniowie wiedzą, że
choć przez kilka lat panował będzie pewien obmyślany
system i że zmiana nie odbędzie się bez poważnego1 przy-
gotowanila i uchwały ciał ustawodawczych.

Należy zauważyć, że matura jest ważnym środkiem
dydaktycznym, stanowi ona znakomity środek selekcji,
tak ważny wobec nadmiernego przepełnienia szkół śred-
nich i wyższych i to materjałem bardzo różnorodnym.
Wobec rozdziału oBecnie^o gimnazijum na gimniizjjum
i liceum, powinny być dAAra egzaminy końcowe, jeden po
gimnazjum, a drugi po liceum. Istnienie takich egzami-
nów jest dla ucznia bodźcem do intensywniejszej pra-
cy, badaniem kierunku jego uzdolnienia, obrachunkiem
zebranego plonu nauki, wyrabia samodzielność w nauce
i zdolność opanowania szerszego materjału; jest ona rów-
nież stwierdzeniem wydatności pracy nauczycieli.

Postanowienia odnoszące się do szkól wyższych
są iijęte krótko i obejmują zaledwie trzy artykuły (51—
—53); zresztą ustawa ta powołuje się na ustawę o szko-
łach akademickich.

Według art. 51. Szkoły wyższe dzielić się będą na
akademickie i nieakademickie — organizację pierwsizych
określa osobna ustawa, drugich, statuty zatwierdzone
przez Ministra; zresztą dalszych różnic, ani uprawnień,
ustawa nie określa.

W przeciwieństwie do postanowienia obecnej ustawy
o szkołach akademickich, że wstęp do nich jako studenci
mają tylko absolwenci szkół średnich ogólnokształcących
z maturą, nowa ustawa w art. 52 postanawia, że w soko-
łach wyższych studjować mogą w charakterze studentów
zwyczajnych absolwenci' liceów ogólnokfeizltiafcąicych, li-
ceów dla wychowawczyń przedszkoli i liceów pedagogicz-
nych, oraz szkół zawodowych stopnia licealnego, którzy
wykażą się świadectwem kwalifikująceni do studjów
w szkołach wyższych, jakoteż 'Osolby, które uzyskały ta-
kież świadectwa na, podstawie egzaminu. Nadto studjo-
wać mogą w charakterze studentów zwyczajnych osoby,
które nie odpowiadają powyższym Mrarunkom, a uzy-
skały zezwolenie Ministra na podstawie jednomyślnie
przyjętej i umotywowanej uchwały Rady Wydziału.
Do jakich szkół wyższych, względnie Avydziałów, upraAV-
niać będą powyżej wymienione świadectAva, których ro-
dzaju zrasztą ustawa nie określa, względnie ' potrzebne
egzaminy uzupełniaj alce, Avskaż(e rozporżąidzenjie Mini-
stra, po wysłuchaniu opinji Rad WydziałoAvych,
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O ile zajdzie potrzeba ściślejszego doboru kandyda-
tów. do. .szkół wyższych; z pośród osób posiadających wa-
runki, Minister określi, po zaciągnięciu opinji Rad Wy-
działowych, sposób postępowania.

Jak widzimy, ustawa niniejsza umożliwi dostęp do
szkól wyższych szerszym sferom studiującej młodzieży,
także i z poza szkół średnich ogólnokształcących; o ile
to będą wypadki wyjątkowe i o ile będzie chodziło o jed-
nostki uzdolnione i należycie przygotowane, to szkody
przez to nie będzie, natomiast zbyt liberalne stosowanie
powyższych przepisów może stać się •powodem przepeł-
nienia audytora ów małowartościoweml jednostkami.

W postanowieniach przejściowych, i końcowych
znajdujemy postanowienia, że organizacja szkolnictwa,
przewidziana ustawą, ma być przeprowadzona w ciągu
lat sześciu, ustawa zaś wchodzi w życie z dniem 1 lipca
1932 r. Przepisy tej ustawy, o ile dotyczą szkolnictwa
ogólnokształcącego i zawodowego, nie obowiązują na ob-
szarze Województwa śląskiego.

0 kształceniu nauczycieli szkół średnich ogólno-
kształcących traktuje art. 45. Dzieli on kształcenie tych
nauczycieli na: 1. wykształcenie w zakresie obranej dzie-
dziny wiedzy; 2, przygotowanie społeczno-obywatelskie,

.3. wykształcenie pedagogiczne, oraz praktykę pedagogicz-
ną. Położenie nacisku na pedagogję, dziś dość zaniedbaną,
i to właściwie nie wiedzieć dlaczego, bo w gimnazjach
strona pedagogiczna, nauczania ma wielkie znaczenie,
podnieść należy z uznaniem. Go do przygotowania spo-
łeczno obywatelskiego, jest to rzecz dość nowa i niezbyt
zdefiniowana; sądzę, że chodzi tu o uświadomienie pań-
stwowe uczniów, o zrobienie z Polaków dobrych patrjo-
tów, a z członków innych narodowości dobrych obywa-
teli Państwa polskiego, dalej przypuszczam, że chodzi
także o naprawienie braku, jaki już nasz wieszcz zauwa-
żył w naszem wychowaniu „że niema szkół uczących żyć
z ludźmi i światem". Cnoty obywatelskie powinny być
jednak wpajane w młodzież nietyle może zapomocą osob-
nego przedmiotu, lecz przy każdej sposobności: w sokole
przy nauce szeregu przedmiotów, jak religji, historji
i geografji, literatury polskiej i literatur obcych, a także
i przyrody. Pozatem dużo jest do tego sposobności na
uroczystościach, przedstawieniach i wycieczkach szkol-
nych. Podstawą, jednak główną kształcenia obywatelskie-'
go jest gruntowne wpojenie zasad religijnych, bezwzględ-
nej uczciwości, obowiązkowości i karności, przyczem do-
bry przykład nauczycieli, rodziców i starszego społeczeń-

• stwa, może tu niezmiernie dużo zdziałać. Wobec zdzicze-
nia powojennego dużej części społeczeństwa i roawiehnoż-
nienia się chciwości, brutalności i żądzy używania, przy-
uczenie młodzieży do bezinteresowności, skromnego try-
bu życia, poświęcenia, poszanowania starszych i rycers1-
kości dla kobiet, jest rzeczą niezmiernie ważną. ,

W pierwszej linji muszą te wszystkie cnoty posiadać
nauczyciele — dobór ich powinien się odbywać nietylko
na podstawie świadectw studjów i złożonych egzaminów,
ale również na podstawie zbadania ich duchowej warto-
ści. Powtóre kształcenie nauczycieli nie powinno się koń-
czyć z chwilą ukończenia uniwersytetu, lecz musi być
i dalej kontynuowane; nauczyciel musi iść z postępem na-
uki — należy mu to ułatwić, ale również należy go pod
tym względem kontrolować.

Do całości organizacji szkół należą, dobrze opraco-
wane programy nauk, co do których ustawa.nie zawiera

. żadnych szczegółowych postanowień, pozostawiając ich
opracowanie administracji szkolnej. Dobrzy nauczy-
ciele i racjonalne programy, to najważniejsza gwarancja
spełnienia celów szkoły, dlatego praca nad programami.

. Jest niezmiernie odpowiedzialna i powinno się ją powie-
rzać tylko wybitnym i doświadczonym pedagogom,
a ostateczne ustalenie powinno nastąpić na podstawie
zbadania przez grono takich pedagogów, nie zaś przez
jednostkę.,

Czasopismo Techniczne Hr. 28 z r. 1932.

Dotychczasowa nasza praktytka państwowa pod tym
względem, o ile chodzi o programy szkół średnich, wy-
kazuje dużo -eksperymentów, skutkiem czego prócz1 pro-
gramów dobrych, należycie rozważonych, napotykamy
i programy niemożliwe do zrealizowania, maksymali-
styczne, których autorzy widocznie nie zdawali sobie
sprawy o jaki wiek uczniów, o jakie ich przygotowanie
i poziom kształcenia chodzi. Zasadą w szkole średniej
powinno być: dobrze wyzyskać czas, a uczyć raczej
mniej, ale gruntownie i zdobytą wiedzę utrwalić w pa-
mięci. . Zaprawianie do samodzielnego obserwowania,
analizowania, eksperymentowania i wyciągania wnios-
ków, będzie rzeczą bardzo cenną, ale odbywać się ono
może w szkole średniej w stopniu dość ograniczonym
i to z uczniami starszymi i zawsze pod kierunkiem do-
świadczonego nauczyciela, gdyż łatwo przerodzić się może
w płytki i bezwartościowy szablon.

W zasadzie program szkoły średniej ogólnokształ-
cącej podzielić się musi na program „ogólnego wykształ-
cenia'', wspólny dla wszystkich i program „przygotowa-
nia do siudjum wyższego", rozpoczynający się już czę-
ściowo w gimnazjum, a specjalnie realizowany w liceum.
.Obydwie części programu są równie ważne i nie powinny
sobie przeszkadzać — przed rozwinięciem szczegółów na-
leży dokładnie sprecyzować ogólne wymogi i cele obu
części programów, oraz w zakresie poszczególnych przed-
miotów. Dopełnieniem programu jest wychowanie fi-
zyczne, tak ważne, 'dla zdrowia i tężyzny młodzieży, któ-
rego program nie może znowu przeszkadzać nauce i musi
być traktowany umiejętnie, raczej jako rozrywka, a nie
ciężki obowiązek.

. Nie chcę tu dotykać szczegółów programu, pragnę
jednak na jedne rzecz zwrócić uwagę, na naukę języków
obcych, tak -nam potrzebną, a tak zaniedbaną. My, nale-
żący do narodu trzydziestomil jonowego, którego język nie
•jest jednak językiem światowym, posiadający państwo
•przeszło trzydziestomiljonowe, jak na nasze stosunki prze-
ludnione, eksportujemy siły robocze, a także powinniśmy
mieć możność eksportowania sił intelektualnych, zwłasz-
cza, wobec słabego rozwoju przemysłu, handlu i rzemiosła
i słabed intesywności rolnictwa. Leżąc między zachodem
i, wschodem, musimy nawiązywać stosunki z krajami
ościennymi, wymieniać z nimi produkty rolnicze, górni-
cze i przemysłowe,, wymieniać z nimi zdobycze nauki
i praktyki, słowem ciągle z nimi obcować. Jeżeli nie bę-
dziemy znać ich języków, to oni przystosują się do na-
szych potrzeb, oni obejmą kierownictwo i pośrednictwo

. w tych wzajemnych stosunkach i zatrzymają dla siebie
lwią część korzyści, my zaś pozostaniemy zawsze mało-

. letnimi.
Dalej, jak praktyka stwierdza, mamy i będziemy

mieć nadal mnóstwo szkół średnich ogólnokształcących
i dużo szkół wyższych, będziemy produkować wielkie za-
stępy inteligencji i osób pracujących naukowo. Otóż dla
inteligenta znajomość języka obcego już sama przez się
przedstawia matęrjalną wartość i jest 'kapitałem na
przyszłość, a dla naukowo pracującego znajomość języ-
ków obcych, a przedewszystkiem francuskiego,, angiel-

. skiego i niemieckiego jest niezbędna. Musimy młodzież

.uczyć i innych języków, jak np. rosyjskiego, czeskiego
i t. p. Znajomość języków obcych jest zatem naszą ży-

. ciową potrzebą i w tym kierunku musimy się wzorować
.np. na Niemcach, rozumiejących dobrze interes, jaki
przedstawia posiadanie obcych języków, a dalej na .Cze-
chach i Szwedach, których języki, podobnie jak nasz, nie
mają znaczenia światowego, a którzy uczą się intensyw-

. nie wielu języków obcych narodów. Tymczasem my je-
steśmy pod tym względem bardzo zaniedbani, pomimo,

. że pod względem liczby szkół średnich nie stoimy wcale

. w tyle poza Europą. Dla ilustracji podaję statystykę ze-

. braną na Ill-im, roku Wydziału Inżynierji lądowej
i wodnej Politechniki lwowskiej w jednym roku nau-
kowym.

2
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Otóż 97 studentów zapisanych na tym roku, podało
na podstawie specjalnego kwestionariusza następujące
dane, dotyczące znajomości języków obcych:

opanowany opanowany Razem
zupełnie słabo

niemiecki . . . . . 43 42 85
francuski . . . . . 4 31 35
angielski 3 9 12
rosyjski . . . . . __14_ 10 24

razem . . . 64 92 156

Z tego wynika, że 30% studentów posiadało tylko
jeden język obcy i to opanowany słabo, 27u/o tylko jeden
język obcy (przeważnie niemiecki) opanowany zupełnie,
a dopiero reszta, 43°/o dwa języki obce i to opanowane
przeważnie „słabo".

Uderza bardzo niedostateczna i tylko u nielicznych
znajomość języka francuskiego i angielskiego, jakkolwiek
język francuski jest obowiązkowym w gimnazjach mate-
matyczno - przyrodniczych i humanistycznych. Najgo-
rzej jest z tak ważnym dziś językiem angielskim, którego
nauka jeat w szkołach zupełnie zaniedbana. Prawdopo-
dobnie na obszarze dawnego zaboru rosyjskiego stan na-
uki języka francuskiego jest lepszy, jednak, o ile wiem,
nie jest również zadowalniający. Podobno zaniedbuje się
tam. również naukę języka rosyjskiego, tak jak w b. za-
borze austriackim obniżył się poziom nauki języka nie-
mieckiego, z dużą dla nas praktyczną szkodą. Naturalnie,
nie można myśleć o tem, aby tych samych uczniów uczyć
zbyt wielu języków obcych, trzeba jednak, aby w każdej
szkole średniej uczono obowiązkowo dwóch języków- ob-
cych, z których jeden, t. j . francuski, miałby obowiązywać
wszystkich, a drugi byłby do wyboru.

Na zakończenie pragnę w sprawie programów zro-
bić jeszcze jedne uwagę. Ponieważ szkoły średnie ogólno-
kształcące mają przedewszystkiem przygotowywać mło-
dzież do szkół Avyższych, powinno się ich programy usta-
lić w ścisfern porozumieniu z Radami wydziałowemi szkół

akademickich. Tak naprzykład z okazji obrad nad potrze-
bami Wydziału inżynierii lądowej i.wodnej Politechniki
Lwowskiej rozpatrywano również sprawę programu
szkoły średniej, któryby odpowiadał potrzebom tego Wy-
działu. Ze sprawozdania specjalnej komisji wybranej
dla tej sprawy, wyjmujemy następujące uwagi:

„Program szkoły średniej, któraby miała za zada-
nie przygotowanie młodzieży do studjum politechnicznego!,
musi kłaść duży nacisk na dokładne wpojenie swym wy-
chowankom wiadomości t. z. „materialnej wiedzy" w za-
kresie matematyki, geometrii wykreślnej, fizyki, chemii
i biologji. Kandydaci do studjum politechnicznego mu-
szą wynieść ze szkoły średniej dokładną znajomość pod-
stawowych prawideł i definicyj, oraz dokładną umiejęt-
ność i biegłość w operowaniu temi wiadomościami, bez
zbyt daleko idącego uogólniania, które jest właściwem
zadaniem dopiero teoretycznej części studjów politech-
nicznych.

W zakresie języków obcych, bezwzględnie koniecz-
nych specjalnie każdemu inżynierowi, w celu umożliwie-
nia korzystania z obcej literatury i czasopism zawodo-
wych, szkoła średnia powinna dać swoim, wychowankom
conajmniej możność korzystania z dzieł zawodowych
(czytania i rozumienia) w dwóch obcych ięzykach (fran-
cuski, niemiecki, angielski). Wielce pomocną będzie
w tym względzie podstawowa znajomość języka łaciń-
skiego, który w międzynarodowej nomenklaturze technicz-
nej odgrywa dużą rolę.

Ze względni na potrzeby Wydziału inżynierii ko-
nieczne jest wprowadzenie w czterech najwyższych, kla-
sach szkoły średniej nauki geometrji wykreślnej i ry-
sunku geometrycznego, z dokładnem przyswojeniem
uczniom operowania cyrklem i graf jonem, oraz pendizlem.
Ponadto nauka kaligrafii i odręcznego druku".

W końcu dodaję, że nauka rysunku odręcznego pô -
winna wejść w program ogólnego wykształcenia nowego,
jednolitego typu szkoły średniej, utworzonego omawianą
ustawą. ,

Klaudjusz Pilasiewicz,
Dyrektor Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie.

Szkolnictwo zawodowe na tle nowej ustawy.
Szkolnictwo zawodowe istniejące na ziemiach pol-

skich w chwili powstania Polski przedstawiało się jako
konglomerat rozmaitych szkół, tak pod względem organi-
zacyjnym jak i naukowym.

Państwo Polskie przyjęło ten stan posiadania i włą-
czyło go do resortu Min. W. R. i 0. P., aczkolwiek szkol-
nictwo to za czasów zaborczych należało do rozmaitych
resortów ministerialnych, np. w Austrji po kołataniu się
przez długie lata po rozmaitych ministerstwach, zostało
w r. 1910 przydzielone Ministerstwu Robót Publicznych.

Podnoszono nieraz, iż szkolnictwo zawodowe, po-
winno 'być przydzielone rozmaitym ministerstwom fa-
chowym — jako, że ministerstwa fachowe lepiej dbałyby
0 to szkolnictwo, należycie go pokierowały i kontrolo-
wały. W rzeczywistości skończyłoby się na tem, iż mi-
nisterstwa fachowe — mająe znacznie ważniejsze sprawy
w swoim resorcie na głowie i przeważnie niewystarcza-
jące budżety, traktowały te szkoły jako kosztowny doda-
tek, a nie mając odpowiednich sił wizytatorskich — po-
zostawiłoby to szkolnictwo swojemu własnemu losowi.
Sprawa ta jest dzisiaj już przesądzona i prawnie nie po-
ruszana więcej ani na zjazdach nauczycieli szkół zawo-
dowych, ani w prasie zawodowej. Czynniki wychowawcze
1 pedagogiczne są przynajmniej' tak samo ważne w szko-
łach zawodowych, jak nauczanie zawodu — następ-
stwem czego jedynym ministerstwem, które może posta-
wić szkoły zawodowe jako zakłady wychowawcze na no-
woczesnym poziomie, jest tylko Min. W. R. i 0. P.

Zarzut, jakoby szkoły zawodowe traktowane były
przez Min. W. R. i 0. P. jako guantite negligeable, wobec
•olbrzymich zadań innych działów szkolnictwa, a w szcze-
gólności szkolnictwa powszechnego, jest bezpodstawny,
albowiem żadna gałęź szkolnictwa pod opieką polskiego
Ministerstwa Oświaty nie rozrastała się tak szybko, iak
właśnie szkolnictwo zawodowe. Tworzenie nowych szkół
zawodowych szło szybkiem tempem już od r. 1921. — Ża-
dna ze szkół zawodowych, które istniały na terenach
trzech zaborów, nie została zlikwidowaną, aczkolwiek
wiele było pomiędzy niemi takich, które wiodły suchtniczy
żywot z powodu chronicznego braku uczniów i które na-
leżałoby jak najprędzej polikwidować. Liczono się jednak
z tradycjami sukcesyjnemi i pozostawiono te szkoły —
nieodpowiadające w zupełności regionalnym potrzebom
gospodarczym do dziś dnia, przy ich marnym żywocie.

Jeżeli pierwsza i najkardynalnieisza zasada two-
rzenia szkół zawodowych, wypowiedziana niedawno
przez Pana Ministra Oświaty, że muszą one odpowiadać
gospodarczym potrzebom społeczeństwa, zostanie kon-
sekwentnie przeprowadzona, to żywot wielu szkółek na
głębokiej prowincji będzie już niedługi.

Szkoły zawodowe państwowe i prywatne w pań-
stwach zaborczych wykazywały przeważnie dwa stopnie
naukowe, niższy i średni. Niższe szkoły zawodowe wyma-
gały przygotowania czterech klas szkół powszechnych
(wówczas t. zw. normalnych lub ludowych). — Nauka
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w tych szkołach trwała z reguły dwa lata i ograniczała
się do rzemiosł lżejszych, jak np. szewstwo i krawiectwo.

Średnie szkoły zawodowe o kierunku rzemieślni-
czym lub technicznym, do których przyjmowano kandy-
datów z ukończoną trzecią klasą tak zwanych szkół Avy-
działowyeh lub czwartą klasą gimnazjalną. Niektóre
z tych szkół o kierunku technicznym, oznaczano w Au-
strji jako wyższe szkoły przemysłowe (Kraków, Bielsko).
Wyjątek stanowiły dwie uczelnie o wyższym typie nau-
kowym, a mianowicie: Wyższa szkoła budowy maszyn
w Poznaniu (za czasów zaborczych z jęz. wykład, nie-
mieckim) i Szkoła budowy maszyn i elektrotechniki im.
Rotwanda i Wawelberga w Warszawie, do których,przyj-
mowano uczniów z ukończoną 6-tą klasą gimnazjalną.
Oprócz tych szkół istniały szkoły majsterskie, przeważnie
zimowe, dla osób pracujących przez dłuższy czas prak-
tycznie w zawodzie. Szkoły majsterskie w ściślejszem tego
słowa znaczeniu były właściwie szkołami dokształcają-
cemi — dawały bowiem te wiadomości ogólne i teore-
tyczne zawodowe, które ludziom o dłuższej praktyce, do
samodzielnego i należytego wykonywania zawodu były
potrzebne.

Dokształcanie uczniów terminujących u majstrów
w t. ziw. wówczas szkołach uzupełniających wieczornych,
wyglądało najlepiej w zaborze pruskim — gdzie ustawę
i przymus uczęszczania do tych szkół stosowano ściśle,
mniej zadowalającym był ten stan w Austrji, gdzie
wprawdzie istniała ustawa o przymusie uczęszczania do
tych szkół, niebyła jednak ściśle przestrzeganą, najgorzej
sprawa przedstawia się w Rosji, gdzie uczęszczanie do
tych szkół, nieuregulowane odnośnemi rozporządzeniami,
należało do wyjątków.

Oto obraz szkolnictwa z przed roku 1918.
W konsekwencji tych różnych warunków istnieją-

cych na terenach trzech zaborów, nie mogło; być mowy
o jakiejkolwiek jednolitości organizacyjnej ani pod wzglę-
dem administracyjnym, ani programowym.

Boziom naukowy tych szkół był bardzo różny. Obok
szkół wzorowo prowadzonych i wyposażonych w dobre
pomoce naukowe, istniały szkoły pod każdym względem
nieodpowiednie.

Stanowisko szkół zawodowych we wszystkich trzech
zaborach względem innych szkół, niebyło uregulowane.
Szkoły te stanowiły jakby ślepe ulice — kto się do nich
dostał miał na zawsze drogę zamkniętą do innych szkół.
Nic też dziwnego, że kandydaci do tych szkół do niedaw-
nych czasów, byli zazwyczaj młodzi ludzie, którzy po
nieudiałyeh próbach w innych szkołach, znajdowali
w końcu przystań w szkołach zawodowych.

Istotnym postępem właśnie w tym kierunku odzna-
cza się nowa ustawa o ustroju szkolnictwa.

Nowoczesne, sprawiedliwe ujęcie tego odłamu szkol-
nictwa, stawia szkoły zawodowe w jednym .szeregu ze
szkołami ogólnokształcącemi, oraz umożliwia przejście
z niższej szkoły zawodowej do wyższej aż do akademic-
kich szkół zawodowych włącznie.

W art. 18-itym ustawa przewiduje egzaminy dla
tych ludzi, którzy zdobyli wykształcenie poza szkołą,
przez co będą mogli uzyskać uprawnienia, jakie zapew-
niają świadectwa odpowiednich szkół. Jest to postawienie
wykształcenia na szerokiej podstawie demokratycznej •—•
umożliwia nawet zdolnym i pracowitym robotnikom wej-
ście, do liceów technicznych i politechnik.

Doświadczenia w tym kierunku z doby powojennej
w Niemczech wykazały, iż materjał taki jest bardzo dla
swych zalet ceniony nietylko w wyższych szkołach te-
chnicznych, ale także i w politechnikach.

W artykule wstępnym (24-tym) jako cel szkolnic-
twa zawodowego, ustawa wyznacza, przygotowanie wy-
kwalifikowanych pracowników dla życia gospodarczego.
Z ducha ustawy, z przemówienia Pana Ministra i przed-
stawicieli czołowych Ministerstwa Oświaty, można wy-
czuć zapatrywanie, że zasadniczem zadaniem każdej
szkoły zawodowej jakiegokolwiekbądź stopnia, powinno

być dostarczenie społeczeństwu gotowych pracowników
0 zaokrąglonem, skońc-zonem wykształceniu zawodowem
a przygotowanie i przechodzenie do szkoły typu wyższego
może być tylko wyjątkiem dla tych. uczniów, którym zdol-
ności, a przedewszystkiem stosunki majątkowe, pozwa-
lają na dalsze kształcenie siQ.

Absolutnie nie ma zamiaru stwarzania z liceów
technicznych regularnego przedszkola dla politechniki.
Idea taka byłaby najusilniej zwalczaną w łonie samego
nauczycielstwa szkół zawodowych, które wielokrotnie na
zebraniach i w prasie zawodowej zapatrywaniu temu
dawało wyraz.

Ustawa dzieli szkolnictwo na szkoły i kursy zawo-
dowe, — szkoły zaś na trzy grupy: dokształcające, typu
zasadniczego i przysposobienia zawodowego.

Specjalną, opieką zamierza rząd otoczyć szkoły do1-
kształeające z następujących przyczyn:

1-mo. Szkoły te obejmują masy, t. j . setki tysięcy
uczniów, 2-do są znacznie tańsze od szkół zawodowych
typu zasadniczego.

Aczkolwiek sam jestem kierownikiem szkoły rze-
mieślniczo - przemysłowej z całodzienną nauką, a może
właśnie dlatego, śmie zaryzykować zdanie, że przy dobrej
praktyce i w dobrej szkole zawodowej dokształcającej
uczeń może więcej się nauczyć, więcej skorzystać z na-
uczenia się samego zawodu, aniżeli w całodziennej dobrej
szkole rzemiosło wej. — Niestety, ten przymiotnik „dobry"
w odniesieniu do praktyki jak i do szkół dokształcających
mocno dotychczas szwankuje, podczas gdy dobrych szkół
rzemieślnicze - przemysłowych mamy w kraju dość. Naj-
gorszem jest jednak to, że ani rząd, ani saano społeczeń-
stwo nie ma możności bezpośredniej naprawy stosunków
istniejących w praktyce terminatorskiej.

Dużo pozostaje do ulepszenia w sizkołach dokształ-
cających. Przedewszystkiem w kwestji nauczycieli. Ani
inżynier, ani tem bardziej nauczyciel szkół powszechnych
nie może być dobrym nauczycielem zawodu, — jeżeli sam
nie przeszedł praktyki rzemieślniczo - robotniczej. Bar-
dzo dobrymi nauczycielami mogliby być mistrzowie rze-
mieślniczy, fabrykanci lub technicy z ruchu warsztato-
wego, po odpowiedniem przeszkoleniu pedagogicznem
1 najmniej rocznem praktykoiwaniu w szkole rzemieślni-
czo - przemysłowej o typie gimnazjalnym. Byłby to fak-
tycznie najodpowiedniejszy „nauczyciel zawodu" i to nie
tylko dla szkół dokształcających, ale w wielu wypadkach
dla szkół rzemieślniczych wszelkich typów w miejsce in-
żynierów lub techników bez praktyki rzemieślniczej (ro-
botniczej). W Prusiech nowe przepisy regulujące kształ-
cenie nauczycieli zawodu (Gewerbelehrer) stawiają jako
warunek przyjęcia do instytutu pedagogicznego (Berufs-
pedagogisches Institut) kształcącego kandydatów na na-
uczycieli zawodu, ukończenie wyższej szkoły zawodowej.
1 u nas w nowej ustawie o ustroju szkolnictwa sprawa ta
jest także uwzględnioną.

Według art. 46 od nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych oraz od nauczycieli zawodu żądać się będzie nie-
Łylko wykształcenia zawodowego i praktyki, ale również
pedagogicznego i praktyki pedagogicznej. Według punktu
2 a) tego artykułu, od nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych w szkołach dokształcających wymagane będzie
ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej stopnia lice-
alnego, która odpowiada pojęciu pruskiej wyższej szkoły
zawodowej.

Według art. 27 ustawy — szkoły zawodowe typu
zasadniczego — dzielą się na trzy stopnie: a) niższy,
b) gimnazjalny i c) licealny. Osobną grupę mają stano-
wić szkoły mistrzów i nadzorców.

Przejdźmy teraz po kole-ji wszystke trzy stopnie:
Muszę na samym wstępie zaznaczyć, że warunkiem

przyjęcia do szkół zawodowych pierwszych dwóch stopni
jest ukończenie siedmioletniej nauki w szkołach powszech-
nych, aczkolwiek o różnym stopniu programowym, a to
dlatego, ponieważ według ustawy przemysłowej do nauki
zawodu z reguły dopuszcza się młodzież dopiero po ukoń-
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Według art. 28 Szkoły zawodowe niższe mają mieć
• charakter wybitnie praktyczny. Program tych szkół,
• opierając się na pierwszym szczeblu programowym
• (4 klas) szkoły powszechnej, obliczony jest na 2—3 lat.
Szkoły te.co do programu i poziomu naukowego odpo-

-wiadae będą w znacznem przybliżeniu szkołom dokształ-
cającym. Szkoły te.są konieczne, szczególnie, w. mniej-
szych miastach, ponieważ naukę zawodu uczniów termi-
natorskich prowadzą tam majstrowie, którzy w rzadkich
wypadkach stoją na wysokości .zadania i jako fachowcy
i jako nauczyciele. Szkoły te rozsiane: po całym db-

- szarże ..Państwa, mają być wzorowymi ośrodkami nauki
rzemiosła. ••• .

Według art. 29-go szkoły zawodowe stopnia gimna-
• zjalnego mają dawać obok praktycznego przygotowania
zawodowego — przygotowanie zawodowe teoretyczne

• i w znaczniejszym zakresie wykształcenie ogólne. Pro-
gram ma być oparty na 2-gim lub 3-cim szczeblu szkół
powszechnych i ma trwać 2—i lat — zależnie od zawodu.

Dolna granica wieku z reguły 14 lat, którą wyjąt-
kowo może Ministerstwo Oświaty obniżyć dla niektórych
szkół do lat 13-tu. Szkoły te obejmować mają dwa typy

. szkół — rzemiosłowe — szczególnie d]a rzemiosł wy-
magających znaczniejszych wiadomości . teoretycznych
lub rysunkowych jak ślusarstwo, elektromonterstwo,. gra-
fika, elc, oraz techniczne, zwane obecnie także przemy-
słowymi, np. górniczą, włókienniczą, drogową etc.

Trudno zaiste nieraz ustalić granice, pomiędzy rze-
miosłem i techniką, np. w elektromonterstwie mamy

robkować wykonywaniem swego zawodu, wnosząc rów-
nocześnie do praktyki wszystkie te walory, jakie daje
szkoła jako zakład wychowawczy. W całej olbrzymiej
masie rzemieślników ci nieliczni wychowankowie szkół
rzemiosłowych, oddziaływać będą na swoich towarzyszy
pracy w kierunku dodatnim, - swą wyższą, moralnością,
inteligencją i wiadomościami.

Szkoły techniczne typu gimnazjalnego ograniczyć
się muszą tylko do kilku gałęzi techniki. Tylko w nie-
wielu gałęziach techniki i to przeważnie manufakturalnej

• będzie można w tych szkołach dać uczniom takie wy-
kształcenie zawodowe, jakiego w odnośnej praktyce od
nich się wymaga. Przypuszczam, że szkoły, te ograniczą

.się z konieczności do takich technik np.. jak budowa
• dróg, włókiennictwo,, wiertnictwo, górnictwo, garbar-
stwo, etc.

Techniki, wymagające głębszego ujęcia naukowego,
• w szczególności budowa maszyn, elektrotechnika, chemja,
miernictwo, wreszcie budownictwo, trzeba będzie prawie
w zupełności przenieść do szkół zawodowych licealnych.

Według a»rt. 31 szkoły zawodowe stopnia licealnego
dają oprócz przygotowania praktycznego, głębsze przy-
gotowanie zawodu teoretyczne oraz uwzględniają w odpo-

• wiednim zakresie wykształcenie ogólne. Program ich
opiera się na programie gimnazjum ogólnokształcącego,

..zależnie zaś od zawodu rozłożony jest na 2—3 lat. Wiek
• minimalny, ukończony 16-ty rok życia.

Szkoły te dostarczać mają techników dla^ zakładów
••przemysłowych, technicznej służby państwowej, kolejo-

wej i komumahiej.
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"W Niemczech świadectwa ukończenia takich szkół,
które od r. 1931 otrzymały nazwę „Hohere Technische
Lehranstalt" (H. T. L.) poświadczają, że absolwent po-
siada ogólne wykształcenie naukowo - techniczne, które
go uzdalnia do czynności inżyniera.

Przypuszczam, że w przyszłości, gdy znaczniejsza
ilość wychowanków tych szkół wykonywać będzie istot-
nie czynności inżynierskie w praktyce, — powstaną, usi-
łowania, aby absolwentom tych szkół albo bezpośrednio
po egzaminie końcowym, albo po pewnej ilości lat prak-
tycznej działalności, nadawać tytuł inżyniera.

Szkoły te przy odpowiednim postawieniu programu,
uposażeniu w dobry materjał nauczycelski i pomoce na-
ukowe, obowiązkowej praktyce przedszkolnej (co jest
przewidziane w art. 34 p. 3), oraz dobrze zorganizowanej
praktyce wakacyjnej, mogą dać bardzo wartościowy ma-
teriał do wykonywania prawie wszystkich czynności in-
żynierskich tak w ruchu, jak i w biurach konstrukcyjnych.

Doświadczenia istniejących już w Polsce szkół opar-
tych na 6-tej klasie gimnazjalnej wykazują, iż obecnie
przygotowanie kandydatów po ukończeniu 6-tej klasy
gimnazjalnej jest niewystarczające w szczególności co; do
matematyki fizyki i geometrji wykreślnej. Drogi czas
w tych szkołach musi się tracić na przerobienie tych
przedmiotów, które należą właściwie da wykształcenia
ogólnego i powinny być przerabiane w gimnazjum.

Gimnazja według nowej ustawy będą musiały być
w tym właśnie kierunku tak nastawione, aby progra-
mowo były nietylko podbudową liceów ogólnokształcą-
cych, ale w równej mierze i szkół zawodowych typu
licealnego.

Pozostaje do omówienia ostatnia grupa szkół, t. j .
przysposobienia zawodowego, które organizacyjnie są
nowością, chociaż faktycznie szkoły takie, aczkolwiek
w niewielkiej ilości, istnieją już w Polsce AV szkolnictwie
handlowem.

Według art. 33, szkoły przysposobienia zawodo-
wego są przeznaczane dla absolwentów wszystkich szkół
wszelkich stopni i dają elementy wiedzy zawodowej dla
wprowadzenia w zawód.

Szkoły te są roczne.
Potrzebę takich szkół stworzyło samo życie. Bardzo

często maturzyści lub słuchacze szkół wyższych po kilku
latach 'dochodzą do wniosku, że nie będą w stanie dla
jakichkolwiek bądź powodów, ukończyć studjów akade^
mickich, a mając duże wykształcenie ogólne, chcieliby na
czysto zawodowym, krótkim kursie, nabyć tych wiado-
mości, które są potrzebne do wykonywania zawodu.

Pomijając już wyżej wspomniane szkoły przyspo-
sobienia handlowego dla urzędników bankowych, przed-
siębiorstw fabrycznych lub komunalnych — w dziedzinie
technicznej może się wyłonić zapotrzebowanie np. dla
radjotechniki, dla techniki kinematograficznej, służby
kolejowej, tramwajowej, służby technicznej w monopo-

lach'i "innych przedsiębiorstwach państwowych lub' ko-
munalnych.

Z powyższego objaśnienia najważniejszych artyku-
łów nowej ustawy widać, że ustawa ta jest ramową
i posiada ramy bardzo elastyczne.

Według- art. 3-go ustawy, Ministerstwo Oświaty
może dla celów doświadczalnych zakładać poszczególne
szkoły oparte na odmiennych warunkach organizacyj-
nych, aniżeli zasady ogłoszone w nowej ustawie. Jest to
moment niezmiernie ważny -szczególnie w odniesieniu
do szkolnictwa zawodowego, ponieważ potrzeby życia go-
spodarczego ciągle się zmieniają pod wpływem szybko
naprzód kroczącego rozwoju techniki i łatwo się może
wydarzyć, iż za lat kilka ofcaże sę. już potrzeba tworzenia
lub zmiany szkół, które niedałyby się ująć ramami
obecnej ustawy.

Zagadnienia szkolnictwa zawodowego1 są ściśle spo-
jone z zagadnieniami gospodairczemi państwa i jako ta-
kie powinny interesować całe inteligentne i uświado-
mione społeczeństwo.

Krok, który zrobił rząd stwarzając ustawę, jest
bezsprzecznie dużym krokiem naprzód, a' nagięcie do
pewnego stopnia innych odłamów szkolnictwa do potrzeb
szkolnictwa zawodowego może w kołach technicznych
spotkać się tylko z jaknajwiekszym uznaniem.

Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia. Przede-
wszystkiem zrewidowaną musi być sieć istniejących
szkół. Zlikwidowane bez litości muszą, być szkoły, które
nie mają. uzasadnienia przedeArazystkiem gospodarczego-,
a utworzone nowe w tych miejscach, gdzie to gospodarcze
uzasadnienie istnieje.

Następną rewizją muszą być objęte programy
Wszystkich szkół zawodowych i doprowadzone do jedno-
litych planów dla takich samych szlkół. Pod tym wzglę-
dem istnieją jeszcze do dziś dnia znaczne, niczem nie-
uzasadnione różnice.

Praca w tym kierunku toczy się obecnie naprzód.
Ponieważ w cza-sie tworzenia się ustawy rząd zwra-

cał się niejednokrotnie do przedstawicieli sfer gospodar-
czych o zdanie i poradę, jest wszelka nadzieja, że i teraz
przy realizowaniu tej ustawy nie omieszka tego uczy-
nić, — przy rzeczach tak ważnych, jak wyznaczanie
sieci pod względem .samego przeznaczenia (celu), stopnia
i planu naukowego tych szkół.

Nowa ustawa, sprawiedliwa, dla wszystkich odła-
mów szkolnictwa, wprowadziła jednak dość znaczne
zmiany w stosunku do utartych pojęć dotychczasowych.
Nic też dziwnego, że wywołała1 pewną hysterezę myślową
w tych kołach społeczeństwa, które stojąc zdała od pul-
sującego życia gospodarczego, nie mogły się jeszcze na-
gjąć do tego, że nowe formy tego życia wymagają ciągle
i ustawicznie coraz ta nowych ludzi.

Spodziewamy się, że nowa ustawa da nam tyeh
ludzi.

Inż. Dr. Alfons Chmielowiec.

W sprawie reformy studjów w politechnikach.
Ze statystyki wiemy, że z pośród wpisujących się

na I rok techniki zaledwie 45°/0 studentów kończy studja
•z dyplomem. Wiadomo również, że zamiast trwać 4 lata,
studja przeciągają się do 7 a nawet 8 lat, co łącznie z po-
wyższem sprowadzałoby wydajność uczelni do 25°/o i to
tylko w tym wypadku, gdyby cały materjał przepisany
programem, młodzież przyswajała sobie jako własność
bezwzględnie trwałą. Niestety tak nie jest. Często kan-
dydat egzaminu dyplomowego umie np. matematyki
tylko tyle, ile jej nabył w gimnazjum. Jeśli optymistycz-
nie przyjmiemy, że przeciętnie z przedmiotów egzaminu
ogólnego (teoretycznego) student przysA¥aja trwale 10°/o
AAdadomości, zaś z przedmiotów egzaminu fachowego (dy-
plomowego) 30°/o, czyli średnio 2O°/o, to jako Avskaźnik
Avydajności politechniki otrzymamy cyfrę 0,25 X 0,20=

=:0,05, czyli 5°/o zaledwie. To wystarczy, aby spraAvę.
reformy studjÓAV uważać za aktualną. W tej sprawie po-
czyniłem peAvne spostrzeżenia i na podstawie ich ana-
lizy doszedłem da wniosków, które poniżej pragnę
rozwinąć.

Za główną przyczynę złego uważam przytłaczający
nadmiar teorji na niższych latach studiów, zaś facho-
wości na wyższych. Nadmiar ten przekracza pojemność
mózgu. To tak, jakbyśmy chcieli przemocą wtłoczyć
w daną formę peAArną ilość cementu, piasku i szutru,
wkładając je pokolei do formy. Ona pęknie, aj mater-
jału nie pomieści. Natomiast lekko tam wejdzie mie-
szanina powyższych materiałów nawet z dodatkiem pew-
nej ilości wody, przyczem powstanie solidny i tnvały
beton. Wiadomości teoretyczne i. praktyczne (fachowe)
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powinny się zatem przeplatać, zazębiać, kojarzyć jedne
z drugierni i wiązać, jak cegły w murze. Przedmioty
teoretyczne i fachowe •powinny być równomiernie roz-
łożone na cały czas studiom. Należy wpajać studentowi
nauki praktyczne już od pierwszego roku, uwzględniając
równocześnie zagadnienia teoretyczne w harmonijnej
równoległości aż do IV. roku studjów. Siedzieć 5 godzin
bez przerwy, a potem stać 3, a potem chodzić 3, jest
męczące, ale przeplatać te pozycje i ruchy jest przy-
jemnością, gdyż kolejno corfiz to inne mięśnie pracują,
a inne odpoczywają po pracy. Umysł doznaje odpręże-
nia, jeśli po1 matematyce lub mechanice zajmuje się bu-
downictwem. Znane jest zróżniczkowanie płatów mózgu.
Każda dyspozycja, 'każda prawie czynność jest zlokalizo-
wana. Jeśli więc student pracuje nad teorją, a potem
nad1 przedmiotem praktycznym, następnie nad rysunkiem,
wówczas kolejno coraz to inne funkcje umysłu są czynne
i coraz inne miejsce mózgu pracuje, a inne odpoczywa..
Obecny układ programu jest zatem szkodliwy ze wzglę-
dów fizjologiczno - psychologicznych. Pozatem jest on
przykry dla studenta, jak przykrem byłoby np, spożycie
najpierw dużej dawki soli, a potem potrawy niesionej,
lub odwrotnie. Nie należy więc układać programu pod
kątem wdzenia przyszłych jedynie potrzeb studenta, ale
także pod kątem teraźniejszości. Lecz i na dalszą metę
program obecny nie jest dobry. Nauki teoretyczne, które
winny być fundamentem i szkieletem wiedzy inżyniera,
zepchnięto do roli rusztowania, które się usuwa jako nie-
potrzebne, gdy budowla skończona. Zanim student doj-
rzeje do dyplomu, już mu się pozwala zapomnieć podsta-
wowe wiadomości matematyczno - przyrodnicze i jego
wiedza fachowa zawisa w powietrzu. Z wysokości uni-
wersytetu schodzi student na poziom szkoły rzemieślni-
czej wtedy, gdy powinien wznosić się, a nie zniżać i iść
od rzeczy łatwiejszych do trudniejszych. Po 4 latach
studjów powinien wszystkiego więcej umieć, niż po 2
latach.

Wprawdzie wykłada się jeden czy dwa przedmioty
fachowe już na I. i II. roku, ale ich się nie egzekwuje.
Więc student uważa za ważniejsze zdawanie wpierw
przedmiotów teoretycznych, wchodzących w zakres
pierwszego egzamhm państwowego, który jest potrzebny
do przyjęcia1 na rok III., a przedmioty fachowe zostawia
ad calendas graecas. Także poszczególne przedmioty po-
winny być rozłożone na dłuższy okres studjów, nie zaś
skupione w jednym roku lub półroczu i wykładane np.
w przytłaczającej ilości 6 godzin tygodniowo. Gdy z ja-
kichkolwiek powodów student odbiegnie od przedmiotu,
gdy straci wątek myśli, to przy takiem przeładowaniu
materjału trudno mu już dopędzić profesora i nadrobić.
Dalsze chodzenie na wykłady staje się bezeelowem. Tak
się zaczyna chroniczne absentowanie.

Należałoby więc przyjąć za zasadę: lepiej 2 godziny
tygodniowo przez 4 lata, niż 8 godzin tygodniowo w je-
dnym roku. W pierwszym wypadku jest większe prawdo-
podobieństwo utrwalenia, wiadomości. Na wydziale in-
żynierji w Politechnice Lwowskiej zaczyna się wykładać
budownictwa wodne dopiero na IV roku. Z punktu wi-
dzenia dydaktyki jestto strata 3 lat,, której nie powetuje
gorączkowe tempo tygodniowo 18 godzin wykładu i 24
godzin rysunków na IV roku. Bo czterech lat umiarko-
wanej lecz .systematycznej pracy nie zastąpi 1 rok, choćby
najbardziej intensywny. Wie o tem sportsmen w wyższym
stylu i wie wytrawny dydaktyk. Czyż nie możnaby za-
cząć wykładów budownictwa wodnego już na I lub II
roku i w ten sposób odciążyć rok IV? Wszak wykłada się
je w średnich a nawet niższych szkołach technicznych
(np. w Niemczech), więc niema obawy, aby ono było nie-
dostępne dla umysłowości studentów I czy II roku poli-
techniki. Podobnie marnuje się miesiące takie jak paź-
dziernik, maj i czerwiec, których w okresie 4 lat studjów
jest 12, a każe się studentom odbywać ćwiczenia z mier-
nictwa w zimie z narażeniem ich zdrowia i ze szkodą dla
instrumentów. A wszystko to w interesie skupienia je-

dnego przedmiotu na jak najkrótszym odcinku czasu
wbrew dydaktyce. A przecież w gimnazjum uczą mate-
matyki na całej przestrzeni 8 lat od I klasy aż do matury,
równolegle z naukami przyrodniczemi i humanistycz-
nemi. Zato matematykę niższą pamięta się przez całe
życie. Byłoby rzeczą wskazaną wydzielić z pośród wszyst-
kich przedmiotów fachowych rzeczy łatwiejsze jako kurs
niższy i przenieść je na niższe lata techniki. Wówczas
student po dwu albo trzech latach studjów znałby już
wszystkie nauki inżynierskie w pewnym stopniu. Stu-
dent np. inżynierji potrafiłby już zaprojektować most
leżajowy, przepust, dom czynszowy, umiałby pomierzyć
parcelę, osuszyć drenami łąkę i t. p. Gdyby więc z, powodu
np. braku środków materjalnych musiał studja przerwać,
to i tak nie byłby jednostką wykolejoną, przecwnie mógł-
by pracować zarobkowo i nawet zdobyć środki na dokoń-
czenie studjów.

Ktoby jeszcze wątpił w potrzebę rozłożenia poszcze-
gólnych przedmiotów na jaknajdłuższy okres czasu, tego
przekona przykład następujący: Studenci A i B studjują
pewien przedmiot przez 16 godzin. Student A uczy się
jedną godzinę tygodniowo przez całe półrocze, B u.pora
się z tem przez, jeden dzień, pracując od rana do późnej
nocy. Nazajutrz B zda celująco, gdyż ma świeżo w pa-
mięci całość przedmiotu, równocześnie A zda tylko do-
brze, gdyż na niektóre rzeczy patrzy z bliska, nai inne zaś
ze zbyt wielkiej odległości. Gdyby jednak ten sam egza-
min powtórzyli w miesiąc później, wówczas B otrzymałby
stopień niedostateczny, gdyż wszystko zapomiał równie
szybko jak nabył, A zaś niezawodnie zdałby bardzo do-
brze, a więc lepiej niż poprzednio, gdyż na przedmiot
spojrzał teraz z lepszej perspektywy i wiedzę nabytą prze-
trawił podświadomi'©, już po egzaminie. Myśl zawartą
w przytoczonem porównaniu zaczerpnąłem z psychologii
amerykańskiego filozofa współczesnego G. F. Steufa1).
Student B pochłonął wprawdzie zaokrągloną, systematy-
cznie związaną i, ułożoną całość, która jednak nie zwią-
zała się z jego jaźnią, nie zapuściła głębiej korzeni, nie
skojarzyła się z wiadomościami przedtem przyswojonemi.
To niby ciało obce w organizmie, jakby wielki głaz w be-
tonowej masie. Student A przyswajał małemi dawkami.
Każda dawka została przyłożona szeregiem różnorodnych
wrażeń, wyobrażeń, postanowień i sądów całego tygodnia,
które w niej zostawiły swój ślad, z nią się zrosły i oto-
czyły ją, jak cementowa zaprawa otacza każdy kamyk
w dobrym betonie.

Większość studentów szkół akademickich naśladuje
studenta B bardziej nawet, niż to program przewiduje.
Odrabia rysunki i ćwiczenia, aby dostać frekwenta-
cję i uzyskać absolutorjum, a potem bierze się do egza-
minów. Aby się z niemi prędko uporać, zmienia tryb
życia, porzuca sport i wszelkie rozrywki kulturalne, pra-
cuje dniami i nocami i zdaje jeden przedmiot po drugim
z rekordową nieraz szybkością. Oczywiście pracując
w takich warunkach i. w tafciem tempie, nabyte wiadomo-
ści zapomina równie prędko. I to uważam za drugie zło,
któremu należy zapobiec przez wprowadzenie zasady:
rysunki i ćwiczenia wprowadzić dopiero po egzaminie
a co najmniej po Icollokwjum s przedmiotu. Tylko wtedy
student będzie przeplatał egzamina ćwiczeniami i zdawał
przedmioty we właściwym porządku w miarowych od-
stępach czasu na przestrzeni całych czterech lat studjów.
Dzięki temu zniknie typ absolwenta z pustym indeksem.
Rygory formalistyczne jak np. sprawdzanie obecności
wszystkich studentów przez odczytywanie' katalogu, ubli-
żają godności akademika i stwarzają przepaść między
studentem a profesorem. Dopuszczenie natomiast do kre-
ślarni lub laboratorjum dopiero po egzaminie z przed-
miotu to nie rygor, nie czcza formalność, tylko rzecz zro-
zumiała, logiczna, nie ubliża więc studentowi, a w skut-
kach jest nierównie donioślejsze. Będzie bowiem rzeczą

*) The Groundwork of Psychology, przełożył Dr. Cz. Znamie-
rowski do użytku szkolnego.
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niebezpieczną zwlekać z egzaminem i tracić prawo do
rysunków i ćwiczeń w odpowiednim półroczu, gdyż ćwi-
czenia te w innem półroczu mogą natrafić na kolizję
w podziale godzin. Zdawanie zatem przedmiotu tuż po wy-
słuchaniu, stanie się zwyczajem, regułą, prądem pow-
szechnym, któremu mimowoli poddadzą się nawet ucz-
niowie o słabszej woli. Wykład będzie intensywnie frek-
wentowany, skwapliwie notowany, gdyż wolno, a nawet
trzeba będzie przedmiot zdać tuż po skończeniu wykła-
dów. Tymczasem dziś nietylko nie musi się ale nawet
nie wolno zdawać przedmiotu przed wykonaniem i skla-
syfikowaniem ćwiczeń. I to jest najstraszniejszy w skut-
kach rygor, dzięki któremu zdawanie przedmiotu tuż po
jego wysłuchaniu należy do rzadkości. A skoro egzamin
odbywa się dopiero w kilka lat po wysłuchaniu wykła-
dów, to nie może on być oparty o to, czego student słu-
chał, tylko o szereg chaotycznie zebranych wiadomości
z książek, z notatek cudzych, rzadziej swoich. Stąd niski
poziom odpowiedzi studentów.

Aby zdać tuż po wysłuchaniu, nie można odkładać
przygotowania się do egzaminu na ostatni czas, lecz musi
się wiadomości, usłyszane na wykładzie, utrwalić przez
powtórzenie w domu najlepiej jeszcze tego samego* dnia,
czyli trzeba przygotowywać się z lekcji na lekcję. Wpłynie
to na wyrobienie systematyczności i obowiązkowości u stu-
denta. Wielką usługę w tym względzie oddałyby kollokwja
urządzane i wymagane np. co miesiąc. W tych warunkach
wykład profesora będzie pracą siewcy, który ziarna mica
na grunt przygotowany, przeorany, a szkoła będzie kuźnią
charakterów.

Egzaminy kursowe są utrapieniem profesorów, któ-
rzy egzaminują przez cały rok z ogromną stratą czasu.
Wynik egzaminu często zależy od humoru profesora i od
przypadku (łatwiejsze lub trudniejsze pytanie). Gdy stu-
denci będą zdawać zbiorowo, gromadnie, można będzie
wszystkim dać wspólne zadanie pisemne albo kilka takich
zadań. Poprawianie tych zadań z pomocą asystentów bę-
dzie ułatwione, łatwo je będzie posegregować według-po-
stępów: lepsze, średnie i słabsze, co już da pewną orjen-
tację, ułatwi i uprości egzamin ustny, W ten sposób naj-
większa plaga profesorów byłaby usunięta, pozostałoby im
więcej czasu na p-racę naukową, twórczą.

Poza tem inne korzyści wynikłyby z następstwa ćwi-
czeń po egzaminach. Większa korzyść z rysunków, bo stu-
dent robiłby je ze zrozumieniem, rysując rzeczy, a nie
kreski. W poczuciu pewności siebie śmielej odnosiliby się
do asystentów i profesora <z zapytaniami i nie traciłby dwa
albo nawet trzy razy tyle czasu na rysunki, niż jest prze-
pisane, jak to dziś niestety bywa. Asystenci i profesoro-
wie mieliby zadanie znacznie sympatyczniejsze1, czując,
że mogą służyć studentom wskazówkami rzeczowemi. —
Kontakt studenta z katedrą i okres zajmowania się da-
nym przedmiotem trwałby dwa razy dłużej. Profesor
mógłby wykład swój systematyczniej ułożyć i nie śpieszyć
się z podaniem niektórych rzeczy z uwagi na to, aby dać
możność rysowania. Egzamin byłby do pewnego stopnia
sitem, przez które przechodziliby na salę ćwiczeń i do
laborato-rjów tylko ci studenci, którzy rzecz traktują po-
ważnie. Usunęłoby się w ten sposób pewien balast
i zmniejszyło zapotrzebowanie miejsc, których liczba jest
obecnie często niewystarczająca. Poza tem dzięki zwięk-
szonej sprawności w rysowaniu i ćwiczeniach, studenci
krócej będą przebywać w salach rysunkowych, zatem będą
mogli się zmieniać, co dzisiaj jest niemożliwem. Pragnę
uprzedzić zarzut: egzamin z przedmiotu nie jest miaro-
dajny, dopóki się nie uzyska noty z ćwiczeń. Zgoda! Ale
też nie jest on wszystkiem, jeszcze czeka studenta uzupeł-
nienie, kontrola podczas ćwiczeń i ewentualnie nawet re-
wizja egzaminu. Ćwiczenia będą niejako dalszym ciągiem
egzaminu, który student zdać jeszcze musi wobec pro-
fesora, asystentów i wobec siebie samego1. W sumie, po
odrobieniu ćwiczeń i poprzedniem złożeniu egzaminu
z przedmiotu, student napewno więcej i lepiej, bo trwałej
będzie umiał i dużo; mniejszym kosztem czata C l '

Również poźytecznem byłoŁy uzależnienie wpisu na
niektóre przedmioty od egzaminu z inmjch. Jasnem jest,
że matematyki II, np. ten tylko może słuchać ze 100-
procentową korzyścią, kto zna treść matematyki I. Spraw-
dzianem zaś tego może być nie frekwentacja, lecz egza-
min z matematyki I. Z drugiej strony powinnoby być
dozwokmem wpisywanie się na niektóre tylko przedmioty
pewnego roku, wzgl. półrocza, lub też z kilku lat rów-
nocześnie, coby pozwoliło słabszemu studentowi rozłożyć
sobie program jednego roku na 2, lub 2 lata na 3.

Za trzecie wreszcie zło uważam nadmierną specjali-
zację programów szkolnych. Chcąc nadążyć za szybkim
rozwojem nauk technicznych, profesorowie przedmiotów
fachowych powiększają zakres swoich wykładów i ćwi-
czeń. Przedmioty .się rozrastają, mnożą się katedry i do-
century. A że miejsce w podziale godzin jest ograniczone,
więc skreśla się przedmioty innych wydziałów i zmusza
się studentów do wybierania sobie pewnych grup, gdyż
całości wykładów danego wydziału objąć nie są w stanie.
Tak np. na1 Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwow-
skiej stworzono oddział elektrotechniczny i naftowy, a po-
zostały oddział maszynowy podzielono na cztery grupy
konstrukcyjną, kolejową, technologiczną i ruchową i wre-
szcie sekcję lotniczą. W sprawie tej pisze prof. Haus-
wald2): „Wobec wzrastającej z roku na rok liczby wy-
kładów i ćwiczeń trzeba było wprowadzić podział olbrzy-
miego obszaru wiedzy na kilka grup, aby umożliwić stu-
dentom ukończenie studjów obowiązkowych w 4 latach
szkolnych". Wygląda to tak, j ak gdyby studenci byli na to,
aby zapewnić specjalistom wykładowcom odpowiednią
ilość słuchaczy. Wybierając jedną z grup, studenci poz-
bawiają się na korzyść pewnych specjalności wykładów
innej grupy, często bardzo ponętnych i pożytecznych, zna-
czenia ogólniejszego, przez co zwężają horyzont swej wie-
dzy technicznej. Wybór ten. jest rzeczą przypadku, gdyż
studenci nie orjentują się, co mają wybrać. Rezultat tego
wyboru wypada niekoniecznie odpowiednio do> potrzeb
i warunków życia i społeczeństwa. Warunków i potrzeb,
jaJrie będą za lat parę nie można przewidzieć dokładnie,
aby odpowiednio skierować młodzież do tej raczej, niż
do innej grupy. Będzie więc rzeczą konieczną przystoso-
wanie się wychowanków szkoły do warunków jakie zaist-
nieją. Wtym celu potrzebna im będzie giętkość umysłu
i wiadomości ogólne, których zakres zastosowania jest
możliwie wielki.

Zamiast tego podaje się miljon szczegółów, w których
powodzi zacierają się i toną zasady i istotne ideje i fakta,
nie dość wyraźnie uwypuklon-e. W' tej sprawie pisze prof.
Łopuszański3): „Między szkolną nauką a życiem jest i po-
zostanie nadal zawsze znaczny przedział, który wypełnić
można tylko własnem doświadczeniem, zebranem w pracy
zawodowej oraz nieustanną a wytrwałą pracą nad wła-
snem wykształceniem... Szkoła winna dać to swoim
wychowankom, czego w późniejszem życiu praktycz-
nem nauczyć się już nie mogą. Nauczać tylko rzeczy
podstawowych i zasadniczych, nauczyć myśleć i ba-
dać technicznie. Nauki techniczne rozwijają się i, po-
stępując szybko, przedawniają się rychło, a więc
uczenie na zapas, jest gromadzeniem chleba, który
sczerstwieje i jest nie do spożycia". Dalej cytuje prof.
Ostwalda: „Die Ausbildung a,uf der Hochschule kann un-
mógłich so ins einzelne gehen, dass dem kiinftigen Soda-
oder Porzellan - Fabrikanten die Besonderheiten seines
Betriebes beigebracht werden. konnen". Wreszcie konklu-
duje prof. Łopuszański: „Racjonalny pod względem dy-
daktycznym program naukowy usuwa specjalizację szkol-
ną uważając, że życie zrobi to lepiej, szybciej i ekonomicz-
niej niż szkoła". Szkoła winna za-tein dać całokształt wie-

2) Prof. Edwin Hauswald: Wydział mechaniczny Politechniki
Lwowskiej „Czas. Techn." 1929, str. 26.

s) Prof. Jan Łopuszański: „O potrzebie reformy studjów na
Wydziale Komunikacyjnym Politechniki Lwowskiej" („Czas. Tcchn."
1925 r.).
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dzy technicznej, a w szególnośei na każdym wydziale ca-
łokształt nauk tego wydziału. Tworzenie zaś oddziałów
i grup powinno być zostawione życiu, które wychowanków
szkoły samo odpowiednio porozdziela, i pogrupuje.

Niektóre przedmioty specjalne mogłyby być z ko-
rzyścią wykładane na odpowiednich kursach przy dyrek-
cji kolejowej, poczt lub robót publicznych, lub też przy od-
powiednienn ministerstwie albo przy większych fabrykach,
gdzieby tych wykładów słuchali wydelegowani przez te
urzędy i przedsiębiorstwa inżynierowie. Zresztą dla spe-
cjalizacji są kursa dokształcające, wykłady w towarzyst-
wach technicznych, zjazdy fachowców. Mogą one być
i w politechnikach, ale nie dla studentów, tylko dla inży-
nierów, którym życie narzuciło już pewien kierunek. —
W tym celu dobrze byłoby stworzyć dodatkowy, usupelnia-
niający rok studiów dla inżynierów, na którym zużytko-
wanoby znakomicie wszystkich wybitnych fachowców,
chcących wykładać i podzielić się swojem cennem do-
świadczeniem. Ich wykłady nie byłyby tak jak to dziś jest,
„gromadzeniem na zapas chleba, który sezerstwieje", by-
łyby raczej podaniem świeżego chleba głodnemu. Celem
utrzymania kontaktu dawnych wychowanków ze szkołą
możnaby zorganizować formy uzupełniania wiedzy inży-
nierów drogą korespondencji.

Na wydziale inżynierji skasowano encyklopedie, ma-
szyn, elekrotechniki, górnictwa, chemji technicznej, tech-
nologję. mechaniczną itp. przedmioty innych wydziałów,
oddzielając się od tychże istnym murem chińskim. A prze-
cież inżynier komunikacji ma często styczność z naukami
innych wydziałów. Styka się z lokomotywą, a więc ma-
szyną parową przy trasowaniu kolei, ze samochodem,
a więc motorem spalinowym przy trasowaniu drogi, z tur?-
biną, rurą wodociągową, istotą przeniesienia energji za-
pomocą elektryczności z zakładu >o »sile wodnej na dalekie
odległości — w budownictwie wodnem. Nie znając tech-
nologji mechanicznej może inżynier zaprojektować taki
odlew np. łożyska mostowego, który się wykonać nie da,
lub taką konstrukcję żelazną, do której dostęp: montera
może być wręcz niemożliwy. Encyklopedja górnictwa mo-
głaby znacznie odciążyć budowę dróg i tuneli. Opisi metod
górniczych, stosowanych też przy badaniu gruntu pod
fundament (wiercenie próbne), wykonywaniu filarów na
rzekach (pale Straussa) i i p. zyskałby na zwartości
i przejrzystości, gdyby go podano łącznie z całokształtem
zasad górnictwa. Nawzajem, elementa nauk inżynierskich
są potrzebne inżynierom architektom, mechanikom, leśni-
kom. Nie dość na tem. W obrębie jednego wydziału roz-
dzielono przedmioty w ten sposób, że np. na oddziale lą-
dowym nie podaje się nawet najelementarniejszych zasad
i pojęć meljoracji, lub parcelacji, rezerwując je wyłącznie
dla oddziału wodnego wzgl. mierniczego-.

Od doktora specjalisty żąda się, aby był doktorem
wszech nauk lekarskich przedewszystkiem, a potem, do-
piero specjalistą. Tak samo powinno być w technice. Ra-
cjonalny typ inżyniera jest ten, u którego: wiadomości
ściśle specjalne wyrastają z wiadomości ogólnych, obję-
tych programem danego wydziału. Te ostatnie wybijają
się z pośród wiadomości ogólno-technicznych, które znowu
powinny być ugruntowane w naukach matematyczno-
fizycznych i przyrodniczych. Nie chodzi tu o porządek
chronologiczny nabywania nauk, tylko o proporcję. Na-
leżałoby więc z powrotem wpramcukić na każdym wy-
dziale elementa nauk innych wydziałów.

Wreszcie trudno sobie wyobrazić inteligentnego in-
żyniera, któryby nie władał choćby jednym z pośród ję-
zyków światowych, a przynajmniej nie był w stanie czy-
tać ze zrozumieniem dzieł i pism fachowych z obcej lite-
ratury. Jeśli szkoła ma dać nietyle wielki zasób konkret-
nych wiadomości, potrzebnych dla pewnej ściśle określo-
nej specjalności, ile raczej dyspozycje, energję potencjal-
ną, utajoną władzę twórczą, która pozwoli dostosować, na-

giąć się do okoliczności, jakie zaistnieją, a których prze-
widzieć nie można, to znajomość języków obcych jest tak
samo ważną, jak umiejętność posługiwania się tablicami,
wykresami i kalendarzami technicznemi, a ważniejsza,
niż masa szczegółów konstrukcyjnych i formułek teorety-
cznych, czy empirycznych. Znajomość języka otwiera dla
inżyniera dostęp do potężnej literatury technicznej świa-
towej, i pozwala mu na uzupełnienie wiedzy nabytej,
w miarę jej postępu. Dlatego należałoby już od wstępu-
jących na technikę wymagać pewnego minimum znajo-
mości języków obcych i wprowadzić obowiązkowo naukę
języków obcych na całe i lata studjów.

Przez wprowadzenie elementów wszystkich nauk
technicznych na wszystkich wydziałach, wzrośnie liczba
przedmiotów, wspólnych wszystkim wydziałom. Nasuwa
się myśl, czyby nie przenieść tych przedmiotów na I rok
studjów. Program nauk politechniki zyskałby na przej-
rzystości i prostocie, jak zyskuje skomplikowany wzór,
gdy z wyrazów jego wyjmiemy przed nawias największy
wspólny podzielnik. Takim właśnie podzielnikiem wspól-
nym byłby ten I rok wstępny bezwydziaławy, ogólny. Rok
taki ułatwiłby studentowi wybór wydziału i gwaranto-
wał trafność tego wyboru, a zarazem wypełniłby lukę
w dzisiejszem wykształceniu inżynierskiem. Studenci mie-
lmy możność zetknięcia się z pierwszorzędnymi fachow-
cami wszystkich dziedzin techniki. Wszystkie przedmioty
na tym kursie powinnyby być podane w sposób filozoficz-
ny; raczej zasady, metody, teorje i fakta donioślejsze, niż
mnogość suchych szczegółów. Musieliby je więc wykładać
sami profesorowie. Wiedza ta będzie zarazem dla wy-
działów poszczególnych jakby podstawą, na której mogą
się oprzeć, materjałem, do którego mają nawiązać. Wa-
runkiem przyjęcia na drugi rok a zarazem na odpowiedni
wydział byłby egzamin z wszystkich przedmiotów roku
wstępnego, przyczem na poszczególne wydziały moiżnaby
żądać z niektórych przedmiotów postępu conajmniej do-
brego. W ten sposób powstałaby znakomita selekcja kan-
dydatów. Absolwenci pierwszego roku, o ile nawet nie
przejdą na rok drugi, zyskają już pewną orjentację
w sprawach ogólnotechncznych. Studenci poznają wszyst-
kich prawie profesorów szkoły, inżynierowie zaś różnych
gałęzi będą sdę lepiej rozumieć wzajemnie.

Sumując powyższe rozważania proponuję: 1) roz-
dzielić zarówno przedmioty teoretyczne, jak i fachowe na
całe cztery lata studjów; 2) ustanowić zasadę, że ćwicze-
nia w kreślarniach i laboratoriach odbywają się po egza-
minie z przedmiotu i że zgłoszenia na niektóre przedmioty
(jak np. matematyka II) uwarunkowane są egzaminem
z przedmiotów innych (jak np. matematyka I); 3) usunąć
nadmierną specjalizację, a na miejsce, uzyskane przez
redukcję ilości godzin, poświęconych przedmiotom spe-
cjalnym, wprowadzić elementa nauk innych wydziałów,
4) pierwszy rok studjów uczynić wspólnym dla wszyst-
kich wydziałów; 5) wymagać znajomości przynajmniej
jednego z języków światowych w zakresie czytania dzieł
technicznych; wreszcie 6) wydzielić z pośród przedmiotów
fachowych rok dodatkowy, zawierający wykłady specjal-
ne dla inżynierów chcących, lub zmuszonych pracować
w ściśle obranym kierunku. Rok taki byłby Aventylem bez-
pieczeństAva dla tendencyj odśrodkowych, nurtujących po-
szczególne Rady Wydziałowe. Na jego teren skierowałaby
się ekspansja czynników, prących do specjalizacji z pożyt-
kiem dla sprawy, bez uszczerbku dla jedności i ogólności
wykształcenia technicznego. Jedności tej i ogólności stu-
djów mogłyby i powinnyby słrzedz Zgromadzenia Profe-
sorów wzgl. Senaty. Niestety najnowsza ustawa o szko-
łach akademickich odbiera tym ciałom wszelką prawie
kompetencję na rzecz Rad Wydziałowych. Grozi to pogłę-
bieniem i rozszerzeniem przepaści, jaka dzieli poszcze-
gólne wydziały jednej szkoły, co wyciska szkodliwe piętno
na programach naukowych.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie,, ul. Lindego 1. 4.
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Część urzędowa.
Wykaz kandydatów,

którzy w czasie od II półrocza 1931 r. złożyli egzamin
na mierniczych, przysięgłych przed Państwową Komisją,

Egzaminacyjną na Mierniczych Przysięgłych
w "Warszawie.

1. W c z a s i e ses j i j e s i e n n e j 1931 r. egza-
m i n z ł o ż y l i : Inż. Frelek Marjan, inź. Fonfarski Sta-
nisław, Bautte Piotr, Jakubowski Stanisław, Gharuoki
Konstanty, Krakówka Jan, Górski Józef, Krotkę Magda-
lena, Wejchert Tadeusz, Popławski Juljan, Bezwierchy
Grzegorz, Wieczorkowski Zygmunt, Kulągowski Zyg-
munt, Jankiewicz Mieczysław, Chrupek Tadeusz, Ga-
łązka Antoni, Eckert Konstanty.

2. W c z a s i e s e s j i w i o s e n n e j 1932 r. egza-
m i n z ł o ż y l i : Inź. Niedek Franciszek, inź. Kobyliński
Janusz, inż. Bałdyga Leon, inż. Barański "Władysław,
inź. Pursa Jan, inż. Majewski "Wiktor Karol, inż, Szyp-
rowski Ksawery Bolesław, inż. Nowosielski Emil, Jan-
kowski Antoni, Brocki Aleksander, Kozyrski Wiktor,
Gieroim Zygmunt, Łobocki Włodzimierz, Wojciechowicz
Sylwester, inż. Piekarski Zygmunt, Bielak Jakób, Pa-
włowski Bronisław, Jasiewicz Michał, Baniewicz Zyg-

munt, Wędrychowski Wincenty, Krzyszkowski Wacław,
Rafałowicz Tadeusz, Lewandowski Roman Jacek, Ma-
ciej ewski Antoni, Malinowski Edward, Kidybiński Wło-
dzimierz, Osipowicz Mikołaj, Mafcajczuk Mikołaj, Ga-
wroński Stanisław, Szorsz Franciszek, Janczak Jerzy,
Roszkowski Leon, Suliński Jerzy, Zalewski Franciszek,
Wojtaszewski Tadeusz, Gałązka Mieczysław, Jaku-
bowski Stanisław, Jabrzemski Jan, Kuznowicz Jan,
Michałowski Jan, Walter Tadeusz, Flery Stanisław,
Jankowski Mieczysław Konstanty, Zaleski Bolesław,
Lewosz Adolf, Krasnowski Konstanty, Kiersnowski
Leopold, Szyrko Stefan, Grubcza,k Wojciech, Jaśnie-
wicz Antoni, Majda Józef, Stefanowski Eljasz, Buch-
holz Ignacy, Woydyłło Władysław, Matyszko Tadeusz,
Krupowicz Waldemar Włodzimierz, Artomski Marjan
Feliks, G-ąsiorowski Józef.

3. W c z a s i e s e s j i j e s i e n n e j 1932 r. egza-
min z ł o ż y l i : Jaroński Stanisław, Goeppinger Artur,
Suchorski Tadeusz Stanisław, Badura Antoni, Pasz-
kowski Henryk, Gliński Józef, MarcinkowskiRemigjusz,
inż. Spieler Maurycy, inż. Miśkiewicz Władysław, Oze-
kaliński Adam Władysław, Białecki Antoni, Gichura
Władysław, Miksztal Stanisław, Łysoniewski Wincenty,
Gruszczyński Kazimierz.

Część nieurzędowa.
, Inż. Mieczysław Bessaga.

Zastosowanie zasady Castigliana do obliczania ram wieloprzęsłowych.
(Dokończenie).
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Obliczenie wielkości reakcyj i momentów utwier-
dzenia przy pomocy powyższych wzorów — w wypad-
kach rozpatrywanych pod. I So V tudzież VII — pro-
dzi do tych samych wyników, jakie są zestawione
w dziełach Kleinlogela „Rahmenformeln", „Mehrstie-
lige Rahmen" względnie w II. tomie „Podręcznika Inży-
nierskiego". (Wypadek rozpatrywany pod VI nie jest
tam uwzględniony).

B) Zakończenie.
Zasada najmniej szóści pracy odkształcenia jest

stosowana chętnie do obliczania ram jednoprzęsłowych
(Thullie „Tecrja ram", Eieger „Nośnik lomeny") — dla
obliczenia ram wieloprzęsłowych, 'wielokrotnie statycznie
niewyznaczalnyoh, używa się natomiast raczej metody
graficznej, n. p. przy pomocy punktów stałych (Strass-
ner „Neuere Methoden14) bądź też równań trzech i
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rech momentów (Saliger „Praktische Statik"). W ni-
niejszej pracy zastosowano zasadę najmniej szóści pracy
odkształcenia do rozwiązywania rani wieloprzęslowych
w sposób trochę odmienny od sposobu dotychczas w li-
teraturze technicznej używanego. Normalny tok postę-
powania przy obliczaniu układu hyperstatycznego o nie-
ruchomych podporach, w którym występuje nn' uogól-
nionych reakoyj (t. j . reakcyj poziomych, pionowych
i momentów utwierdzenia) wygląda mianowicie jak na-
stępuje:

a) Przyjmujemy — w dosyć dowolny zresztą, spo-
sób — pewien układ podstawowy, izostatyczny o trzech
reakcjach .Ko, Si, i22 obciążony prócz obciążeń zew-
nętrznych także pozostałem! n—3 reakcjami. Trzy ogólne
równania równowagi układu płaskiego pozwalają, na
„obliczenie" reakcyj iJ0, Rt, Bz, t. j . na przedstawie-
nie ich jako funkcje obciążeń wewnętrznych i pozo-
stałych reakcyj 2?3, Rk Rn~i-

b) Wyrażamy pracę odkształcenia całego układu
jako funkcję (n—B) niewiadomych reakcyj, a porównu-
jąc pochodne czątkowe tej pracy względem tychże nie-
wiadomych do zera, otrzymujemy układ n—3 równań,
doz walający na ich wyznaczenie.

e) Przez podstawienie wartości za JB3 J?4 . . . .Rn-i
we wzory na 7?0, R1, R2> otrzymane pod a) dostajemy
ostateczną wielkość tych reakoyj.

Użyta w niniejszej pracy metoda traktuje wszyst-
kie reakcje w sposób jednakowy; odpada specjalne wy-

różnianie pewnych trzech reakcyj i przedstawianie ich
jako funkcje pozostałych. Równania/ otrzymane przez
przyrównanie do zera pochodnych cząstkowych funkcji
pomocniczej U względem reakcyj tworzą wraz z ogól-
nemi równaniami równowagi jeden jednolity system
równań linjowyoh o bardzo prostej budowie współ-
czynników przy niewiadomych, które podobnie jak wy-
rażenia ty dadzą, się wyznaczyć w sposób prawie że
mechaniczny. Samo rozwiązywanie równań, zwłaszcza
w wypadku większej ilości przęseł, byłoby dosyć ucią-
żliwe. Sprawa ta uprościłaby się jednak w razie wy-
nalezienia sposobu bezpośredniego wyznaczania pod-
wyznaczników, odpowiadających poszczególnym współ-
czynnikom przy niewiadomych, co zresztą ze względu
na bardzo symetryczną i prawidłową budowę wyznacz-
ników D-i.n i Di.n nie jest wykluczone.

"Wreszcie należy zauważyć, że moźnaby w sposób
analogiczny, jak powyżej — wyznaczyć również układy
linjowe równań dla bardziej skomplikowanych wypad-
ków z dziedziny ram wieloprzęsłowych, jak n. p. dla
ram o różnych rozpiętościach i przekrojach przęseł po-
ziomych, różnych wysokościach i przekrojach słupów,
dla ram o zmiennym przekroju słupów lub belek po
ziomych, przy ewentualnem uwzględnieniu wpływu sił
podłużnych i poprzecznych na pracę odkształcenia —
przyczem zrozumiałą jest rzeczą, że w takim razie
współczynniki przy niewiadomych miałoby formę bar-
dziej złożoną,.

Inż. Stella-Sawickł,
prof. AkaBem|i Oóin. w Krakowie.

W sprawie wzoru dla słupów uzwojonych w przepisach polskich.
W książkach profesora budownictwa żelbetowego

Politechniki Lwowskiej Dra inź. Adama Kurjlly „Żel-
betnictwo" część I-sza 1925 r. i część II-ga 1932 r. pod
wzorem przepisów polskich dla słupów uzwojonych:

autor książki umieścił w części pierwszej na stronie
247 uwagę: „L o g i c z n i e j by b y ł o p r z y j ą ć wzór
j e g o " , zaś w części Il-giej na stronie 328 dalej jeszcze
idącą, przykrą uwagę: „Wzór p o w y ż s z y pokutu-
j ą c y od k i l k u l a t w p o l s k i c h p r z e p i s a c h ,
n i e ma ż a d n e g o u z a s a d n i e n i a " .

Wzór powyższy, jak ogólnie wiadomo, jest wzo-
rem o kształcie nadanym przez Dra Thulliego. Ponie-
waż obie uwagi mają na celu podważenie wzoru tego
na korzyść wzoru Dra Kuryłły, pozwolę sobie kilka
słów zamieścić w tej sprawie, by wyjaśnić, czy fak-
tycznie jest wzór ten bez żadnego uzasadnienia, oraz
czy wzór, któryby go miał zastąpić jest czemś nowem
i lepszem.

W austrj ackich mianowicie przepisach i naj dawniej -
szem rozporządzeniu pruskiego ministerstwa znajdował
się wzór: Ai~Ab+lb A+30.4,,.

Z biegiem jednak czasu doświadczenia wykazały,
że całego przekroju słupa Ai nie można uwzględniać,
lecz tylko rdzeń jego A,, otoczony uzwojeniem, wobec
tego, że w ostatniem stadjum łamania słupów zew-
nętrzna powłoka odpada i tylko owinięty żelazem rdzeń
przeciwstawia się zniszczeniu słupa.

Prof. Dr. Morsch1) zatem we wzorze powyższym
zastąpił Ai powierzchnią, rdzenia A,., a zato spółczyn-
nik przy Au zwiększył o 50% dostosowując się do wy-
niku doświadczeń, które wskazywały, że uzwojenie śru-
bowe działa 2,4 (Considere)s) do 3 razy (Morsch) sku-
teczniej, niż uzbrojenie podłużne. "W ten sposób powstał

») Dr. MSrscłi: „Die Eisenbetonbau" 1912, S. 135.
8) Genie owił 1902.

wzór, który przepisy niemieckie z r. 1916 przyjęły
jako obowiązujący, a to :

^ ,•=4,+15^+45 4̂,,.
Prof. Dr. Thullie8) natomiast już w roku 1913

ustawił wzór inny, a mianowicie:

i w całym cyklu artykułów na podstawie całego sze-
regu doświadczeń swoich jak i Bacha, Witheya, Wayssa
i .Freytaga, Odorico, Kleinlogla, Saligera, austrjackiego
i niemieckiego Wydziału dla Żelbetnictwa itd. — do-
broć swego wzoru wykazał. We wzorze tym spółczyn-
nik 1,5 przed Ar oznaczał polepszenie jakości betonu
przez owinięcie.

Żywy umysł prof. Dra Thulliego nie zadowolił się
ustawieniem raz na zawsze jednej tylko formuły. Na
podstawie swych dalszych doświadczeń i prac, w r. 1918
podał on nowy wzór w ogólnej formie 4 ) :

F
gdy zaś/3=-=f = 15, dwa dalsze spółczynniki wyznaczył
metodą najmn. kwadratów na a = 1,36, zaś y — 28,5
i ustawił tem samem w z ó r z a s a d n i c z y :

^,M . . . II.
który stał się dlań wyjściem dla ustalenia wzorów dal-
szych. Wzoru tego jednak Dr. Thullie nie podał wprost,
lecz tylko powołując się na otrzymane spółczynniki
a=l,36 i y=28,5, dał wzór w formie uproszczonej przez
zaokrąglenie otrzymanych spółczynników :

Ał=l,3Ar+15A,+SOAu . . . III.

3) Dr. Tlmllie: „Berechnung der umsohnurten Saulen aus
Eisenbeton". Oester. Woohensolirifi fur uffentUohen Baurtienst.
1918. Heft 39.

*) Dr. Thullie-Dr. Kuryłło: „Berecłmmif
Eisenbetonsiiulen".
grudnia 1918,

Beton und Ei$$n 1918,
der uinschniirten

r. 19/20 z dnia 4,
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i fco ciekawym zbiegiem okoliczności w artykule wspól-
nym ze swym ówczesnym asystentem inź. Kuryłłą.
W roku 1919 Prof. Dr. M. Huber i Prof. Dr. M. Thullie
ogłosili projekt przepisów6), w którym uwzględniając
wieloletnią pracę tego ostatniego nad teorją słupów
i powołując się na artykuł Beton und Eisen z r. 1918
str. 214 pomieścili wzór:

l 2 5 J 1 5 ^ 3 0 A . . . IV.

Ponieważ 15 Az znosi się obustronnie, otrzymamy
na spółczynnik a wyrażenie:

4

Zmniejszenie to spółczynnika z a = l,8 na a = l,25 na-
leży wytłumaczyć przyjęciem nieco większej pewności.

Wzór ten ostatni nie jest zatem wzorem bez uza-
sadnienia, lecz wynikiem długoletniej pracy i wysiłku
myśli. Jest on bezsprzecznie wzorem empirycznym,
lecz nauka o żelbecie nie doszła do tej wyżyny, by
móc dziś już wyprowadzić wzór teoretyczny. Jest to
jednak nasz własny wzór przemyślany przez Dra
Thulliego, zaakceptowany przez tej miary człowieka,
jakim jest prof. Huber, a w końcu przyjęty do prze-
pisów polskich przez tak wybitnych teoretyków jak
prof. Bryła i prof. Paszkowski.

Przejdźmy teraz do wzoru doktorskiego profesora
KuryłłyG), o którym powiada on w części pierwszej
swej książki, krytykując wspomniany już wzór prze-
pisów polskich, że log icznie j b y ł o b y p r z y j ą ć
wzór jego. Jest to wzór również empiryczny. Wy-
gląd tego wzoru jest:

Ai=a Ar-\-lhA,s.
Spółczynnik a wynosi:

dla =2. - 0,8
A,-

6,5%

jest a = 1,3 2,0 2,22 3,0
W krytyce wzoru przepisów polskich 7) Dr. Kuryłło

powiada, że w p r o w a d z e n i e s t a ł e g o spółczyn-
n i k a a = l,25 we wzorze przepi sów nie cha-
r a k t e r y z u j e n a l e ż y c i e w y t r z y m a ł o ś c i słu-
pów z b e t o n u o w i j a n e g o jakkolwiek wzór ten
zwłaszcza dla a=l,3 zgadza się z doświadczeniami.
{Beton und Eisen 1918 S. 214). Prof. Kuryłło pomieniał
jednak zupełnie znaczenie spółczynnika a we wzorze
prof. Dra Thulliego, ze znaczeniem spółczynnika a
w swoim wzorze.

Otóż we wzorze prof. Dra Thulliego spółczynniki
a, (3, y, są stałe i charakteryzują kolejno: a polepsze-
nie betonu rdzenia wskutek owinięcia go uzwojeniem

E
spiralnem, §=•=• = 15, jest to spółczynnik proporcjo-

nalności przedstawiający stosunek spółczynników sprę-
żystości stali i betonu, y zaś przedstawia fakt, że że-
lazo zużyte na uzwojenie ma większą wartość, niż
użyte na uzbrojenie padłuźne, gdy bowiem /3=15 to
y=2/3=30. Natomiast we wzorze Dra Thulliego dla
każdego wypadku są zmienne A,., At, Au, których
wielkości każdorazowo, zależnie od przekroju słupa,
oraz jego uzbrojenia podłużnego i poprzecznego należy
we wzór wstawić, by otrzymać przekrój zastępczy Ai.

Natomiast wzór Dra Kuryłły ma dwie zmienne Ar

i Az jak we wzorze Dra Thulliego, oraz trzecią zmienną
a, którą możemy wyrazić w sposób niezwykle prosty,
przyrównując wzór Dra Kuryłły np. do wzoru zasa-
dniczego II., z którego Dr. Thullie wyszedł przy usta-
wianiu wzoru III. i IV. (przepisy), a który właściwie
poprzedził ustawienie wzoru Dra Kuryłły8). Otrzy-
mamy więc: aA,.+ lb A,= l,36 A,.+ lb Az + 28,b Au.

6 ) Czasopismo Techniczne 1919 Nr. 13 i 14 z dnia 10 i 26
lipca 1919 r. oraz Nr. 15 i 16 z dnia 10 i 25 sierpnia 1919 r.

e) Dr. inż. Adam Kuryłło: „Wpływ kształtu przekroju na
wytrzymałość słupów z betonu owijanego". Czasopismo Tech-
niczne 1919 nr. 9 i 10 oraz Beton und Eisen 1918 Nr. 19/20.

7 ) Czasopismo Techniczne z dnia 10. XI. 1919 Nr. 21.
8) Beton und Eisen 1918. S. 214. Dr. Thullie - Dr. Kuryłło :

„Berecńnung der unschniirten Eisenbetonsaulen".
„Czasopismo Techniczne" Nr. 24 z r. 1932.

0=1,86 + 28,6 Ar
którego wartość:

dla ^ = !

jest a = 1,93 2,22 3,21
Widzimy więc, że wzór Dra K u r y ł ł y

wraz ze swym zmiennym s p ó ł c z y n n i k i e m a
nie c h a r a k t e r y z u j e lepie j w y t r z y m a ł o ś c i
słupów z betonu owi janego, jak to Dr. Kuryłło
twierdzi, niż war tość Au z odpowiednim spół-
czynnnik iem we wzorach Dra T h u l l i e g o ,
gdyż jest on oparty na tym samym materjałe doświad-
czalnym, a sam wzór doktorski prof. Kuryłły jest tylko
prostem przekształceniem wzoru prof, Thulliego. Cała
różnica między wzorem Dra Thulliego, a wzorem Dra
Kuryłły jest ta, że Dr. Kuryłło wzór ten przekształcił
i przyjął wartości zaokrąglone w miejsce spółczynni-
ków, które były wynikiem doświadczeń. I tak dla

A

-=2°/o przyjął on w miejsce #=1,93 wartość a=2jO,
AA

zaś dla —— = 6,5°/0 w miejsce a = 3,21, idąc bezpieczniej,
Ar

wartość a = 3,0. Grdy zaś dzięki temu zabiegowi prosta
odpowiadająca tym wielkościom nieco się skręciła, dla

A
~ = 3°/0 wypadła dla obu wzorów identyczna wartość
Ar

a = 2,22. Dodam jeszcze, że wartość ta a = 2,0 dla
A„
—^-=2% przyjęta przez Dra Kuryłłę jest zarazem śre-
Ar

dnia arytmetyczną między wzorami I. i III. Dra
Thulliego. Co się tyczy wielkości spółczynnika a = l,3
dla -7—=O,8°/o to wartość ta podana przez Dra Kuryłłę

Ar

odpowiada prawie wartości, jaką daje znany wzór:
dla zwykłych słupów wiązanych, w których Ab~ l,B A,.
dla słupów o średnicy około 50 cm, zaś At—IĄ A,, i wy-
żej dla słupów o średnicy mniejszej. Jeśli się więc
zważy, że w słupach wiązanych mamy jedną ramkę
i to często z drutu 5 mm w odstępie co 12 d, a nawet
15 d, a więc co 25 do 45 cm, zaś przy słupach uzwo-

Aujonych już przy -^-=0,8% zbrojenie poprzeczne jest
Ar

stosunkowo dość znaczne i wpływać musi na wytrzy-
małość nawet słabo poprzecznie uzwojonych słupów
w stosunku do wiązanych, z tej to przyczyny spół-
czynnik a=l,3 dla -p-=0,8°/0 jest bardzo nisko i może

Ar

za ostrożnie przyjęty. Wzór prof. Morscha dla pro-
Ancentu —— =0,8°/o daje wartość a = 1,36, zaś bardzo
Ar

ostrożny wzór przepisów polskich daje a = l,49.
Na podstawie powyższego należy stwierdzić, źe

wzór przepisów polskich wyprowadzony ze wzorów
Dra Thulliego jest uzasadniony szeregiem doświadczeń
i jest zarazem wzorem oryginalnym, a twierdzenie
Dra Kuryłły podane rozstrzelonym drukiem w jego
artykule w numerze 9 i 10 Czasopisma Technicznego 9)
z roku 1919 str. 81 jest mylne. Brzmi ono bowiem:
„do wyznaczenia wymiarów lub sprawdzenia natężeń
słupów z betonu owijanego, ciśnionych osiowo nadaje
się najlepiej wzór, nie zawiera jący wyraże-
nia na przekró j d r u t u owi ja jącego, gdyż t o

9) Dr. Kuryłło: „Wpływ kształtu przekroju na wytrzy-
małość słupów z betonu owijanego". Czasopismo Techniczne
1919 Nr. 9 i 10.
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n i e o d p o w i a d a r z e c z y w i s t e m u stanowi n a t ę -
ż e ń , bo w k ł a d k a o w i j a j ą c a p r a c u j e na cią-
g n i e n i e pod d z i a ł a n i e m s i ł y p o z i o m e j ;
w z r o s t w y t r z y m a ł o ś c i w s k u t e k o w i n i ę c i a
p o w i n i e n być u w z g l ę d n i o n y przez p r z y j ę -
c ie z m i e n n e g o s p ó ł c z y n n i k a p r z y prze-
k r o j u r d z e n i a z a l e ż n i e od w i e l k o ś c i pro-
c e n t u o w i n i ę c i a " . Dr. Kuryłło w części pierwszej
swego „Źelbetnictwa" na stronie 110, powiada sam:
wzrost wytrzymałości betonu jest zmienny i zależy od
kroku i przekroju wkładki owijającej. Czyżby wzór

prof. Thulliego zawierający wartość Au= -•—, gdzie

s = krok,' zaś au przekrój wkładki uzwojenia, nie był
na tych samych zupełnie zasadach oparty, które Dr.
Kuryłło w swoim wzorze chwali?

Z tej to przyczyny uważam, że z a r z u t b r a k u
u z a s a d n i e n i a , zrobiony przez Dr. Kuryłłę wzorowi
przepisów polskich, jakirada, że l o g i c z n i e j by było
p r z y j ą ć wzór j e g o , nie są niczem umotywowane
i dobrze zrobiono, jeśli w przepisach polskich umiesz-
czono wzór, który jest dobry i znacznie lepszy od
wzoru prof. Kuryłły. Tembardziej, że wzór ten ostatni
ze spółczynnikami, bez których obyć się można stosu-
jąc wzory Dra Thulliego — jest wysoce niepraktyczny
w użyciu.

Ostatecznie, gdy już porównaliśmy ze sobą oba
wzory, nie od rzeczy będzie zastanowić się nad prze-
biegiem linij spółczynnika a wedle poruszonych tu
wzorów. Otóż spółczynnik a obliczony z wzoru Dra
Morscha i Dra Thulliego L, II., III. i IV. (przepisy),
ma przebieg linijny prosty, to znaczy, że w miarę
zwiększania procentu zbrojenia poprzecznego, przy
tem samem zbrojeniu podłużnem, rośnie proporcjo-
nalnie i wytrzymałość słupa. Natomiast linja spółczyn-
nika a Dra Kuryłły jest linją łamaną. Dla ——=O,8°/0

Ar
spada poniżej wszystkich wartości otrzymanych z in-
nych wzorów i odpowiada zupełnie lub jest nawet
niższą od stosunku -j- dla słupów wiązanych. Spół-

czynnik ten od 0,8% do 2°/0 rośnie wedle linji prostej,
przy 2°/0 zbrojeniu poprzecznem osiąga dokładnie war-
tość średniej arytmetycznej z wzorów Dra Thulliego
I. i II., względnie wartość z wzoru zasadniczego II,,

łamie się jednak, & następnie biegnie zgodnie z wzo-
rem II. Dr. Thulliego schylając się. jednak ku dołowi

tak, że wzór Dra Kuryłły poniżej —-=l,5a/0 oraz po-
Awyżej -p=4°/0 daje wartości grubo mniejsze niż wszyst-Ar

kie wzory inne.
Co jednak prof. Kuryłłę upoważnia do przyjęcia

takiego przebiegu linji tej, trudno naprawdę powiedzieć.
Można sobie bowiem wytłumaczyć przebieg jakiejś
funkcji w przyrodzie wedle linji prostej lub krzywej,
lecz załom, choć łatwy jest do przyjęcia na tle roz-
rzuconych na planie punktów, odpowiadającyoh szere-
gowi doświadczeń, to jednak trudny do wytłumaczenia,
tem więcej, że z rys. 80 Dra Kuryłły „Żelbetnictwo"
część I, jak i z rys. 1 w artykule jego w tej sprawie
w Czasopiśmie Teehnicznem 1919 Nr. 9, wynika raczej
prosty przebieg linji tej, tak zresztą, jak ją Dr. Thullie

"W nawiązaniu do niniejszego artykułu umiesz-
czamy poniżej odpowiedź Prof. Kuryłły:

Proponowany przezemnie wzór na obliczanie słu-
pów uzwojonych, dla inżynierów orjentujących się
w sytuacji, właściwie nie potrzebuje żadnych dodatko-
wych wyjaśnień poza temi, jakie podałem w mym
podręczniku o żelbetnictwie.

Mogę tylko ponownie stwierdzić, że w zasadzie
jedynie wzór dwuczłonowy na zastępczy przekrój pręta
uzwojonego charakteryzuje w sposób należyty działa-
nie betonu uzwojonego. Wynika to niedwuznacznie ze
sposobu ujęcia zagadnienia.

Nie dla dyskusji, której nie zamierzam podejmo-
wać, lecz tylko dla wyjaśnienia dodaję, że opubliko-
wane w czasopiśmie Beton u. Eisen w r. 1918 oba wzory
na przekrój sprawdzony t. j .

i A=aA,.+15Ai
zostały zaproponowane przezemnie w różnych odstę-
pach czasu.

Uzasadnienie przyjęcia prostej łamanej widoczne
jest z odnośnych wykresów i jako najprostsze żadnych
dodatkowych umotywowań nie potrzebuje.

Prof. A. Kuryłło.

Inż. Marja Kubaszewska-Rogowska.

Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Budowy mostów i konstrukcyj lądowych
w Paryżu.

Kongres paryski, który odbył się w drugiej połowie
maja b. r, był pierwszym Międzynarodowym Kongresem,
zorganizowanym przez „Association Permanente des
Ponts et Gharpenfes", stowarzyszenie, istniejące od roku
1929 i mające na celu stałą współpracę inżynierów, zaj-
mujących się budownictwem lądowem. Na Kongres
wysłały swych przedstawicieli w liczbie około 450 nastę-
pujące państwa: Anglja, Argentyna, Austrja, Belgja,
Czechosłowacja, Chili, Danja, Egipt, Estonja, Finlandia,
Francja, Grecja, Wolne m. Gdańsk, Hiszpania, Holan-
dja, Italja, Japonja, Jugosławia, Litwa, ks. Lukisem-
burg, Niemcy, Norwegia, Paragwaj, Persja, Polska,
Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zje-
dnoczone Am. Połudn., Rumunja, Turcja, Węgry, Z.
S. R. R.

Oficjalnymi delegatami Polski byli profesorowie
Politechnik: Warszawskiej i Lwowskiej: pp. Broszko,
Bryła, Huber i Kunicki z przewodniczącym delegacji
prof. Pa&z-k owakim na czele.

Sukcesem delegacji polskiej było' uzyskanie aż 3-eh
miejsc w prezydjum Kongresu, a miarą uznania, z. ja-
kiem Spotykały sig prace polskie, zaproszenie do na-
stępujących komisyj wniaskodawiczyich: Komisji skle-
pień i płyt żelbetowych (prof. Bryła), Kom. mostów bel-
kowych (prof. Paszkowski), Kom. naprężeń dynamicz-
nych (prof. Kunicki).

Referaty, dotyczące 7-miu zagadnień, ustalonych,
przez Komisję Stałą Stowarzyszenia, można podzielić
na dwie grupy: 1. referaty zasadnicze i 2. dyskusyjne.
Przy podziale referatów zasadniczych między poszcze-
gólne państwa jeden tylko przypadł w udziale Polsce
i został wygłoszony przez prof. M. T. Hubera p. t. „Te-
orja stropów grzybkowych", w dyskusji natomiast za-
bierali głos: w sprawie wytoczenia prof. Broszko, —
belek zginanych prof. Bryła, — płyt żeilbieltawyich prof.
Broszko i prof. Huber, •— konstrukcyj spawanych pirof.
Bryła, — mostów żelbetowych i doświadczeń z konstruk-
cjami żelbet, prof. Paszkowski, — dynamiki mostów
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pxof. Kunicki. Oprócz tego nadesłał referat dr. A. Chmie-
1 owiec (ze Lwowa).

W tem miejscu składani podziękowanie PP. Pro-
fesorom: Broszko, Bryle, Huberowi, Paszkowskiemu,
oraz p. dr. Ghmielowcowi za pozwolenie skorzystania
z niedrukowanych jeszcze Ich referatów i użyczenie mi
odpowiednich materjałów, dzięki czemu1 mogłam pod-
kreślić wybitny udział reprezentacji polskiej w pracach
Kongresu.

Program Kongresu zawierał następujących 7 te-
matów:

I. Stateczność i wytrzymałość ustrojów ściskanych
i zginanych.
1. Referat wstępny (prof, dr. L. Kamer, Ziirich).
2. Wybaczenie prętów prostych obciążonych mimo

środkowo, lub poprzecznie (prof. dr. Roś.
Ziirich).

3. Zwichrzenie średników belek zginanych (prof.
Timoszenko. U. S. A.).

4. Zwichrzenie środników prętów ściskanych (dr.
F. Bleich. Wiedeń).

II. Płyty płaskie i przestrzenne w budownictwie żel-
bet onawem.
1. Referat wstępny (prof. Ritter. Ziirich).
2. Płyty prostokątne, -oparte na całym obwodzie

(prof. dr. Gebler. Drezno).
3. Teorja stropów grzybkowych (prof. dr. M. T.

Huber. Warszawa).
4. Płyty przestrzenne i faliste (dr. W. Peibry. Obe<r-

kassol — Siegkreis).
III. Spawanie w budownictwie stalowani.

1. Referat wstępny (prof. T. Godard. Paryż).
2. Sposób obliczenia i wykonanie konstrukcyj spa-

wanych (dr. Kommerell. Berlin).
3. Zastosowanie spawania do konsitrukcyj stalo-

wych (inż. L. Kopaćek i dr. Faltus. Plzno).
4. Współpraca połączeń spawano - nitowanych

(prof. H. Dustin. Bruksella).
IV. Mosty żelbetowe belkowe dużych rozpiętości.

1. Referat ogólny (inż. H. Lossier. Argeiiteuil).
2. Mosty belkowe w Niemczech (prof. dr. H.

Spangienberg. Monachjum).
3. Mosty belkowe na, Węgrzech (inż. M. Goinbos.

Budapeszt).
V. Dynamika mostów i innych konstrukcyj inży-

nierskich.
1. Referat ogólny (inż. Homman. Monachjum).
2. Nowe metody pomiarów drgań (dr. R. Bernhard.

Beirlin).
3. Teorja drgań (dr. F. Bleich. Wiedeń).
4. Sztywność drapaczy nieba (inż. Goyle. New-

Yoik).
VI. Wpływ własności fizycznych materjałów na wa-

runki statyczne żelbetu.
1, Referat ogólny (prof. F. Campus. Liege).
2. Sprężystość, plastyczność i skurcz (inż. 0. Faber.

Londyn).
VII. A, Konstrukcje mieszane ze stali i betonu.

1. Referat ogólny (dr, A. Santarella. M$djolan).
2. Słupy stalowe w płaszczach betonowych lub żel-

betowych (dr. A. Emperger. Wiedeń).
3. Słupy sta'loAve obetonowane i ich znaczenie w bu-

downictwie szkieletowem (dr. A. Hawranek.
Brno).

4. Dźwigar z żelaza profilowego w płaszczu beto-
nowym lub żelbetowym, pracujący na zginanie
(inż. II. Lobban. Londyn).

VII. B. Badania gruntu (dr. K. Terzaghi. Wiedeń).

Z a g a d n i e n i e I.
W referacie wstępnym prof. Kamer zanalizował

warunki pracy usrojów, jednocześnie ściskanych i zgina-

nych. 0 ile belki o osi prostej będą poddane obciążeniu
osiowemu, lub płyty płaskie będą obciążone momentami
i siłami tnącemi w płaszczyźnie ciężkości, wówczas, osie
belek pozostają proste, płyty zaś są płaskie aż do osią-
gnięcia obciążenia krytycznego — wybaczającego. Na-
stępuje wówczas odkształcenie, odpowiadające nowemu
obciążeniu, ściskająco - gnącemu i ustalenie nowego stanu
równowagi, w którym wyboczne części budowli pod wpły-
wem obciążenia zewnętrznego zachowują się tak, jak-
gdyby 'były obciążone początkowo momentem gnącym.
Wygięcia (osi belki i płaszczyzny płyty) i naprężenia,
wywołane momentem gnącym rosną szybciej od obciąże-
nia, jednakże każdemu obciążeniu odpowiada pewien
stan równowagi aż do granicy, zależnej od „plastycz-
ności" (zdolności znoszenia odkształceń trwałych) da-
nego materjału. Po przekroczeniu tej granicy siły
wewnętrzne nie są w stanie zrównoważyć obciążenia
zewnętrznego, element ustroju staje się „niestatecznym''
i przestaje pracować.

W konkluzji autor zaznacza, że wymaganie doby
obecnej oszczędności w projektowaniu stwarza, koniecz-
ność gruntownego zbadania teoretycznie i doświadczalnie
pracy konstrukcji poza granicą „plastyczności" celem,
stworzenia praktycznej metody obliczeń ustrojów, podle-
głych jednocześnie obciążeniu gnącemu i ściskającemu.

Referat prof. Roś'a był dopełnieniem jego prac,
wydanych wicześniej p. t. „Wyboczenie prętów z obu stron
zamocowanych" i „Obliczenie prętów ściskanych osiowo
i mimoosiowo" i dyskutowanych na kongresie w Wiedniu
w 1.928 r. Referat ten składał się z dwóch części: w pierw-
szej autor, opierając się na metodzie Engesiser'a i Kar-
man'a, wyprowadził teorję. wybaczenia prętów pod wpły-
wem sił, przyłożonych osiowo, w drugiej zaś przedstawił
teorję wyboczenia prętów ściskanych mimośrodkowo,
opracowaną przez siebie i dra Bauera na podstawie sze-
regu doświadczeń, wykonanych w laboratorium Wytrzy-
małości Materjałów na Politechnice w Ziirichu.

Z powodu szczupłości miejsca jestem zmuszona
ograniczyć się. do tej krófldej wzmianki, zaznaczając je-
dnocześnie, że referat prof. EoS'a spotkał się z ostrą re-
pliką prof. Broszko, który w przemówieniu swem uzasad-
nił następujące 4 tezy:

1. Ogólna teorja wyboczenia prętów, ustalona przez
Engesser'a i Kannan'a nie może być słuszna, ponieważ
założenia fizykalne tej teorji są sprzeczne z wynikami
doświadczeń.

2. Wyniki badań doświadczalnych, przeprowadzo-
nych w ciągu ostatnich lat kilkunastu staraniem Nie-
mieckiego! Związku Budownictwa Stalowego. (Deutscher
Stahlbau Verband) dowiodły tęga niezbicie.

3. Pozorną, zgodność swych teoretycznych wyników
z wynikami własnych prób na wyboczenie osiągnął Kar-
man zapomocą niedozwolonej modyfikacji związku funk-
cyjnego, wynikającego w sposób jednoznaczny z założeń
fizykalnych jego teorji.

i. Na podstawie poprawnie interpretowanych fak-
tów doświadczalnych można ustalić ogólną teorję wybo-
czenia, posiadającą w przeciwieństwie do teorji EngeSiser'a
i Karman'a tę właściwość, iż zarówno jej założenia fizy-
kalne, jak i wyniki są zgodne z wynikami prób na ści-
skanie i wyboczenie.

Następnie prof. Brasziko przypomniał, że sprawa
wyboczenia stanowiła przedmiot -ożywionej dyskusji już
na poprzednim Kongresie Międzynarodowym, który od-
był się d r. 1928 w Wiedniu. Zarzuty, skierowane przezeń
przeciw teorji Engesser'a i Karman'a usiłował prof. RoS,
występujący wówczas w roli referenta, zbić na podstawie
dowodu matematycznego, obmyślanego już po kongresie
i opublikowanego W Sprawozdaniach Kongresu na str.
339 i 340. Wyświetliwszy na ekranie diapozytyw, odtwa-
rzający fotograficznie obie te stronice, wskazał prof.
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Broszko na zakreślone na diapozytywie błędy rachun-
kowe, zawarte "w dowodzie prof. Ro§'a, wykazując, iż
samo założenie dowodu jest niedorzeczne.

Referat dra Bleich'a dotyczył stateczności cienkich
ścianek prętów złożonych, narażonych na ściskanie po-
dłużne i zawierał przeważnie wyniki teorji, oprraaowaaiej
na założeniu, że po osiągnięciu granicy plastyczności
ścianka zachowuje się, ja'k tarcza anizotropowa. Prof.
Huber zwrócił uwagę na to, że taką samą myśl rozwinął
przy opracowaniu w 1916 r. swoich „Studjów nad bel-
kami o- przekroju dwuteowym", ogłoszonych po polsku
w 1923 r. w „Sprawozdaniach i Pracach Warszawskiego
Towarzystwa Politechnicznego.

Ostatnim referatem z omawianej dziedziny był re-
ferat prof. Timoszeaiki p. t, „Zwichrzenie środników be-
lek zginanych", w którym autor omówił przyczyny tych
zjaAvisk i sposoby zapobiegania im (dobór odpowiedniego
stosunku wysokości belki do jej grubości, usztywnienia).

W dyskusji zabierał głos prof. Bryła, podając wy-
niki swych badań nad usztywnieniem belek o przekroju
teowym zapomocą spawania, oraz przytaczając przykład
prakyczny zastosowania tegô  rodzaju usztywnień przy
budowie 19-to piętrowego budynku T-wa Prudential
w Warszawie.

Z a g a d n i e n i e II.

W ostatnich czasach żelazobetonowe stropy bez-
belkowe i sklepienia o cienkich ściankach są przedmio-
tem zainteresowania licznych badaczy i konstruktorów,
ponieważ zastosowanie ich umożliwia przykrywajnie du-
żych przestrzeni, co przy obecnym kierunku w budownic-
twie ma bardzo ważne znaczenie.

Po krótkim rysie historycznym rozwoju teoa-ji obli-
czania omawianych konstrukcyj prof. Ritter wysunął
tezy, które były opracowane w formie 21aste.puja.cych
referatów:

Ref. Dra Gehlera dotyczył prostokątnych płyt. żel-
betowych dokoła podpartych i zawierał głównie wyniki
badań doświadczalnych niemieckich dawniejszych, wy-
konanych w Stuttgarcie, oraz nowszych — w Dreźnie.
Prof. Huber wystąpił z zastrzeżeniem przeciwko tezie
ogólnej Gehlera, wyrażonej w jego referacie słowam: „co
do obliczenia takich płyt, to zachodzi zgodna opinja, że
do obciążenia „rysującego" (Risslast), czyli w fazie I,
działają, jako płyty jednorodne i izotropowe". Tak się
ma rzecz istotnie w bardzo licznych przypadkach, ale
niezawsze i prof. Huber przytoczył dwa przeliczone przy-
kłady praktyczne, z których wynika, że w drugim z od-
nośnych przypadków szczególnych traktowanie płyty, jako
izotropowej prowadzi do błędów, w wartości momentów1

mogących przewyższać 20"/0. Taki przypadek zachodzi
przy obciążeniu siłami skupionemi i znacznej różnicy
uzbrojenia w obu kierunkach.

Referat prof. Hubera wykazuje szczegółowo1 .tru-
dności ścisłego teoretycznego' obliczenia naprężeń i od-
ks-ztałcień w stropach „grzybkowych" i przedstawia sto--
pniowe pokonywanie tych trudności w pracach całego
szeregu inżynierów - badaczy różnych narodów, począw-
szy od pierwszej doniosłej, a. zapomnianej prawie roz-
prawy francuskiej Lavoinne'a z 1872 r. Racjonalne me-
tody obliczenia wywodzą się z matematycznej teorji zgi-
nania płyt sprężystych.

Referent rozpatrzył przeto-: 1. teorje, oparte na ści-
słych rozwiązaniach płyt izotropowych „cienkich" (prace
niemieckie Lewe'go i innych), 2. teorje, oparte na rozwią-
zaniach przybliżonych tychże równań, podkreślając zna-
czenie metody równań różnicowych (prace duńskie Niel-
sen'a) i oświetlając metodę „tkanki sprężystej" (prace
Marens'a), 3. teorje, uwzględniające współpracę słupów
z płytą stropową, które prowadzą także do metody przy-
bliżonej, praktycznej, t. zw. „ram zastępczych" (urzędowe

przepisy niemieckie z 1925 r.), 4. metody przybliżone,,
półempiryczne, stosowane z powodzeniem w Ameryce.
W referacie podano wykresy momentów zginających
w polu kwadratowem płyty stropu grzybkowego', przy
różnych wielkościach „podkładek" głowicowych w sto^
sunku do rozpiętości pola, a to w celu wykazania wybit-
nie korzystnego wpływu szerokiego podparcia za pośred-
nictwem dużych podkładek. Z wyników tych skorzystał
prof. Roś w Zurichu, porównując je z własnemi pomia-
rami podczas prób obciążenia, i podkreśla-jąc w swoim
referacie dobrą zgodność wartości mierzonych z teore-
tycznemi.

Na zakończenie inż. Petry podał opis całego sze-
regu stropów bezbelkowych, płyt falistych i kopuł.

Z a g a d n i e n i e III.

Metoda spawania, która w ciągu lat ostatnich
zdobyła prawo obywatelstwa w zastosowaniu do kon-
strukcyj metalowych, narówni z nitowaniem, jak za-
znaczył w referacie wstępnym prof. Godard, przyniosła
budownictwu korzyści zarówno techniczne (lekkość, pro-
sltota wykonania), jak i ekonomiczne (oszczędność na
ciężarze własnym średnio o 2O°/o), dając jednocześnie,
dzięki zastosowaniu spawania elektrycznego1 i elektrod
powlekanych, gwarancję conajmniej równej wytrzyma-
łości połączeń w porównaniu z nitowanemi. Poszukiwa-
nia naukowe dążą obecnie w kierunku: 1. spawania
stali specjalnych, 2. umożliwienia używania elektrod
gołych (tańsze), dających, spoiny o wytrzymałości takiej,,
jak spoiny, wykonane elektrodami powlekanemi, 3. zapo-
bieżenia odkształcenioan termicznym, na co szczególną
uwagę zwrócił inż. Koparek, podkreślając niedoskonałość
leorji o naprężeniach wewnętrznych w spoinach, 4. ba-
dania prawidłowości wykonania szwów, nakładanych
warstwami, 5. zwiększenia szybkości pracy przez, udo-
skonalenie aparatów do spawania mechanicznego'.

Obliczenie połączeń spawanych we wszystkich kra-
jach opiera się na pewnych prostych założeniach, któ-
rych słuszność niejednokrotnie potwierdziły doświadcze-
nia. Przybliżony sposób obliczania szwów ma, zdaniem
dra Kommerella, dodatkowe uzasadnienie w niedokładno-
ści rzeczywistych wymiarów (długość i grubość) szwów
wskutek niejednakowego wtapiania się metalu. Dla okre-
ślenia naprężenia w szwie miarodajnym jest przekrój,
w którym następuje pęknięcie; całkowite naprężenie obli-
cza się ze wzoru c=iQi + C2 (Qi —naprężenia ścinające, c3

naprężenia gnące). Naprężenie dopuszczalne w szwie
według przepisów niemieckich jest w stosunku prostym
do naprężenia w elemencie konstrukcji, np. naprężenie
ścinające w szwie pachwinoAyyrn Qdop= 0,5 odop.

Wpływ zmienności obciążeń w mostach wyraża się
zwiększeniem sił w prętach i momentów gnących w myśl
wzoru: 8=max£+-§• (max S—min S).

Ze szczegółów konstrukcyjnych należy zaznaczyć,,
że inżynierowie niemieccy wypowiadają się za utrzyma-
niem blach węzłowych. (Jeszcze na kongresie w Liege
w 1930 r. delegat, niemiecki poruszał tę sprawę w bardzo
kategoryczny sposób).

Na współpracę, szwów spawanych i nitów zapatry-
wano się sceptycznie, aczkolwiek sposób' ten przynoisi
wielkie korzyści przy wzmacnianiu starych konstrukcyj.
Prof. Dustin zwrócił uwagę na ograniczoność stosowania
wzoru prof. Kaysera, dotyczącego szwów czołowych. We-
dług prof. Kommerella w mostach nitowanych, wzmoc-
nionych spawaniem nity będą przenosiły całe obciążenie
stałe i 78 obciążenia ruchomego; reszta obciążenia przy-
pada na spoiny.

W sprawie spawania zabierał kilkakrotnie głos prof.
Bryła, podkreślając na wstępie, że przepisy pofekie w tej
dziedzinie były pierwszemi i jedynemi do 1930 r. Następ-
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nie omówił wytrzymałość szwów bocznych, która dla
HSSWÓW małych (na 1 cm2) jest znacznie wyższa; co się
tyczy szwów czołowych, oraz zmniejszania przekroju przy
obliczeniach przez odejmowanie dziur na połączenia
montażowe, to prof. Bryła stanął na stanowisku odmien-
nem, niż dr. Kommerell, twierdząc, iż szwy czołowe na-
leży uważać za pracujące (polskie przepisy przyjmują na
nie 60% naprężenia dopuszczalnego dla szwów normal-
nych), oraz iż nie należy uwzględniać osłabienia prze-
kroju otworami montażowemi, gdyż spoiny na swej dłu-
gości przenoszą znacznie większą siłę, niż to jest po-
trzebne ze względu na, dziurę (połączenie montażowe li-
czy się u nas dla naprężeń o 50% większych, od zasadni-
czych). Oprócz tego prof. Bryła podkreślił możliwość
i celowość stosowania grubych blach w blachownicach,
pasach mostów kratowych, podstawach słupów (w Kato-
wicach zastosowano blachy 8 mm), oraz skuteczność
walki z rdzą w małych przekrojach rurowych przez wy-
pełnienie ich zaprawą cementową, wreszcie szczegółowo
omówił oszczędności, jakie otrzymuje się dzięki zastoso-
waniu spawania wskutek mniejszego w porównaniu z ni-
towanemi, ciężaru własnego konstrukcji (10—30%, wy-
jątkowo 50%). Na zmniejszenie ciężaru własnego wpły-
wa nietylko zmniejszenie ilości blach węzłowych, brak
główek nitów, lecz i możliwość uwzględnienia utwierdze-
nia połączeń (w budynku w Katowicach oszczędność
z tego powodu wyniosła 10%, w moście na Słudwi
zmniejszenie ciężaru pomostu z powodu uwzględnienia
ciągłości podłużnie i podpór sprężystych, wyniosła 12%).

Mimo to, że c e n a robocizny 1 kg konstrukcji spa-
wanej jest w Polsce około 5°/o wyższa od nitowanej, to
przy uwzględnieniu obydwu powyższych czynników
oszczędność wyrazi się cyfrą 5—20%.

Z a g a d n i e n i e IV.
Do kategorji mostów żelbetowych belkowych dużych

rozpiętości zostały zaliczone przez Prezydjum Kongresu
wszelkie mosty, dające jedynie pionowe ciśnienie na pod-
pory, a więc nietylko mosty ściśle belkowe, lecz i łuki
ze ściągiem.

Największa osiągnięta dotychczas rozpiętość wynosi
135 in dla mostów belkowych i 200 m dla łuków ze
ściągiem.

W referacie wstępnym inż. H. Lossier rozpatrzył
czynniki, które wpłynęły na stosowanie coraz to więk-
szych, rozpiętości, a mianowicie: używanie do betonu wy-
sakowartościowych cementów, ulepszonych betoniarek,
dzięki czemu otrzymuje się beton coraz mniej porowaty,
0 dużej wytrzymałości i małym współczynniku skurczu,
oraz dla zbrojenia stali póMwardej w strofie rozciąganej
(w strefie ściskanej często stosuje się pręty żeliwne). Żel-
bet jest materjałem, którego wytrzymałość, sprężystość
1 objętość zmieniają się z biegiem czasu, jednakże pod
wpływem długotrwałego obciążenia występują pewne zja-
wiska, zmniejszające skurcz i naprężenie szkodliwe. Na-
leży je odróżniać od rys szkodliwych, jakie powstają
w konstrukcji niedostatecznie związanej, w poddanej zbyt
wicześnie obciążeniu. Wysiłki inżynierów idą w kierunku
zmniejszenia naprężeń szkodliwych przez próbne obcią-
żanie konstrukcyj żelbetowych, stosowanie podpór sprę-
żystych i t. p. Mosty żelbetowe francuskie dużych rozpię-
tości, jak most dla pieszych w Ivry 0=33, 93+134,63+
+48,78 m). Łafayette w Paryżu 0 = 7 0 m,) i St. Lu-
cien w Tunisie 0 = 9 2 ni) wykonano, jako kratowe.
Zbrojenie w węzłach jest zagięte w kształcie haka lub
sinusoidy. Ciągłość belek we Francji otrzymuje się przez
wyzyskanie wytrzymałości betonu, podczas gdy w innych
krajach osiąga się je przez użycie ścięgien i spawania.

W Niemczech, zbudowano cały szereg mostów dro-
gowych z jazdą górą, których rozpiętość przekracza 30 m
oraz kilka mostów „korytowych" z jezdnią zawieszoną
między dźwigarami. Najczęściej stosowanym systemem są

belki ciągłe i statycznie wyzna.cza.lne belki wspornikowe
("most przez Dunaj w Grossroehring 1=42+61, 5+42 m).
Zwiększenie naprężeń dopuszczahiych na ściskanie w be-
tonie, ulepszenie własności betonu, szczególnie zwiększe-
nie wytrzymałości na rozciąganie są, jak zaznacza w kon-
kluzji dr. Spaaigentoerg, tymi czynnikami, które, niewąt-
pliwie, umożliwią osiąganie coraz to większych rozpię-
tości mostów żelbetowych. Pięknym przykładem takiego
olbrzyma żelbetowego jest projekt „Dreirosenbrueke"
w Bazylei 0=42+106+42 tu), wykonany przez prof.
Morscha.

Największa rozpiętość ino.stu żelbetowego na Wę-
grzech wynosi 38,4 ni. W większości wypadków są to
belki ciągłe trójprzęsłowe lub wieloprzęsłowe, w rzadkich
wypadkach z belką zawieszomi pośrodku (ref, Gambas'a).

Polska: Prof. Pasztowski podał opk mostów pol-
skich o rozpiętości, większej od 30 ni, (łuki ze ściągiem),
a mianowicie: a) mostu drogowego na rz. Utracie (Bło-
nie) o jednern przęśle (1=31,4w), h) mostu jednoiirzę-
słowego na rz. Łydyni (Ciechanów) t=8i,5 ni, c) mo-
stu trójprzęsłowego na rz. Bzurze (Łowicz) 2=3X81,5 ni.
W budowie znajdują się mosty znacznie większych roz-
piętości: d) na rz. Pilicy J—4X32 m i e) jednoprzy-
słowy na rz. Sole Z=68 m.

Z a g a d n i e n i e V.
Wpływ obciążeń dynamicznych na wytrzymałość

mostów jest zagadnieniem bardzo zawiłem i praktycznie
uwzględniany jest przy obliczeniach przez wprowadzenie
t. zw. „współczynnika dynamicznego", zwiększającego
momenty gnące i siły w prętach lub zmniejszającego na-
prężenia dopuszczalne. Współczynniki te, ustalone drogą
doświadczalną, są w różnych krajach różne, a brak me-
todycznego uzasadnienia teoretycznego daje się wyraźnie
odczuwać, tembar dziej, że próby, dokonywane na olbjek-
tach istniejących., wysuwają coraz to nowe problemy,
wyprzedzając w ten sposób teorję. O ile teorja drgań
mostu, (drgania własne, tłumienie), przy przejściu ta-
boru z pewną szybkością i wpływ siły odśrodkowej mogą
być uważane za rozwiązane, o tyle wpływ uderzeń na
konstrukcję mostową pozostaje dotychczas zagadnieniem
otwarłem, jak twierdzi prof. Bloich, analizując hi&torję,
rozwoju teorji drgań na zasadzie prac Stokes'a, Philips'a,
Renandofa, Bressa, Zimmermana, Timoszenki i innych.

W ostatnich czasach następujące metody badania
wpływu obciążeń dynamicznych rozwinęły się nader
szybko ze względu na swe znaczenie praktyczne: 1, me-
toda optyczna, polegająca na pomiarze ugięć węzłów
dźwigarów, z których następnie oblicza się siły; sposób
ten jest zawiły matematycznie, a oprócz tego powstaje
trudność w określeniu sił w prętach; 2. pomiar sił w po-
szczególnych przekrojach prętów, oraz w pobliżu węzłów;
3. pomiar przyspieszeń; 4. pomiar energji zapomocą spe-
cjalnych maszyn, wywołujących drgania. Sposoby po-
wyższe zastały zastosowane przez Międzynarodowe T-wo
Kolei Żelaznych, a w szczególności przez Związek Szwaj-
carski, na Kolejach Północnych. Francuskich, Południo-
wych Angielskich oraz T-wo Kolei Niemieckich do całego
szeregu doświadczeń i doprowadziły do następujących
wniosków:

a) W mostach kolejowych dużych, rozpiętości drga-
nia własne mostu pod wpływem przejścia taboru są nie-
wielkie, przeto współczynnik dynamiczny winien być
mały; mosty mniejszych rozpiętości, przy poruszaniu się
na nich ciężarów ruchomych zostają wprowadzone w dość
znaczne drgania, ponadto, przy większych szybkościach
może zajść wypadek interferencji fal, co winno być wzięte
pod uwagę przy określaniu dla rozpiętości współczynnika
dynamicznego.

b) W mostach drogowych uderzenia, wywołane nie-
równością nawierzchni, przenoszą się pośrednio na kon-
strukcję, wywołując jednakże w pewnych, warunkach te
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same skutki, co przejście taboru po mostach kolejowych,
co decyduje o stosowaniu analogicznych współczynników
dynamicznych.

Na zakończenie wspomnę tu o pracy inż. dr. A.
Chmielowea, która z powodu nieobecności autora nie była
A\rygłoszona na Kongresie. Dr, A. Chmielowiec proponuje,
aby wpływ obciążenia dynamicznego sprowadzić do za-
gadnienia statycznego przez powiększenie obciążenia ru-
chomego 1,5 krotnie dla mostów drogowych, 2-krotnie
dla mostów kolejowych, pozostawiając naprężenie do-
puszczalne takie, jak dla innych konstrukcyj inżynier-
skich. Wówczas dźwigary główne mostów średnich otrzy-
mują takie same wymiary, jak według przepisów, uwzglę-
dniających obc, dynamiczne w naprężeniach dopuszczal-
nych. Dla mostów średnich, poprzecznie, podłużnie
i płyty pomostowej przepisy nowe byłyby ostrzejsze; dla
mostów dużych rozpiętości — łagodniejsze. Przepisy
tego rodzaju mają jeszcze tę dodatnią stronę, że zwięk-
szenie obciążenia ruchomego nie pociąga za sobą koniecz-
ności zmiany współczynników. Należy dodać, że projekt
dr. Chmielowea, po raz pierwszy zreferowany na zjeździe
żelbetniików w listopadzie 1931 r. spotkał się z poparciem
prof. Bryły, Hubera i Thulliego.

Z a g a d n i e n i e VI.
Żelbet, jako materjał, złożony z szeregu składni-

ków, posiada wytrzymałość zmienną, w zależności od
własności materjałów, wchodzących w jego skład, to też
badania eksperymentalne odgrywają, przy zastosowaniu
żelbetu rolę decydującą. W obliczeniach statycznych kon-
struktor dąży do tego, aby naprężenia, otrzymane drogą
teoretyczna, zbliżały się jaknajbardziej do naprężeń rze-
czywistych, co daje się osiągnąć przez stosowanie wła-
ściwych współczynników empirycznych. Auitor referatu
wstępnego prof. Campus, po gruntownej analizie wpływu
własności sprężystych żelbetu na wytrzymałość ustrojów
stwierdza, że aczkolwek metody, oparte na założeniu
sprężystości, mogą budzić pewne zastrzeżenia, to jednak
nie widzi konieczności rewizji samej metody, ograniczając
się do wyrażenia dezyderatu .stworzenia komisji między-
narodowej, któraby opracowała współczynniki empi-
ryczne na zasadzie gruntownych doświadczeń.

Drugim bardzo ważnym czynnikiem dla konstruk-
tora jest dokładna znajomość odkształceń, jakie powstają
w konstrukcji wskutek własności fizycznych żelbetu (re-
ferat inż. Fabera). Skurcz betonu i jego zachowanie się
sprężyste pod wpływem obciążeń długotrwałych zmienia
z biegiem czasu rozdział sił wewnętrznych między be-
tonem i żelazem. Następują, oprócz zmiany wielkości,
przesunięcia .sił wewnętrznych, osiągając niejednokrotnie
dość znaczne wartości, nie tak wielkie jednakże, aby
mogły zagrażać: bezpieczeństwu konstrukcji, obliczonej
zapomocą istniejących metod. W rzeczy samej po prze-
kroczeniu granicy proporcjonalności żelaza rozpoczynają
się zjawiska odkształceń plastycznych, które hamują
przesunięcia sił wewnętrznych.

Jako pi-zyczynek do głównego tematu prof. Paszkow-
ski wygłosił referat o własnych badaniach nad gięciem
„belek obciążonych na całej długości momentem gną-
cym". Ugięcia i inne zjawiska, obserwowane w tak ob-
ciążonej belce ujawniają pewne właściwości współpracy
betonu z żelazem, które przy innych obciążeniach stwier-
dzić; się nie dają wskutek tego, że beton prawie że nie
podlega prawu HooFa i że przy pewnych naprężeniach
pęka po stronie rozciąganej belki.

Referat prof. Paszkowskiego wzbudził ogromne za-
interesowanie.

Z a g a d n i e n i e VII A.
W referacie wstępnym prof. L, Santarella wykazał

zalety sztywnego uzbrojenia w budownictwie żelbetowem,

a mianowicie: 1. oszczędność w wydatkach na krążyny,
o ile dźwigary zostaną obliczone w ten sposób, aby w cza-
sie betonowania mogły przenieść oprócz- własnego cię-
żarni, ciężar szalowania i betonu, a po .stwardnieniu be-
tonu przypadającą na nie część obciążenia, 2. przez obe-
tonowanie dźwigarów stalowych zwiększa się wytrzyma-
łość i sztywność konstrukcji, co ma szczególne znaczenie
dila budowli, które są poddane działaniu dużych cięża-
rów ruchomych, uderzeń i wstrząsów, 3. odporność na
działanie wysokich temperatur (pożary) i wilgoci (rdza),
4. przez obetonowanie można wzmacniać konstrukcje
uszkodzone, lub zwiększyć wytrzymałość istniejących np.
w razie zwiększenia norm obciążenia dla mostów.

Dwa następne referaty dotyczyły słupów stalowych
w płaszczu beltonowym lub żelbetowym. Obetonowany
szkielet ftalowy jest konstrukcją sztywną, oo stanowi jej
główną zaletę. Siłę nośną tych słupów oblicza się według
wzoru: P=Fckc+Fbkt,t gdzie Fe i Fb oznaczają prze-
kroje żelaza i betonu, Icc i h odpowiednie naprężenia
dopuszczalne.

Wiązanie poprzeczne, które w słupach stalowych
odgrywają bardzo ważną rolę, w omawianym wypadku
mogą być znaczmie zmniejszone i uproszczone, a czasami
nawet zupełnie pominięte, oo wpływa na oszczędność
w ilości zużytego materjału.

Jeżeli chodzi o najekonomiczniejsze rozwiązanie
w budownictwie szkieletowem, to w myśl wywodów dra
Hawranka, nie należy używać stali twardych ani do1 be-
lek, ani do słupów. W obliczeniach statycznych podcią-
gów i belek należy uwzględniać jedynie przekrój żelaza,
nie uważając betonu za część nośną konstrukcji, nato-
miast obetonowanie słupów należy wliczyć do przekroju
pracującego.

Praktyczny sposób obliczania belek stropowych
0 sztywnem uzbrojeniu podał inż. Lebban na zasadzie
przeprowadzonych doświadczeń w National Physical La-
boratory w Londynie, opierając się na metodzie Mohr'a,
dotyczącej określenia naprężeń w pTzekroju różnorod-
nym. Z rozważali tych zestawił wykresy, z których
można bezpośrednio odczytać, jaka powinna być grubość
powłoki betonowej, oraz wymiary belek zbrojenia dla
różnych obciążeń i rozpiętości.

Z a g a d n i e n i e VII B. obejmowało jeden tylko
referat prof. Terzaghi, p. t. „Wytrzymałość płytkich fun-
damenów", w którym autor przedstawił wyniki najnow-
szych badań gruntów o małej i dużej spoistości i doszedł
do następujących wniosków: 1. jeżeli naprężenia główne,
działające na cząsteczkę gruntu piasczystego w kształcie
sześcianu, rosną proporcjonalnie, wówczas i współczyn-
nik ściśliwości rośnie, 2. szybki wzrost ciśnienia, dzia-
łającego na powierzchnię cylindryczną cząstki gruntu gli-
niastego powoduje z początku mały wzrost spoistości
1 współczynnika sprężystości. Jedynie obciążenia długo-
trwałe, przy możliwości usunięcia wody z przestrzeni
międzycząsteczkowych wpływa na znaczne zwiększenie
ściślwości gruntów gliniastych.

Oprócz tego autor omówił własności sprężyste
gruntów gliniastych, zachowanie się ich pod działaniem
obciążeń ścinających, oraz wpływ wyporu hydrostatycz-
nego na odpór gruntów.

Kongres paryski podkreślił dobitnie, że współpraca
ludzi, których łączy jedna myśl — poszukiwanie prawdy
naukowej, jc.st nietylko celowa, ale i niezbędna, gdyż przy
takiej współpracy można zrealizować zamierzenia, któ-
rych urzeczywistnienie przekracza siły jednostki. Prak-
tycznie wyraziło się to w opracowanych przez siedem ko-
misyj specjalnych wnioskach, przyjętych przez Kongres,
zawierających dezyderaty, skierowane do Komisji Stałej
Stowarzyszenia, Co do- zorganizowania współpracy mię-
dzynarodowej w omówionych dziedzinach.
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Inż. W. Marzec.

Żelazne ścianki szczelne, czy kesony.
P. inż. Hapaczyńsfci w Nr, 17 Czasopisma Technicz

neijn za rok bieżący w opisie runięcia betonowego filaru
mostu na Sanie pod Kuryłówką, fundowanego na betono-
wych palach systemu Straussa, ustalił .szereg — w więk-
szości — słuisznych wytycznych, które należałoby uwzglę-
dnić przy projektowaniu fundamenitów filarów mosto-
wych. Nawiązując do tych wniosków p. inż. Wacław 01-
.szak w Nr. 21 tegoż pisma poparł myśl stosowania przy
głębokości fundamentów przekraczającej 10 ni. żelaznych
ścianek szczelnych.

W tym punkcie nasuwają mi się pewne wątpliwości.
Reklama stwarza popyt, a popyt rozwija produkcję

z korzyścią dla producenta, nie zawsze jednak z korzy-
ścią dla konsumenta. Wiele naszych przedsiębiorstw —
nie tylko budowlanych <— upadło albo upada dlatego
tylko, że chciały się zbyt pochopnie zmodernizować. Jed-
nostajność nuży; umysł pożąda nowości i dlatego skłonny
jest więeej do przyjęcia optymistycznych racyj, niż kry-
tycznych uwag, ale rezultaty zbyt często nie dpowiadają
zamierzonym celom. Dlatego sprawę stosowania żelaz-
nych ścianek szczelnych należy rozpatrzeć i ze strony
ujemnej.

1. Jest to nowa inwestycja dość kosztowna, a mało
jest widoków na to, .aby mogła znaleść dość sposobności
do normalnego zamortyzowania się. Przybyłby więc nowy
przykład unieruchomiania włożonego w nią kapitału.

2. Korzyść z kilkakrotnego użycia ścianek jest wąt-
pliwa. Przy wbijaniu ścianek w pokłady żwirku, albo
piasku ze żwirkiem, albo wogóle przy większych oporach
w gruncie oddzielne ogniwa ścianki deformują się na złą-
czeniach; sprawiają wskutek tego wiele trudności i po-
wodują wiele kosztów przy wyciąganiu, a później przy
prostowaniu ich, co w znacznym stopniu niweczy korzyść,
płynącą z powtórnego użycia ścianek. Rzadko się też zda-
rza, aby ścianka w tych warunikach mogła być użyta z po-
wodzeniem po raz trzeci.

3. Zdarza się też, że na złączeniach do wpustów
wpadają grubsze ziarnka piasku, albo drobny żwirek, co
powoduje zacinanie się sąsiednich ogniw ścianki i wymie-
nione w poprzednim punkcie skutki.

4. Trzeba przyznać, że nowe ścianki żelazne uszczel-
niają dół budowlany z boków znakomicie, nie pomagają

jednak w tych wypadkach, gdy w dnie dołu ukazują się
żródliska, co nie jest przecież zjawiskiem wyjątkowem.

5. Mogą się zdarzyć wypadki, że ścianki żelazne
szczelne .spełniają nwe zadanie z powodzeniem, pozostając
na miejscu wbicia, jednak w tym wypadku koszta wyko-
nania budowli są zbyt wysokie, aby je można było często
stosować.

Już przed 10 laty obudziło się u nas pod wpływem
reklamy żywe zainteresowanie dla żelaznych ścianek. Za-
pał ten jednak po kilku próbach ostygł. Przykład zastoso-
wania ścianek żelaznych przy budowie nowego mostu
Podgórskiego w Krakowie nie zachęcił czynników zlece-
ni od awczyeh do stosowania ich gdzieindziej.

Wykonanie fundamentów w otwartych wykopach
między ściankami szczelnemi w gruntach łatwo przepusz-
czalnych na głębokości, około, albo poniżej 10 m zwier-
ciadła wody musi się z góry wydać każdemu doświad-
czonemu inżynierowi nieraojonalnem, a obliczenie kosz-
tów takiej roboly z pewnością jego wątpliwości potwierdzi.
W tych wypadkach może być mowa o studniach opuszcza-
nych, albo o kesonach.

Mamy w Polsce trzy wielkie komplety maszyn keso-
nowych i kilka małych. Zamiast uciekać się do nowych
metod i nowych inwestycyj, należałoby raczej dążyć do
potanienia robót keson 0M7ych, a osiągnąć o można przez
1) zmianę zbyt ostrych i. nie opartych na rzeczywistej po-
trzebie odnośnych przepisów technicznych i 2) częste sto-
sowanie kesonów żelazo-betonowych i drewmano-betono-
wych.

Przy częstszem stosowaniu kesonów wyrobią się za-
stępy młodszych i mniej kosztownych sił technicznych
specjalnych; zmniejszą się koszta amortyzacji maszyn
i urządzeń kesonowych, oraz Avydoskonalą się typy ke-
sonów.

Wtedy małym kosztem zmniejszymy ryzyko wyko-
nania robót i otrzymamy pewne i stałe fundamenty.

Wreszcie zaznaczyć trzeba, że najwłaściwsze ro-
związania osiągnąć można będzie przez współpracę czyn-
ników zleceniodawczych z doświadczonemi siłami wyko-
nawczemi.

Myśl gosipodarcza poczyniła już takie positępy, że
należy oczekiwać od inżynierów, aby patrzyli na swe za-
dania z punktu widzenia ogólnych interesów narodowych.

Wiadomości z literatury technicznej.
Statyka budowli.

— Wyznaczenie doświadczalne współczynników sprę-
żystości omawia Dr. Eisenmann (D. Bautechnik 1931, str. 74).
Otrzymuje on dla granitu 22=610900, bazaltu JSJ=970000,
piaskowca 200000, wapienia muszlo wego 320000 ~kg\cm%.

Dr. M. Thullie.

Mosty.
— Odnowienie filarów murowanych mostów kolejowych

bez przerwy ruchu omawia Schlodtmann w D. Bautechnik
(1931, atr. 81). Obok starych studzien zapuszczono nowe
i w ten sposób przedłużono i rozszerzono filary przy moście
na Hunte w EisfletŁ i przy moście na Wezerze pod Bremą.

— Most drogowy spawany pod Eckelshausen na Lahnie
opisuje Kleinicke w D. Bautechnik (1931, str. 112). Most
jest ukośny pod kątem 19°30'. Był tain most zbudowany
przed 50 laty za słaby dla obecnie obowiązujących, obcią-
żeń. Chciano go wzmocnić, lecz okazało się, że budowa no-
wego mostu wypada taniej, zbudowano więc nowy most
spawany.

— Most na przystani w Sydney ukończony w 1930 opi-
suje Bernhard w D. Bautechnik (1931, str. 138). Dźwigary
główne przęsła o 1=502-90 są łukowe kratowe. Zastawiano
je bez rusztowań .jako trójprzegubowe, poczem unierucho-
miono przegub środkowy. Materjałem była stal krzemowa
o wytrzymałości 5950 kgjcm11, a granicy ciastowatości
3360 kgjcm*.

— Zawalenie się mostu gospodarczego w Gartz nad
Odrą opisuje Gaye w D. Bautechnik (1931, str. 162). Przy-
czyną zawalenia się było poddanie się, a potem "wywrócenie
się filara źle wykonanego. Nastąpiło ono kilka dni przed
uroczystością otwarcia nowozbudowanego mostu.

— Mosty o dźwigarach skrzynkowych omawia Schafer
w D. Bautechnik (1931, str. 202). Ze względów estetycz-
nych w miastach unika się teraz mostów kratowych i łuko-
wych z jazdą dołem i coraz częściej używa się belek bla-
szanych dla rozpiętości aż do 60 m, zastosowując przekroje
skrzynkowe jak przy moście Eberta w Mannheim i Rosen-
stein w Cannstadt.

— Most ramowy stalowy nad ulicą Fryderyka Karola
w Berlinie opisuje Maelzer w D. Bautechnik (1931, str. 462).
Belki główne o rozp. 22 m są, blaszane. Stropy łączą się
z rozporą bez zaokrągleń, ostro przy wzmocnieniu paru bla-
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ehami. Wysokość rozpory w kluczu 80 cm powiększa się ku
podporom do 140 cm. Mater jąłem jest stal krzemowa.

Dr. M. Tlmllie.

Drogi.
— Ilość będących w ruchu samochodów w Niemczech

wynosiła z dniem 1 lipca 1931 r. 1,507.129 sztuk, z czego
wypadało na osobowe 522,943 szt., ciężarowe 161.072 szfc.,
motocykle 792.075 szt. i inne 31.039 szt. Jakkolwiek ogólny
kryzys ekonomiczny osłabił procentowy, roczny przyrost
samochodów, to jednakże, jak wskazuje poniżej umieszczone
zestawienie, istnieje stała tendencja w kierunku zwiększania
parku samochodowego.

Kok

1926
J927
1928
1929
1930
1981

Osobowe

206.487
267.774
351.380
433.205
501.254
522.943

Ciężarowe

90.029
100.969
121.765
143.952
157.432
161.072

Moto-
cykle

263.345
339.226
438,288
608.342
731.207
792.075

Inne

12.032
15.966
21.879
28.560
29.947
31.039

Razem

571.893
723.935
933.312

1,214.059
1,419.870
1,507.129

Dodać przytem należy, że skromny przyrost z r. 1930
na 31 (około 6°/0) jest wynikiem nie tyle wstrzymania za-
kupów nowych wozów, jak raczej wymeldowania z ruchu
na stałe lub czasowo, dotychczas kursujących pojazdów.
Jak stwierdzono wymeldowania te dochodzą w niektórych
większych miastach do 25°/0 dotychczasowego stanu.

Również opublikowano niezmiernie ciekawe daty, od-
noszące się do ruchu autobusowego w Niemczech. Podaje
się je poniżej z podziałem aa pocztę państwową, przedsię-
biorstwa prywatne oraz autobusy kolejowe.

Okres

Marzec
1914
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Grudzień

1926
1927
1928
1929
1930

Grudzień
1930

Grudzień

1928
1929
1930

Ilość'

auto-
busów

linji au-
tobus.

Długość
linji

autobu-
sowych

km

Rok
rachun-
kowy

i> S

•i >| 35 B

315
428
698
866
908

1212
2167
2557
2849
3298
3736
3939

II.

748
972

1211
1678
1571

1888

I. Po

270
433
461
461
583
1241
1504
1722
1963
2266
2354

czta państwowa:
3248
5985
9167
10064
8793
10547
23848
28600
32094
37172
43815
46483

1930
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

5.98
4.62
9.94
11.44
8.38
10.11
26.10
38.20
50.48
59.37
74.72
82.53

4.09
4.02
8.18
9.63
6.74
8.51

24.82
36.12
52.67
68.85
85.56
87.85

Przeds iębiors twa prywatne:
a) Ruch międzymiastowy:

300
380
511
755
752

5418
6394
8592
12260
13329

1926
1927
1928
1929
1930

18.83
26.03
35.67
53.90
48.25

bj Ruch miejski i przedmiejski:
381 I 2893 | 1930 |89.20

III. Autobusy kolejowe:

32.34
49.26
74.17

104.42
90.61

359.96

59
84
145

45
67
99

838
1484
2222

1928
1929
1930

1.24
2.42
3.85

2.17
3.76
4.74

Ruch towarowy na linjach przedsiębiorstw prywatnych
i kolejowych wyniósł w przybliżeniu 1 lnilj. t. (Die Beton-
strasse Nr. 5/6 z 1932 i\). E. B.

Lotnictwo.
— Polskie prawo Lotnicze. Polska jeszcze w r. 1922 za-

równo z innemi 20 państwami przystąpiła do paryskiej kon-
wencji lotniczej z 13 października 1919. Wobec wzrasta-
jącego lotnictwa w kraju, musiała nadto myśleć o własnej
ustawie, normującej żeglugę powietrzną.

Ustawodawca polski miał już materjał w ustawach
innych państw, szeregu kongresów, komitetów, oraz ko-
inisyj technicznych i prawniczych, a oparł się przedewszyst-
kiem na kapitalnych ustawach: italskiej z 20 sierpnia 1923
i francuskiej z 13 maja 1924.

Polskie prawo lotnicze zostało ogłoszone jako rozpo-
rządzenie z mocą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn.
14 marca 1928 na podstawie przysługujących mu pełno-
mocnictw. (Dziennik Ust. R. P. nr. 78, poz. 443).

Ustawa o polskiem prawie lotniczem składa się z 84
artykułów, zawartych w następujących 15 rozdziałach:

I. Postanowienia ogólne; II. władze; III . rejestracja;
IV. załoga statków powietrznych; "V. lotniska; VI. lot;
VII. startowanie; VIII. przedsiębiorstwa lotnicze ; IX. prze-
wozy ; X. paszporty i cło; XI. prawo właściwe statków
powietrznych; XII. odpowiedzialność; XIII. postanowienia
karne; XIV. postanowienia przejściowe; XV. postanowienia
końcowe. („Rewiew of Polish Law and Economices" z 2 IV.
1928 i Inżynier Kolejowy z 1 IX. 1929).

— Niemieckie prawo Lotnicze jest omówione w Yerlcehrs-
technische Woche, zeszyt 12 z r. 1932.

In&. A. W. Kriiger.
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BUDOWNICTWO STALOWE
DODATEK DO „CZASOPISMA TECHNICZNEGO"

T R E Ś Ć : Inż. arch. T. Miche jda: Jednorodzinne domy w konstrukcji stało wo-szkieletowej, — Budowa 16-to piętrowego gmachu
w Warszawie. — L. H o r o w i t z : Monografja hutnictwa żelaznego. — K.: Gmachy szkolne na szkielecie stalowym.
C: Pierwszy niemiecki kongres korozyjny. — Podkłady stalowe nowego typu.

Inż. arch. T. Michejda.

Jednorodzinne domy w konstrukcji stalowo-szkieletowej.
Nowe kierunki budownictwa stalowo-szkieletowego,

którym poświęcono już szereg artykułów w prasie facho-
wej — jak to z dotychczasowego stanu badań i doświad-
czeń praktycznych w tej dziedzinie wynika, zdobyły już
sobie całkowicie prawo obywatelstwa jeżeli chodzi o bu-
downictwo wielkie.

Jednak kwestja stosowania tego systemu budowy
także w budownictwie naałem, t. j . przy budowie małych
domów jednorodzinnych budzi jeszcze ciągle szereg za-
strzeżeń i wątpliwości, w pierwszej linji wśród osób,
które z temi problemami nie miały możności bliżej się
zetknąć. Ponieważ jednak budownictwo małych domów
jedno- czy dwurodzinnych odgrywa w całokształcie za-
gadnienia budowlanego conajmniej taksamo ważną rolę,
jak budoAvnictwo domów blokowych wielomieszkanio-
wych, przeto Syndykat Polskich Hut Żelaznych, opiera-
rając się w tym kierunku na bogatych doświadczeniach
Anglji, Niemiec, Francji, Belgji, Szwajcarji i Czecho-
słoA\Tacji, postąpił słusznie, że i to zagadnienie polecił
architektom i konstruktorom polskim przestudiować
i opracować odpowiednie projekty typowe i zestawienie
dokładnych kosztorysów, celem przekonania się o ile
stosowanie szkieletu również w naszych warunkach przy
domach małych parterowych wzgl. jednopiętrowych jest
słuszne technicznie i ekonomicznie uzasadnione. (Ta część
pracy przypadła podpisanemu w udziale, wyżej wspom-
niane domy blokowe opracował p. arch. S. Syrkus, kon-
strukcję w obu wypadkach projektował p. prof. S.
Hempel).

Jako zadanie postawiono zaprojektowanie:
a) domu jednorodzinnego wolnostojącego w dwu

warjantach (większy i mniejszy), oraz
h) domu jednorodzinnego szeregowego — także

w dwu warjantach.
Domy te mają jednakową zasadę rozwiązania rzu-

tów, a różnią się jedynie wielkością ubikacyj i ilością po-
koji sypialnych (łóżek). Pozatem pewne różnice w ukła-
dzie wzajemnym pomieszczeń zachodzą z natury rzeczy
pomiędzy domami wolnostojącymi, a szeregowemi. Zre-
sztą mieszkania podobne. W parterze z przedsionka wej-
ście do sieni, dalej do kuchni, spiżarki i W. G. z umy-
walnią. Obok kuchni za kotarą pokój służby. Z kuchni
w ścianie kredensowej okienko do podawania potraw do
pokoju mieszkalnego bezpośrednio na stół, który stoi pod
okienkiem (w domach wolnostojących w osobnej wnęce).
Sień połączona jest z pokojem mieszkalnym szerokim
otworem (zasuwanym w razie potrzeby tylko kotarą).
Z sieni wejście do gabinetu przez drzwi (wzgl. kotarę).
Po odsunięciu kotar wszystkie trzy ubikacje (sień, mie-
szkalny, gabinet) stanowią — w razie potrzeby — jedno
duże wnętrze mieszkalne. Także ścianki działowe —
nie przenoszące dzięki konstrukcji szkieletowej żadnych
ciężarów — można ustawić zależnie od życzeń wzgl. po-
trzeby mieszkańców dowolnie (można stosować ściany
z dykty). Z pokoju mieszkalnego wejście na terasę
(oszkloną werandę) i po trzech stopniach do ogrodu.

Wprost z pokoju mieszkalnego (sieni) prowadzą wygodne
schody na I piętro. Takie założenie schodów jest nietylko
oszczędne, ale daje także bardzo praktyczne i korzystne
rozwiązanie komunikacji, a pod względem architektonicz-
nym stanowi dodatni motyw dekoracyjny. W sionce I-go
piętra szereg szaf i schowków, oraz oddzielne wejście do
2 lub 3 pokoi sypialnych, pokoju gościnnego, łazienki
i pralni, która jest zarazem ubikacją do suszenia bielizny,
a w razie potrzeby może stanowić pokój zapasowy. Pod-
dasza niema — dach płaski (konstrukcje; cegła na dźwi-
garach, chudy beton ze spadkiem i dwie warstwy klejo-
nej papy). Spadki do ścieków koło kominów. Na terasach
oprócz papy warstwa tłustego betonu drobno-ziarnistego
z mocną siatką drucianą w środku. W piwnicy centralne
ogrzewania, koks i zapasy.

Wyposażenie budynku staranne, urządzenia sani-
tarne: umywalnie w łazienkach i w parterze przy W. G.,
wanna (bidet) zmywak, 2 zlewy, kocioł do pralna, cen-
tralne ogrzewanie, w pokojach mieszkalnych parkiet,
w ubikacjach gospodarczych ksylolit. Stopnie: zewnętrzne
terazzowe, wewnętrzne betonowe z okładziną dębową.

Okna dostosowane do cienkich ścian: podwójne, lecz
w jednej ramie; (druga szyba w cienkiej ramie żelaznej,
otwieranej jedynie do czyszczenia).

Drzwi gładkie wyklejane obustronnie dyktą, —• ma-
lowane lakierem. Szafy wbudowane w ściany.

Podać należy, że powyższy rozkład ubikacyj jest
jednem z wielu możliwych (przy tymsamym układzie
szkieletu) innych rozwiązań; s z k i e l e t ż e l a z n y
d a j e w ł a ś n i e w t y m w z g l ę d z i e b a r d z o
d u ż ą s w o b o d ę , pozwalając również na łatwe ewent.
dokonywanie późniejszych zmian w przebudowie, co nie-
zaprzeczalnie stanowi jego wielką zaletę.

Aby przez zastosowanie szkieletu żelaznego koszt
budowy 1 nł użytecznej powierzchni nie tylko się nie
podwyższył, lecz przeciwnie obniżył, należało domy pro-
jektować ze szczególną oględnością, aby ciężar, a zatem
koszt szkieletu żelaznego był możliwie mały — z jednej
strony, z drugiej zaś, aby koszt szkieletu żelaznego zrów-
noważyć oszczędnościami iisyskanemi dzięki odpowied-
niemu rozwiązaniu całości konstrukcyjnej budynku.

W tym celu należało do konstrukcji ścian zewnętrz-
nych i działowych, oraz. stropów, przewidzieć materjały,
któreby wykazywały następujące właściwości:

1) lekkość (by nie obciążały zbytnio szkieletu),
2) małe przewodnictwo ciepła (ściany zewnętrzne)

i głosu (ściany wewnętrzne),
3) łatwość i szybkość w wykonaniu,
4) taniość.
Niemałą przytem rolę odgrywał wzgląd na to, ile

przy stosowaniu tych materjałów zużywa się zaprawy,
a z nią wody, co z uwagi na s z y b k o ś ć w y s c h n i ę -
c i a b u d y n k u i m o ż n o ś ć j a k n a j w c z e ś n i e j -
s z e g o o d d a n i a go do u ż y t k u , j e s t b a r d z o
w a ż n e .



Biorąc pod uwagę powyższe postulaty, oraz warunki
naszego rynku budowlanego — przyjęto, że przy systemie
stalowo-szkieltowym zaleca się stosować następujące ma-
terjały:

1. do ś c i a n z e w n ę t r z n y c h :
a) cegłę pustakową o dużych otworach, a cienkich

ściankach, na grubość 25 cm,
b) betony lekkie, jak: celolit i gazobeton na grubość

20 cm,
c) kombinację cegły pustej (celolitu, gazobetonu)

ocieplonej od wewnątrz warstwą płyt: korkowych, hera-
klitowych, solomitowych, na ogólną grubość 20 cm i t. p,

2. do ś c i a n d z i a ł o w y c h p o d o b n i e :
a) cegły puste 7 cm,
h) betony lekkie,
c) płyty heraklitowe i sołomitowe (5 cm). _. ,.
3. do s t r o p ó w :
a) cegły puste pomiędzy dźwigarami żelaznemi

szkieletu (strop „Kleina"),
b) płyty zbrojone z betonów lekkich.
Wybór tych materjałów zależy ogólnie od miejsco-

wych warunków rynkowych. Na Śląsku n. p. cegła pusta
jest tańsza od betonów lekkich; odwrotnie zaś w miejsco-
wościach, gdzie cegła jest droga, mogą się lepiej kalkulo-
wać betony lekkie.

W każdym razie przez stosowanie tych materjałów
obciążenie szkieletu jest nieznaczne. W zestawieniu ze
ścianą ceglaną 41 cm grubości, której 1 m2 wraz z obu-
stronną wyprawą waży 695—700 kg, 1 m2 ściany wyko-
nanej n. p, z cegieł pustakowych 10 cm gr. — do 5 cm
solomitu przyklejonego zaprawą cementową, z obustronną
wyprawą, czyli o grubości 19—20 cm waży 165 do 170 kg,
przyczem izolacja cieplna ma tę samą wartość co mur
z cegły o grubości 65 cm, a zatem jest przeszło półtora
razy lepsza, niż w ścianie ceglanej o normalnej grubości
(41 cm):

Stosowanie więc takich i tym podobnych ścian po-
zwoliło na daleko idącą oszczędność żelaza. Pozatem przy
Obmyślaniu samej konstrukcji żelaznej starano się o to,
by stosować konstrukcje dające najlepsze wykorzystanie
profilów (jak belki ciągłe i konsolowe) tak, że w końcu
osiągnięto rezultat taki, że n a 1 TO3 budowy przypadło
8—10 kg ż e l a z a (zależnie od typu). "W tej ilości żelaza
mieszczą się już belki stropowe (w odstępach CO' 1,25 ni)
i podciągi, które przy normalnej budowie również trzeba
wykonać; ponieważ stanowią one około 2I* ogólnej ilości
żelaza, a więc tylko 7s część (przypadająca na słupy)
trzeba uważać za nadwyżkę kosztów, którą należy zrów-
noważyć oszczędnościami na czemś innem. Ta 7B część
t, j . przeciętnie 3 leg na 1 ms stanowi około 5°/o ogólnych
kosztów budowy. Nadwyżkę tę zaoszczędza się przez l e p -
s z e w y k o r z y s t a n i e z a b u d o w a n e j po-
w i e r z c h n i .

Jeżeli bowiem zważymy, że przy cienkich ścianach
(wyżej opisanych) jakie przewidziano dla konstrukcyj
szkieletowych, na ściany odpada zaledwie 12—14°/o za-
budowanej powierzchni i porównamy to z powierzchnią
użyteczną murów w domach z cegły, która wynosi od
18—2O<l/o powierzchni zabudowanej, to widzimy, że osz-
czędność powierzchni przy systemie stalowo-szkieletowym
wynosi średnio fi"/o, czyli, czyli w ten sposób nadwyżka
kosztów spowodowana zastosowaniem konstrukcji szkie-
letowej równoważy się, dając nawet oszczędność l°/o. Po-
nieważ koszt tych ścian równa się w przybliżeniu kosz-
towi ścian z cegły — licząc na 1 m1, a pozatem przy sy-
stemie szkieletowym uzyskuje się pewne (nieznaczne)
oszczędności na fundamentach, oraz szybszem wykończe-
niu budowy i oddaniu jej do użytku, a przez to wcześniej
wycofuje się kapitał uwięziony w budowie i zyskuje w ten
sposób na procentach, przeto ogólną oszczędność oceniać
należy przy domach małych na 2—3°/o ogólnych kosz-

tów budowy. Oszczędność ta w początkach i przy niewiel-
kiej ilości wykonywanych indywidualnie domów może się
zmniejszyć, wtedy natomiast, gdyby domy typowe produ-
kowano masowo i seryjnie — wówczas oszczędność ta
może być znacznie większa.

Powyższe rozważania odnośnie oszczędności jakie
da się osiągnąć przy systemie szkieletowym, potwierdziły
się w przetargach rozpisanych na podstawie najdokład-
niej opracowanych kosztorysów, oraz w praktyce przy
budowie domu p. mec. K. w Katowicach, który wykonano
w opisany wyżej sposób.

W k o ń c u na zasadnicze pytanie:
Jakie należy wyciągnąć wnioski ze studjów przepro-

wadzonych przy opracowywaniu 'Omawianych projektów
oraz z dotychczasowych praktycznych wyników? I czy
się opłaci?

O d p o w i e m y :
Przy budowie jednego, czy nawet kilku takich dom-

ków, pomijając inne wyżej wspomniane dodatnie strony
budownictwa szkieletowego, znaczniejszych oszczędności
w kosztach uzyskać nie można. Pochłaniane one są przez
obznajaanianie pracowników z nlowemi sposobami bu-
dowy, tak że w rezultacie osiąga się w takim wypadku
te same koszta co w zwykłej budowie.

Wtedy natomiast, gdy będą budowane całe osiedla
seryjnie, według ustalonych typów ze znormalizowanych
elementów poszczególnych części budowy lub domy takie
będą mogły być przez odpowiednią firmę dostarczane
i montowane w krótkim czasie i po ustalonej cenie, wów-
czas zalety zastosowania konstrukcji stalowo-szkieletowej
będą mogły nawet w małem budownictwie wystąpić w ca-
łej pełni, dając znaczne korzyści i oszczędności. (W Sie-
mianowicach przy budowie kolonji 19-tu domków szkie-
letowych koszt wł wyniósł zł. 39,66). Szczególnie zaś na
podkopanych terenach górniczych, czy też wogóle na tere-
nach niepewnych (nawet gdyby koszta samej budowy przy
szkielecie stalowym nie były mniejsze) fakt znakomitego
usztywnienia budynku przez szkielet i uodpornienia go
przeciwko wstrząsom górniczym i innym ruchom podłoża,
stanowi niezaprzeczoną wartość, która musi odbić się
korzystnie na kosztach konserwacji budynku.

Pod koniec chcemy zwrócić uwagę na następujące
zagadnienie:

Gzy j e s t k o n i e c z n e m i w s k a z a n e m
o b c i ą ż a ć p r z y m a ł y c h d o m a c h s ł u p y
s z k i e l e t u c i ę ż a r e m ś c i a n z e w n ę t r z n y c h ?

Weźmy pod uwagę tę okoliczność, że ściany zewnę-
trzne muszą ze względów termicznych mieć dość znaczną
grubość i mają przy większości wchodzących w rachubę
materjałów wytrzymałość na tyle dużą, że mogą nietylko
nieść się same, ale (przy zastosowaniu mocniejszej cegły
pustakowej lub mocniejszych odmian betonów lekkich)
mogą nawet unieść ciężar stropów dwu, a nawet trzech
kondygnacyj. Wówczas słupy zewnętrzne miałyby za za-
danie jedynie przeniesienie ciężaru stropów, albo- też (przy
mocniejszych ścianach zewnętrznych) o d p a d ł y b y zu-
p e ł n i e , p o z o s t a ł y b y z a t e m j e d y n i e s ł u p y
w e w n ę t r z n e . W ten sposób sztywność budynku nie-
wieleby ucierpiała, a zostałyby zachowane inne korzyści
konstrukcji szkieletowej •—• w pierwszym rzędzie oszczęd-
ność miejsca i większa swoboda rozwiązania wnętrzna,
których to korzyści gruba wewnętrzna ściana dźwigająca
cegły •— nie daje.

Przy takiem założeniu odpadłaby jeszcze koniecz-
ność zmniejszania ciężaru ścian zewnętrznych przez sto-
sowanie różnych materjałów t. zw. zastępczych (jak he-
raktit, solomit i t. p.), które mimo bezspornych zalet są
jednak jeszcze mało wypróbowane i nie dają wszechstron-
nej pewności pod każdym względem. Stosowałoby się je
wówczas wyłącznie do izolacji cieplnej stropów, dachów
oraz ścian działowych, które to zadanie spełniają dobrze.



Budowa 16-to piętrowego gmachu w Warszawie.
W obecnej sylwecie wszystkich większych miast rze zwykłych kamienic godło nowoczesnej techniki bu-

starego i nowego świata wznosi się wysoko ponad mo- cl owianej w postaci t. zw. drapacza chmur.
Obecnie rozpoczęto w Warszawie

przy placu Napoleona pracę nad budową
16-to piętrowego gmachu Tow. Ubezp.
„Przezorność". Elewacja główna gmachu,
którego koszty preliminowano na ośm i pół
miljona złotych, zwrócona jest w stronę
placu Napoleona. Fasada główna wyko-
nana . zostanie w granicie i piaskowcu,
a hali i sale reprezentacyjne wyłożone bę-
dą marmurem.

Gały budynek będzie posiadać ośm-
naście kondygnacyj, t. j . dwie pod pozio-
mem ulicy, parter oraz piętnaście pięter,
przyczem górne dziesięć pięter utworzą
Avieżę na zasadniczej bryle gmachu. Wieża
ta od strony ul. świętokrzyskiej będzie od-
powiednio cofnięta z uwagi na cień pada-
jący na przeciwległe domy. W niższej czę-
ści gmachu do wysokości 5-ciu pięter znaj-
dować się będą w całym bloku biura. Po-
wyżej w 10-cio piętrowej wieży znajdować
się będą 6-cio pokojowe lokale mieszkalne,
po jednym na każdem piętrze.

Konstrukcja budynku jest oparta na
szkielecie stalowym, przyczem. fundamenty
i podziemia, aż do poziomu parteru, wy-
konane będą całkowicie z żelbetu. Wypeł-
nienie szkieletu cegłą pustą.

Powierzchnia placu wynosi około
1.800 m*. Powierzchnia użytkowa łącznie
około 11.000 w3, Kubatura budynku łą-
cznie z podziemiami około 56.000 nł. Obok
klatek .schodowych komunikację wewnątrz
gmachu ułatwiać będzie sześć wind, z któ-
rych dwie szybkobieżne. Wzniesienie tego
współczesnego gmachu o konstrukcji stalo-
wej zawdzięczyć należy dodatnim doświad-
czeniom centrali „Prudential" w Londynie,

Model 16-io piętrowego gmachu Tow. Ubezp. „Przezorność". Warszawa, gdzie 95% większych gmachów buduje się
pl. Napoleona. Konstrukcja gmachu stalowa. w szkielecie stalowym.

Monografja hutnictwa żelaznego.
Antoni Dzik — Hutnictwo żelazne w Polsce —

z subwencji Min. P. i H. Warszawa 1931 r. Skład główny
Kasa im. Mianowskiego.

Praca Antoniego Dzika wypełnia dużą lukę w na-
szej fachowej literaturze ekonomicznej. Poza zarysem
monograficznym p. Janusza Dębickiego, datującym jesz-
cze z roku 1925 i poza sprawozdaniem Komisji Ankieto-
wej (tom 13 — Przemysł Metalurgiczny), rozpatrującem
problem hutniczy pod pewnym specjalnym kątem widze-
nia, a dziś już także przestarzałem, nie posiadaliśmy
w polskiem piśmiennictwie fachowem monograficznego
ujęcia szeregu zagadnień gospodarczych, dotyczących
hutnictwa żelaznego. Bardzo ciekawe sprawozdania ro-
czne „Związku Polskich Hut Żelaznych" luki tej z natury
Tzeczy nie wypełniły, gdyż studjum każdego problemu
wymagało wertowania kilku tomów tych sprawozdań
i żnmdnych poszukiwań w czasopismach, fachowych. •—
Praca p. Dzika porusza na stukilkudziesięciu niezmiernie
treściwych stronach właściwie wszystkie zagadnienia
z tej dziedziny, łączy ona w sobie charakter przewodnika
(szczegółowe dane o budowie poszczególnych koncernów
hutniczych, o ich urządzeniach i programie produkcji,
organizacjach sprzedaży i t. d.) z charakterem szkicu hi-

storycznego i pracy programowej. Autor, przedstawiw-
szy w rozdziale 1 dzieje powstania hutnictwa żelaznego,
w dziale II stan hutnictwa tego przed wojną i w dziale I I I
zniszczenia wojenne, obrazuje w dalszych rozdziałach
rozwój hutnictwa żelaznego w Polsce Odrodzonej, dzie-
ląc swoje wywody na omawianie tego rozwoju w poszcze-
gólnych pięcioleciach. Pracę swą kończy p. Dzik dwoma
rozdziałami o charakterze programowym (cel, do którego
dążyć winno hutnictwo w Polsce i metody, prowadzące
do osiągnięcia jego; ochrona celna, jako jedna z metod).

Z pośród metod, prowadzących do zasadniczych
celów, t. j . do zaspokojenia przez hutnictwo polskie po-
trzeb rynku krajowego i do wyrównania surowcowej i ma-
szynowej zależności naszego hutnictwa od zagranicy przez
odpowiedni eksport wyrobów hutniczych, wymienia p.
Dzik racjonalizację produkcji i wymiany (modernizację,
koncentrację i specjalizację), porozumienia międzynaro-
dowe i pomoc rządowa. Możliwość tej ostatniej dopatruje
się autor AV odpowiedniej ochronie celnej, zabezpieczają-
cej rynek krajowy od zalewu towarów zagranicznych,
w ulgach kredytowych dla przemysłu, w zamówieniach
rządowych, ulgach taryfowych i podatkowych, premio-
waniu eksportu oraz odpowiedniej nowelizacji ustawo-



dawstwa gospodarczego i socjalnego. Nadzwyczaj aktu-
alny jest ostatni rozdział książki (Ochrona celna jako
jedna z metod). Autor przedstawia w treściwym skrócie
politykę celną szeregu państw w odniesieniu do produk-
tów hutniczych, wypowiadając się w konkluzji za koniecz-
nością utrzymania w Polsce dość wysokiej barjery celnej,
stosownie do poglądu Dra Szalewskiego, iż „cła wycho-

wawcze i wyrównawcze mają dalej prawo obywatelstwa
że względu na ustawodawstwo socjalne, koszty produkcji
i kredytu". Studjum p. Dzika, odznaczające się ponadto
bardzo staranną szatą zewnętrzną i rzadką w piśmien-
nictwie fachowem poprawnością języka, zajmie w naszej
literaturze ekonomicznej poczesne miejsce.

L. Horowitz.

Gmachy szkolne na szkielecie stalowym.
Jak wszystkie inne budowle powinny przedewszyst-

kiem i szkoły odpowiadać nowoczesnym wymogom oświe-
tlenia, ogrzewania, przewietrzania i t. p. oraz czynić
zadość warunkom ekonomicznym, a więc odznaczać się
trwałością i racjonalnem wykorzystaniem miejsca, bez
zwiększenia przytem kosztów budowy. Nie trzeba spe-
cjalnie podkreślać, że zysk na powierzchni użytkowej jest
tu szczególnej wagi, ponieważ chodzi o umożliwienie jak
największej ilości młodzieży równoczesnego korzystania
z dobrodziejstwa nauki.

Najlepsze bezwątpienia wykorzystanie przestrzeni
umożliwiają budowle na szkielecie stalowym, gdyż ściany,
zwolnione od funkcji dźwigania mogą być z jednej strony
o wiele cieńsze, % drugiej strony zezwalają na możliwie
największe wymiary okien. Mimo swej cienkości, izolacja

cieplna i głosowa nie natrafia tu na żadne trudności.
Okazało się również, że w budowlach stalowo-szkieleto-
wych można osiągnąć conajmniej takie same bezpieczeń-
stwo przeciwogniowe jak w budowlach masywnych. O ile
jeszcze dotychczasowe urządzenia drewniane zostaną za-
stąpione meblami stalowymi, spada niebezpieczeństwo
pożaru do minimum.

W Stanach Zj. Ameryki oraz w krajach zachodniej
Europy wybudowano cały szereg nowoczesnych szkół
o szkielecie stalowym i tak n. p. w Chicago gmach uni-
wersytecki, w Niemczech gmach uniwersytecki, w Kolonji
wyższą szkołę gospodarczą w Hohenheim, trzy szkoły za-
wodowe w Szczecinie, szkołę budowlaną w Dessau, szkołę
w Gelle, gimnazjum w Berlin-Kopenick i wiele innych.

K.

Pierwszy niemiecki kongres korozyjny.
W dniu 20 października 1931 r. odbył się w Berli--

nie I-szy niemiecki kongres korozyjny, urządzony przez
V. D. I., związek niemieckich hutników, niemieckie towa-
rzystwo metaloznawcze i związek niemieckich chemików.
Z wielu wygłoszonych referatów streszczamy narazie dwa:

W referacie swoim p. t.: „Korozja jako problem
fizykalno-cbemiczny'' wykazuje prof. dr. H. Mark, Lu-
dwikshaien, że naukowe badania przeprowadzone z jed-
nej strony nad katalizą, a z drugiej nad korozją metali,
posiadają wiele punktów wspólnych. W obu wypadkach
chodzi o badanie objawów powierzchniowych, przyczem
okazuje się, że miarodajnymi są tu dwa parametry: Wiel-
kość powierzchni i jej aktywność. Celem odrębnego wy-
znaczenia ich, należy zbadać zależność temperatury przy
odnośnych procesach, co do katalizy już niejednokrotnie
czyniono. Referat daje ogólny pogląd ma zjawiska kata-
lityczne i pozostające w związku z niemi zagadnienia ko-
rozyjne.

Na temat „Zwiększenie odporności korozyjnej przez
stosowanie stopów", wygłosił odczyt dr. inż. A, Fry, Essen.
Korozja stoi w ciągłej zależności od powinowactwa che-
micznego, oraz elektrolitycznego potencjału. Przy bada-
niu korozji metalurgicznej należy jednak uwzględnić
jeszcze inne zależności, a to w celu uzyskania jak najlep-
szej ochrony przeciw niej, przy pomocy stosowania sto-
pów, któreby czyniły równocześnie zadość mechanicznym
i technologicznym wymogom. Odporność korozyjna po-
garsza się początkowo wskutek domieszek, które dopiero
w warunkach szczególnych ją zwiększają. Warunkami
lakierni są: Zwiększenie równowagi chemicznej przez od-
powiednie dozowanie domieszek, korozja selektywna lub
uzyskanie stopów, które zaatakowane korozją pokrywają
isię warstwą ochronną. Omawia on w dalszym ciągu
sposób wytwarzania i stosowania stopów odpornych na
rdzę. G,

Podkłady stalowe nowego typu.
Biuletyn „Association iniernationale du Gongres

des chemins de fer" Nr. 6/1931 omawia podkłady szy-
nowe, gięte z grubej blachy stalowej,, o przekroju zbliżo-
nym do eliptycznego. Obwiednia na pewnej długości czę-
ści górnej jest spłaszczona i równoległa do poziomej dłuż-
szej osi elipsy, przyczem w miejscu przecięcia się osi
krótszej z dolną częścią obwiedni znajduje się szczelina
szerokości kilkunastu milimetrów, utworzona z dłuż-
szych krawęd,zi blachy; brzegi blachy, tworzące tę szcze-
linę, nie są przytem wygięte eliptycznie, lecz płaskie i two-
rzą ze sobą kąt około 135°. Kształt ten wykrystalizował się
na podstawie doświadczeń robionych w Niemczech jesz-
cze przed 10-eiu laty.

Dobra nawierzchnia kolejowa powinna się bowiem
odznaczać statecznością podkładów w podsypce, oraz wy-
kluczać względny ruch szyny i podkładu. Oba te warunki
spełniają wyżej opisane podkłady. I tak większa statecz-
ność zagwarantowana jest większą powierzchnią naci-

skową podkładu, oraz korzystniejszym rozkładem ciśnień
na podsypkę.. Natomiast ruch szyny względem podkładu
ograniczony jest do minimum dlatego, ponieważ połą-
czenia szyn z podkładami, dla elastyczności tych ostatnich
nie są narażone na tak wielkie wstrząsy jak przy zwy-
kłych podkładach żelaznych wzgl. drewnianych. Ela-
styczność ta uwydatnia się nietylko w kierunku piono-
•wym, lecz-i w kierunku ukośnym, a to z powodu korzyst-
nego ich kształtu. Wskutek tego unika się prawie zupełnie
pełzania szyn, występująca natomiast lekka deformacja
poprzeczna podkładów nie jest wcale niebezpieczna, gdyż
osiąga ona po jakimś czasie pewną, określoną wielkość,
która w dalszej eksploatacji już się więcej nie zmienia;
co się zaś tyczy ujemnych objawów zmęczenia lub1 starze-
nia się materiału, spowodowanych częstą zmianą obcią-
żenia, to takich objawów nie ustalono wcale. Głównemi za-
letami tych podkładów jest ich trwałość, mniejsze koszta
fabryczne, jaioteż taniość utrzymania nawierzchni.

ttedaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. ; [ Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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BUDOWNICTWO STALOWE
DODATEK DO „CZASOPISMA TECHNICZNEGO"

T R E Ś Ć : Inż. E. Cieś lewski : Przesunięcie osmiopiętrowego gmachu stalowo-szkieletowego. — Inż. E. Cieś lewski : isiy-
czynki do oceny budowli stalowych. — J. Załęski : Nowe materjały w budownictwie. ~ Inż. E. C. : Całkowicie spa-
wany most stalowy w Czechosłowacji. — I. K.: Kościoły stalowe. — Bruk stalowy w Pradze.

Inż. E. Cieślewski.

Przesunięcie osmiopiętrowego gmachu stalowo-szkieletowego.
Jedną z wielu zalet rozwijającego się w szybkiem

tempie budownictwa stalowo - szkieletowego stosowanego
przy wznoszeniu gmachów mieszkalnych, biurowych, ho-
telowych i t. d. jest możność łatwej przeróbki, nadbu-
dówki i t. p., a tem samem przedłużenie ich ekonomicz-
nego życiokresu. Kwestia ta zaczyna być w Polsce do-
piero aktualną, a to z tego powodu, ponieważ budowę
gmachów stalowo - szkieletowych zaczęto u nas od nie-
dawna stosować; natomiast z zagranicy, która posiada
bardzo wielką ilość gmachów na szkielecie stalowym,
można zaczerpnąć wiele przykładów, które wykazują,
w jaki sposób dało się uniknąć deprecjacji nieruchomo-
ści przez możność gruntownej przebudówki wzgl. znacz-
nego podwyższenia budynku. Za skrajny jednak wypadek
przedłużenia ekonomicznego życiokresu budynku, a przez
to zwiększenia wartości nieruchomości, należy uważać
niedawno uskutecznione przesunięcie 8-mio piętrowego
gmachu centrali telefonicznej w Indianopolis.

Wypadki przeniesienia małych domków na inne
miejsce nie należą do rzadkości; przychodziła tu z po-
mocą lekkość budynku i elastyczność tworzywa (drzewa,
gdyż tylko takie domy przenoszono). Nie do pomyślenia
jest jednakowoż przesunięcie kilkupiętrowego gmachu
murowanego, a jeszcze do tego o wielkim rzucie pozio-
mym; jeżeli więc udało się przesunąć wyżej wspomnianą
centralę telefoniczną z całą aparaturą, personelem, kli-
jentelą i to nawet bez przerwy w ruchu, należy to przy-
pisać okoliczności, że zbudowany on był na szkielecie
stalowym.

Pierson Street
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W r. 1930 zaszła konieczność rozszerzenia tej cen-
trali, mieszczącej się w 8-mio piętrowym gmachu, o po-

wierzchni zabudowanej 1.250 nł, wzniesionego w r. 1905.
W celu uzyskania miejsca pod budowę nowego gmachu
na źle wykorzystanej parceli, postanowiono przesunąć
stary budynek, zajmujący południowo - wschodnie na-
roże parceli w naroże północno - wschodnie, przyczem
.sama czynność przesuwania musiała się odbyć tylko
w granicach odnośnej parceli, gdyż nie wolno było ta-
mować intensywnego ruchu na przylegających ulicach.
W celu uzyskania więc swobody ruchów, przesunięto
gmach najpierw w kierunku „A", poczem dopiero obró-
cono go o 90° około osi „B". (Rycina).

Przed uskutecznieniem przesunięcia należało wy-
konać cały szereg robót przygotowawczych, dotyczących
terenu i samego gmachu. Przedewszystkiem ogołocono
parcelę ze wszystkich przedmiotów znajdujących się na
niej i zniwelowano ją w obrębie potrzebnej przestrzeni.
Sam grunt stężono ścianą oporową. Dla. utrzymania ru-
chu wybudowano galerje o trasie równoległej do linji,
którą miała zakreślić podczas ruchu przesuwowego
brama wejściowa znajdująca się w elewacji południowej,
do gmachu natomiast przymocowano pomost, stanowiący
połączenie z galerją. Wszystkie kable, jakoteż rury cen-
tralnego ogrzewania oraz na wodę, kanalizację, gaz i t. d.
przedłużono zapomocą giętkich pętli.

Następny etap stanowiło wykonanie wrotniska.
Teren przykryto płytą żelbetową grubości 15 cm, na
której ułożono grube dyle, a na nich ruszt ze szyn kole-
jowych, stopą obok stopy. Celem transportu gmachu,
którego ciężar wynosił 11 tysięcy tonn, zbudowano pod
jego korpusem ruszt z kształtowników stalowych; roze-
brano więc ściany parteru i zaopatrzono ogołocone słupy
stalowe w liczbie 56 w odpowiednie trzewiki, do których
przymocowano ciężkie dwuteowniki w kierunku. podłuż-
nym i poprzecznym, oraz zmocowano i usztywniono
wszystkie stalowe części konstrukcyjne dolnej kondy-
gnacji. Następnie podłożono wałki cylindryczne o śre-
dnicy 75 mm pod ruszt. W tym celu podniesiono budy-
nek etapami w ten sposób, że równocześnie podnoszono
tylko 6 słupów. Takie przeniesienie ciężaru na wałki
można było tylko dlatego uskutecznić, ponieważ szkielet
stalowy dawał należytą gwarancję spoistości całego
gmachu.

Przesunięcie budynku w kierunku „A" wykonano
przy pomocy 18 wind hydraulicznych o popędzie ręcz-
nym, opartym z jednej strony o ścianę oporową, z drugiej
strony o ruszt. Przestrzeń 16,1 m pokonano w 4 dniach
nieprzerwanej pracy. W tem miejscu został budynek
znowu lekko podniesiony celem umieszczenia wałków
w kierunku promieniowym, umożliwiającym ruch obro-
towy gmachu około punktu „B". Do przesuwania obroto-
wego iiżyto, obok wyżej wymienionych wind, jeszcze
windy parowej, ciągnącej gmach za pośrednictwem wie-
lokrążków. Łuk długości 68 ni pokonano w 17 dniach,
poczem ustawiono słupy stalowe na podporach nowego
fundamentu, przyczem budynek spoczął w nowem miej-
scu tak samo pewnie, jak i przedtem.
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Gmach nie doznał podczas transportu żadnych
uszkodzeń. Miejscami wystąpiły małe rysy w ścianach
i to tylko w chwilach nierównomiernego, etapowego pod-
noszenia. Po ustawieniu całego gmachu do poziomu,
rysy te zniknęły.

Bezsprzecznie, że podjęcie się transportu tak wiel-

kiego objektu przedstawiało pewne ryzyko, chociażby już
z tego powodu, że ginach wraz z urządzeniem reprezen-
tował kapitał 4 iniljonów dolarów; udanie się tego przed-
sięwzięcia należy jednak zawdzięczać tej okoliczności, że
szkielet stalowy z powodu swej elastyczności był w stanie
pokonać bez trudu wszelkie występujące naprężenia.

Inż. E. Cieślewski.

Przyczynki do oceny budowli stalowych.
Budynki stalowo - szkieletowe można należycie oce-

nić przez porównanie ich z budynkami z innego two-
rzywa z tem zastrzeżeniem jednak, że posłużymy się
przy tem wspólną platformą porównawczą. Stworzenie
jednak takiej platformy natrafia na wielkie trudności,
a to dlatego, ponieważ czynniki przemawiające na ko-
rzyść budowli stalowej nie uwydatniają się tylko bezpo-
średnio, lecz w znacznej mierze i pośrednio. Bezpośred-
nie czynniki, przemawiające na korzyść budowli sta-
lowo szkieletowych można dokładnie wyrazić w cyfrach,
wpływających na obniżenie kapitału inwestowanego; na-
tomiast wpływ czynników pośrednich, stwarzających
również korzystniejsze przesłanki amortyzacyjne, daje
.się odczuć dopiero w miarę eksploatacji. Wypada wymie-
nić jeszcze czynniki niewymierne, które przy równej
zresztą kalkulacji kapitału i amortyzacji mogą się
w wielu wypadkach przyczynić do przechylenia szali na
korzyść budowli stalowo - szkieletowej. Waloryzacja tych
wszystkich czynników oraz rozgraniczenie ich pola za-
sięgu są dosyć trudne; najważniejsze z nich, zresztą do-
statecznie już znane, są: oszczędność na przestrzeni i ma-
sach, krótki czas budowy, łatwość adaptacji, pewność
i długotrwałość oraz łatwość rozbiórki i ponownego uży-
cia materjału.

Zdawałoby się, że oprócz trafnej oceny powyżej
pokrótce wspomnianych pozycyj, wystarczy w celach po-
równawczych wziąć jeszcze n. p. pod uwagę koszta tych
części budowy, które (w przeciwstawieniu do monolitycz-
nej) wykazują odmienny materjał i wykonanie, a że
można natomiast pominąć przy porównaniu te koszta
i prace, które są identyczne w budowie służącej za pod-
stawę, dla porównania. Zobaczymy jednak z rozważań
przykładowo i pokrótce podanych, że ten sposób porów-
nania nie obrazuje dokładnie rzeczywistego stanu rzeczy.

Zaraz na wstępie wypada za.znaczyć, że należy się
liczyć ostatecznie tylko z całkowitemi kosztami, a nie kie-
rować się tylko samą relacją procentową, gdyż nie wolno
przeczyć, że n.p. koszta samego szkieletu stalo-wego ob-
ciążają koszta całkowite tylko w 10 do 2O°/o, zależnie od
ilości pięter, przeznaczenia budynku i wykończenia,
z czego wynika, że o ileby szkielet stalowy okazał się
droższym n. p. o 10°/o od analogicznego szkieletu monoli-
tycznego, to różnica w kosztach całkowitych wynosiłaby
tylko 1 do 2°/0. Różnicę tę jednak równoważy przy bu-
dowli stalowo - szkieletowej chociażby już uzyskanie
większej powierzchni użytkowej. Jest więc rzeczą zrozu-
miałą, że z tego powodu nie wystarczy porównywać
kosztów samego tylko szkieletu stalowego z kosztami
szkieletu monolitycznego, chociażby nawet w niektórych
wypadkach dla zMriększenia dokładności wciągnięto w ra-
chunek stropy. Nie mniej ważną rolę gra również to, czy
kalkulacja dotyczy małej, czy też dużej budowli, czy ilość
kondygnacyj jest wielka lub nie, gdyż, przy zresztą rów-
nych innych warunkach, koszta mogą się przesunąć na
korzyść jednej lub drugiefl budowli i to chociażby już na-
wet z powodu mniej lub więcej skomplikowanego rzutu
poziomego. Zupełnie fałszywein byłoby również twierdze-
nie, że AV pewnym danym wypadku opłaca się n. p. sto-
sowanie monolitu li tylko z tej przyczyny, że gdzieś wznie-
siono już swego czasu podobną budowlę. Tak n. p. przy
pewnym projekcie, przewidującym gmach o względnie

wielkiej ilości kondygnącyj, projektodawca wskazywał na
to, że budowla monolityczna tej samej wysokości już
istnieje. Przeoczył jednak, że wymieniony gmach był
0 wielkim rzucie poziomym i posiadał bardzo wielki dzie^
dziniec wewnętrzny, podczas gdy nowo projektowany
dom miał być budowlą zwartą i wąską; okazało się
więc w trakcie projektowania, że wykonanie słupów jako
monolitycznych nie było wskazanem, gdyż o ileby chciano
po myśli miarodajnych przepisów uwzględnić siły i mo-
menty wywołane naporem wiatru, łączny przekrój słu-
pów byłby tak duży, że zająłby za wiele cennego miejsca
użytkowego,co byłoby równoznacznem z zupełną nieren-
townością budynku. Oprócz tego gmach brany za wzór
posiadał kondygnacje o wysokości 4 m, podczas gdy przy
nowoprojektowanym budynku, który miał być przezna-
czony na biura prywatne i mieszkania, wystarczyłaby
stosowana dziś najwyżej wysokość 3,4 do 3,60 m; ze
względu więc na mniejszą smukłość słupów stalowych
wypadłyby też i mniejsze przekroje; przy słupach mono-
litycznych ta różnica wysokości nie gra zasadniczej roli,
gdyż przy rezulitującym i tak już względzie wielkim prze-
kroju, staje się wytoczenie bezprzedmiotowem. Co się
natomiast tyczyło samych kosztów, to porównywanie obu
kalkulacyj chybiałoby celu chociażby już tylko z tego po-
wodu, że preliminowane wydatki na poszczególne roboty
z powodu innych warunfeÓAv lokalnych wykazywałyby
ogromne różnice, idące już to w plus, już to w minus.

Na miano ścisłości mogą zasługiwać kalkulacje po-
równawcze tylko dla zupełnie identycznych typów, więc
równych co do powierzchni użytkowej, rozkładu i liczby
pięter. Lecz nawet i przy takiem założeniu nie da się
mimo wszystko uniknąć wielkich różnic; wypadną one
z tego powodu, że n. p. inżynier mający doświadczenie
w projektowaniu budowli monolitycznych, obliczy wpraw-
dzie z bardzo wielkiem przybliżeniem taki budynek, nato-
miast przy budynku stalowo - szkieletowym popełni cały
szereg nieścisłości, mających swoje źródło w stosowaniu
niecelowej konstrukcji, kształtowników, fundacyj i t. d.
1 t. d. Praktyka wykazała, że chociażby same tylko od-
mienne projektowanie połączeń może spowodować, że
różnica ciężaru części nieistotnych jak nitów, śrub, pod-
kładek, osiągnie 25°/0 ciężaru całej konstrukcji.

Na platformie porównawczej powinny się również
znaleść przesłanki natury czysto statycznej. Jeżeli się
n. p. żąda, aby przy budowlach na szkielecie stalowym
uwzględniono w przekrojach momenty wywołane napo-
rem wiatru, to nie należy przy budowlach monolitycz-
nych załatwiać się z tem zagadnieniem przez zwiększenie
tylko sił pionowych, występujących w słupach. Nie
uwzględnia się również, że n. p. kanały na przewody,
żłobione w słupach monolitycznych, słupy te osłabiają,
podczas gdy przy słupach stalowych kanały takie naru-
szają tylko otuliny, a więc część nieistotną słupów. Słup
monolityczny nie posiada też zawsze suponowanej zwię-
złości. Wszystko wyżej wspomniane sprawia, że stopień
bezpieczeństwa budowli monolitycznej niekoniecznie musi
zawsze odpowiadać przyjętemu, podczas gdy przy budowli
stalowej teoretycznie przyjęty współczynnik bezpieczeń-
stwa w rzeczywistości nie doznaje żadnego uszczerbku,
lecz raczej jest większy już n. p. z tego powodu, że kon-
struktor zmuszony jest stosować znormalizowane profile



i nie ma możności całkowitego wykorzystania ich wy-
trzymałości dopuszczalnej.

Z powyższych krótkich uwag wynika już, że zu-
pełnie ogólnikowe stawianie opinji o ekonoiniczności bu-
dowli stalowo - szkieletowych, nie powinno mieć miejsca,
wręcz przeciwnie, ich ocena winna się ograniczać każdo-
razowo do wypadków konkretnych, przyczem dotychcza-
sowe schematy, o ile się je stosuje, musi się odpowiednio
zmodyfikować. Ponieważ jednak w rezultacie należy
ocenić całość, na którą składają się pojedyncze pozycje,
trzeba te ostatnie umieć słusznie zwaloryzować tak pod
względem jakości, a więc jako Avady lub zalety, jak też
pod względem wielkości. Przesłanką winno być natural-
nie, że ma się do czynienia ze skrupulatnie skonstruo-
wanym szkieletem stalowym, oraz celowym doborem
reszty materjałów. Już więc przy wstępnych pracach, jest
niezbędne ścisłe porozumienie się między konstruktorem
a architektem, tembardziej, że dotychczas tak samo
w konstrukcjach stalowych, jak i w stosowaniu nowo-
czesnych materjałów budowlanych, panuje wielka roz-
bieżność. Architektonicznie najpiękniej pomyślany pro-
jekt, nieliczący się jednak z właściwością szkieletu stalo-
wego, może z ekonomicznego punktu widzenia, obrócić
w niwecz zalety budowli stalowej. Niezbędne jest też
pewne doświadczenie w tej nowej dziedzinie budownictwa
lądowego i opanowanie jego podstaw naukowych.

Powyższe uwagi są z tego powodu na czasie, po-
nieważ instytucje lub osoby finansujące pewną budowlę,
a biorące pod uwagę również ewentualność stosowania
przy niej szkieletu stalowego, stawiają przeważnie sche-
matyczne pytanie, po czemu kalkuluje się 1 m" zabudo-
wanej przestrzeni i na podstawie tej ceny jednostkowej
wyciągają wnioski co d.o ekonoiniczności budynku. Je-
żeli pozycja ta jest odpowiednio niską, przy zadośćuczy-
nieniu reszcie programu budowlanego, to wtedy dopiero
uważa się budowlę jako mogącą stanąć do konkurencji
z budowlą monolityczną. Ponieważ cena jednostkowa
stanowriła dotychczas niejako miernik podstawowy, niech
będzie przynajmniej wolno, mimo szczupłych ram ni-
niejszych rozważań, wskazać przykładowo, jak należy
ten miernik zmodyfikować.

Jest jasnem, że na tej drodze można było uzyskać
pewien dostatecznie dokładny rezultat co do ekonomicz-
ności budowli tak z punktu widzenia kupieckiego, jak

i techniczno - konstruktywnego, jak długo się technika
budowlana posługiwała takiemi konstrukcjami, które
miały tylko mały wpływ na mogące powstać różnice
w objętościach budynku. Jednak dziś przy zwiększeniu
się znaczenia cienkościennych konstrukcyj, metoda ta już
nie wystarcza. Porównanie takie musiałoby wypaść na
niekorzyść budowli stalowo - szkieletowych z dwóch po-
wodów: Albo cena kosztów budowy zostałaby, przy
zresztą równej przestrzeni użytkowej, podzieloną przez
za małą liczbę metrów sześciennych, skutkiem czego wy-
nikłaby wyższa cena jednego metra sześciennego', wpro-
wadzająca nas w błąd, albo nie ujawniłaby się nadwyżka
obudowanej przestrzeni użytkowej, przy zresztą równej
objętości. Poniższe dwa przykłady wskażą, jak wielkie
różnice mogą z tego powodu powstać:

I. Koszta budowy dwóch gmachów o równej prze-
strzeni obudowanej (użytkowej), jednego cienkovściennego
na szkielecie stalowym, drugiego murowanego są również
równe i wynoszą dla każdego po 1,600.000 zł. Kubatura
zabudowana pierwszego wynosi tylko 23.500 fił, drugiego
natomiast 25.200 m", z tego wypada, że metr sześcienny
budynku stalowo - szkieletowego kosztuje 68,00 zł., mu-
rowanego 63,50 zł. Ponieważ różnica wynosi 7°/o na nie-
korzyść stalowo - szkieletowego, wynikałoby na pozór, że
kalkuluje się on drożej, co jednak jest mylnem, gdyż jak
na wstępie zaznaczono, tak koszta budowy, jak i prze-
strzeń użytkowa są identyczne jak gmachu murowanego.

II. Dwa gmachy o 25.200 m" zabudowanej (w odróż-
nieniu do obudowanej) przestrzeni kosztują po 1,600.00;
wobec tego że w8 wypada po 63,50 zł., wynikałoby, że
oba kalkulują się jednakowo. Lecz i tu ocena jest zupeł-
nie mylna, jeżeli się uwgzględni, że gmach stalowo - szkie-
letowy stawia nam do dyspozycji 22.900 w,3 przestrzeni
użytkowej, natomiast murowany tylko 21.000 mB

t a więc
o 9"/o mniej.

Z powyższego wynika, że tylko wtedy otrzymamy
dla kubatury cyfry wytrzymujące krytykę, o ile wyelimi-
nujemy z kalkulacji czynniki zawierające odmienne gru-
bości konstrukcyjne, czyli liczymy się z przestrzenią obu-
dowaną, a nie zabudowaną.

Wiele podobnych rozważań, jak powyższe, można
przytoczyć dla wszystkich pozycyj mających wpływ na
ocenę budowli stalowych, przyczem należy dla każdej
z nich stworzyć sprawiedliwą platformę porównawczą.

Jan Załęski.

Nowe materjały w budownictwie.
Zwiedzającemu międzynarodową wystawę budo-

wlaną w Berlinie rzuca się w oczy ogromna różnorodność
nowych materjałów i elementów budowlanych, ułatwia-
jących architektowi tanie i praktyczne wyposażenie mie-
szkania we wszystko, czego może potrzebować kulturalny
i wymagający lokator.

Wysoce uprzymysłowione Niemcy przodują całej
Europie w dziedzinie przemysłu budowlanego. Przedsta-
wiły nam one w dwóch pawilonach dziesiątki nowych
fabrykatów, przeznaczonych na zastąpienie dotychczas
używanej cegły i drzewa. Czemu przypisać to dążenie
do wynajdywania czegoś nowego, gdy się ma materjały
stare i wypróbowane?

Jeżeli zastanowimy się, że ścianka grubości 10 cm,
zrobiona z jednego znowych materjałów zastępczych,
chroni tak samo od mrozu, jak ściana z cegły grubości
jednego metra, że jest więc od niej znacznie ekonomicz-
niejsza, a pozatem tańsza, lżejsza i prędsza AV budowie,
to zrozumiemy, że usiłowania przemysłowców w kierunku
wytworzenia rozmaitych materjałów zastępczych nie były
bezzasadne.

Nowoczesne fabrykaty, używane do wykładania su-
fitów i ścian lub wprost do wypełniania ścian w bu-

downictwie stalowo - szkieletowem, muszą posiadać nastę-
pujące zalety: taniość, lekkość, złe przewodnictwo ciepła
i głosu, odporność na wilgoć i ogień, łatwość obróbki.
Na wystawie berlińskiej można było zobaczyć sporo ma-
terjałów odpowiadających tym wymaganiom. Są one sto-
sowane szeroko we wszystkich niemieckich budowlach,
w ślicznych osiedlach podberlińskich, obniżając wydatnie
koszty budowy, a dając mieszkania suche, ciepłe i ciche.

O k n a . W pawilonach zawierających eksponaty
fabrykantów instalacyj , stolarszczyzny i t. p., rzucał się
w oczy ogromny wybór drzwi i okien stalowych. Trzeba
stwierdzić, że dotąd u nas powszechnie stosowane okna
bleitramowe i t. zw. „polskie", należą do przeżytków i nie
odpowiadają nowoczesnym wymaganiom, marnując przez
szprosy oraz zbyteczną grubość bleitramu i ram okien-
nych moc światła, którego obfitość jest jednem z haseł
nowoczesnego budownictwa. Dużym postępem w kie-
runku zwiększenia „produkcyjności" jest okno szwedzkie, •
opisane w numerze wrześniowym 1930 r. 0. G. D. przez
inż. Padlewskiego.

Okna stalowe w swym dużym wyborze są o tyle od
okien szwedzkich praktyczniejsze, że mają ramy zmniej-
szone do paru centymetrów, przez co tracą minimalną



b

ilość światła, nie paczą się, są lżejsze, no i tańsze od
drewnianych. Zarówno futryny, jak i ramy okienne wy-
konane są z nieskomplikowanych stalowych kształtek,
dzięki czemu są nader proste w robocie, a co zwykle za
tem idzie — trwałe. Od mrozu chronią trochę gorzej niż
okna drewniane, ale i temu zaradzają niektóre firmy,
dając w środek kształtki wkładkę drewnianą, stanowiącą
wystarczającą ochronę od przemarzania. Ramy stalowe
dają jeszcze jedną wygodę, a mianowicie' łatwość kon-
struowania okien rozsuwanych, a nie otwieranych; ko-
rzyści z takiego urządzenia wyjaśnione były w wyżej
wspomnianym artykule inż. Padlewskiego. Nie trzeba
wspominać, że okna wystawione w Berlinie nie przewi-
dują absolutnie okienek górnych, będących już dziś prze-

żytkiem, i dających kosztem uciążliwego mycia i otwiera-
nia bardzo względną wentylację.

Gdy już mowa o oknach, należy wspomnieć o nader
prostem urządzeniu, zastępującein królujące u nas dotąd
gzymsy, których pojęcie połączone jest z myślą o całym
skomplikowanym systemacie sznurków i kółek oraz
o psującej się i zacinającej zasłonie. Całość znowu składa
się z prostej mosiężnej czy też stalowej niklowanej
kształtki ze szparą, biegnącą od dołu na całc*j długości.
Przez szparę tę przesunięte są uchwyty, trzymające za-
słonę czy firankę, i opierające się wewnątrz kształtki
bądź na kółkach bądź też na talerzykach, a poruszające
się wzdłuż szpary jak na szynach, lekko i swobodnie.

Inż. E. C.

Całkowicie spawany most stalowy w Czechosłowacji.
Za przykładem Polski, która w zimie 1928/29 wy-

budowała pierwszy na świecie most stalowy, całkowicie
spawany, pod Łowiczem, rozpiętości teoretycznej 27 m>
projektu prof. S. Bryły, poszły inne kraje.

I tak w r. 1929 zbudowano w Austrji na terenie fa-
bryki „Elin A. G." pad Weiz belkowy most kolejowy
o rozpiętości około 6 m. Prawie równocześnie wybudo-
wano w północnej Ameryce obok wodospadu Ghicoppee
całkowicie spawany most stalowy o rozpiętości 41 m. Wy-
konaniem jednak mostu całkowicie spawanego o naj-
większej dotychczas na świecie rozpiętości przęsła mogą
się poszczycić zakłady „T. A. przedtem Skoda" w Pilznie.

Jest to most drogowy, przechodzący ponad dwutorowym
szlakiem kolejowym, przecinający teren zakładów firmy
Skoda. Ciężar tego mostu, nieposiadającego ani jednej
śruby wzgl. nita, o rozpiętości 49,2 m i szerokości 8,35 m,
wynosi 145.000%.

• Obliczenia wykazały, że w porównaniu z mostem
nitowanym o tej samej nośności zaoszczędzono na cięża-
rze 30.000 kg, czyli przeszło 17°/o. (Odnośna oszczędność
wynosi przy moście pod Łowiczem 20%, przy moście pod
Weiz 15°/o). Podczas próby obciążenia ustalono, że ugię-
cie mostu pod ciężarem 112 t wynosiło 85 mm, zamiast
spodziewanego ugięcia 108 inni, czyli 21,5°/o mniej.

1. K.

Kościoły stalowe.
Ogólnie można zaobserwować w historji, że styl

i architekturę świątyń i kościołów uzależniano od ma-
terjału, jakim rozporządzano. Monumentalność egipskich
świątyń oparta była na granicie, Grecja budowała swoje
świątynie z marmuru, renesans używał wapnia i pias-
kowca. Od samego początku budownictwo było umiejęt-
nością przezwyciężenia statycznych niedomagań ma-
terjału. Wynikiem tych dążeń były łuki i sklepienia stylu
romańskiego, kopuły kamienne baroku, filary i filigra-
nowe sklepienia gotyku, który to styl słupom kamiennym
starał się nadać pozór cienkich żeber, stosując wąskie,
lecz wysokie okna. Budowniczowie poszczególnej epoki,
wykorzystywali do granic ostatecznych nośność mate-
rjału i posługiwaliby się zapewne chętnie materjałem
bardziej wytrzymałym, gdyby nim rozporządzali. Kiedy
dawniej budownictwo kopuł i sklepień, podpartych
ogromnymi filarami, wymagało potężnych mas materja-
łów budowlanych, można to samo osiągnąć dziś łatwo
przez, stosowanie wysoko-wartościowych tworzyw, we-
dług zasad nowocześnie ujętej statyki budowlanej.

W epoce konstruktywizmu stal pozwala nam two-

rzyć arcydzieła godne ducha gotyku i baroku. Powstały
piękne kościoły z żelbetu, n. p. św. Antoniego w Bazylei,
jak również kościoły czystej konstrukcji stalowej, która
występuje w ich architekturze otwarcie lub służy jedynie
za szkielet dźwigający wypełniony odpowiedniemi mate-
rjaDami. Pomijając Stany Zjednoczone, kraj niepoha-
mowanego postępu techniki, wzniesiono na europejskim
kontynencie szereg kościołów na szkielecie stalowym, jak"
n. p. w Anglji — w Londynie kościół Chrystusa przy Tuf-
ton Street, —• kościół w Blakpool, w Niemczech kościoły
pod wezwaniem św. Antoniego w Pile, pod wezw. św. Jó-
zefa w Offenbach n/M., pod wezw. św. Mateusza w Diissel-
dorfie, kościoły w Riederwald, w Hedelfingen, w Kellen,
trzy kościoły w Essen, między którymi znajduje się ko-
ściół ze stali i szkła proj. Bartminga, przeniesiony z wy-
stawy „Pressa" w Kolonji do Essen. W Jerozolimie wspa-
niały kościół Dormition opiera się również na konstrukcji
stalowej. Obecnie znajduje się w budowie kościół stalowy
dla Karmelitów proj. arch. Prutschera we Wiedniu, oraz
kościół stalowy proj. arch. Slama w Pradze-Nusle.

Bruk stalowy w Pradze.
W poszukiwaniu rodzaju drogi odpornej na wielkie

obciążenia spowodowane ruchem pojazdów osobowych
i ciężarowych, pojawiają się coraz częściej próby stoso-
wania do budowy dróg żelaza w różnych postaciach. —
Znane jest powszechnie zbrojenie siatką drucianą na-
wierzchni betonowych, celem podniesienia ich wytrzyma-

łości i źyciokresu. W Niemczech n. p. wykonano w roku
1930 — 21 takich dróg. Jak donoszą z Pragi plac przed
dworcem im. Masaryka ma być wybrukowany płytami
stalowemi ułożonemi na warstwie betonu. W razie po-
myślnego wyniku próby bruk stalowo - betonowy będzie
stosowany jeszcze na kilku innych ulicach Pragi.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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Itiż. Arch. W. Kłębkowski. . , r !

Budownictwo osiedli i małych domów mieszkalnych. :

100.000,r mieszkań, rocznie . należałoby budować
w miastach polskich, by.w ciągu lat 15-tu dać mieszka-
nie wszystkim. Mieszkanie w zrozumieniu potrzeby,
w zrozumieniu kultury, higjeny ciała i-ducha.milionów.
Czyż urzeczywistnienie takiego programu jest możliwem
wykonać rękoma, rzemieślnika, murarza, cegiełka po ce-
giełce? Narzuca,się tu samo przez się pojęcie masowości,
konieczność wprowadzenia do budownictwa produkcji
mechanicznej, produkcji znormalizowanych •. powtarzal-
nych typów,; - . • •.;..,-. ,

Typy takie stworzyć można tylko w szkielecie stalo-
wym. O' materjałach nie będę się rozwodził, zajmę się
domem mieszkalnym jako jednostką i domem w groma-
dzie, w zespole, jako zagadnieniem arcłdtektonicznem.
Pozaitem • będę się starał omówić przykłady stalowego
szkieletowego budownictwa mieszkalnego, powstałe za-
granicą, w Polsce, a szczególnie u nas na Śląsku.

Ludzkość dzisiejsza pragnie, światła jak najwię-
cej! Architektura nowoczesna wyzwoliła się z ciemnych
ponurych murów czynszówki przeszłego stulecia, dom
mieszkalny . to przedewszystkiem zagadnienie .. wygody,
higjeny i celowości. Mieszkanie to zagadnienie, któremu
od lat dziesięciu poświęca się 9O°/o miejsca wszelkich
pism architektonicznych. Dom to gniazdo, w.którem wy-
chowuje się pokolenia. •

, Józef Frank : w swem dziele „Architektura, jako
symbol" pisze: „Budynek mieszkalny jest to dom, który
nie jest na to,-by służyć. czemuś odległemu, być miejscem
wytwarzania;lub zarobku, jest to cel sam dla siebie i ma
przez swe istnienie uszczęśliwiać' ludzi i -w każdej swej
części przysparzać im. przyjemności. Ponieważ ten waru-
nek ma znaczenie na- całe życie, dla każdego zmiennego
nastroju, dla każdej okoliczności choćby niespodziewanej,
jest .ogół wszystkich życiowych elementów budowlanych
uwarunkowany przez nasze życie rzeczywiste, a nie je-
dynie stworzone przez utopistów".., -

• Prawdziwym twórcą nowoczesnego domu jest Le
Gorbusier. Jego pawilon na wystawie sztuk dekoracyj-
nych-w Paryżu'pod hasłem j,Leśprit nouveau" jest pra-
wie całkowicie poświęcony mieszkaniu. Stworzył on typ
nowoczesnego domu podniesionego na słupach nad tere-
nem, by przybliżyć mieszkanie do niezasłoniętegó widno-
kręgu i oddalić, od wilgoci terenu. Zezwoliła na to archi-
tektura szkieletowa, gdzie same słupy stalowe kosztują
minimalnie, mniej, aniżeli droga izolacja przeciwwodna.
Okno podłużne od ściany do ściany daje ośmiokrotnie
lepsze naświetlenie wnętrza, aniżeli dawałoby :takie same
co do powierzchni okno wysokie. Stosowanie takich okien
jest możliwe tylko -w szkieletowym domu.,

•,Gorbusier pisze: „Cała historja architektury obraca
się wyłącznie około otworów -okiennych. Żelazobeton,
a szczególnie szkielet stalowy daje możliwość maksymal-
nego oświetlenia ". Cienka — pełniąca jedynie funkcję
izolacji i— ściana domu nie zabiera również światła, głę-
bokie ościerza starych fortecznych nlurów kamienicy

wielopiętrowej należą do przeszłości. Szyba okienna naj-
częściej licuje z licem zewnętrznem ściany.

Przez zastosowanie całego szeregu systemów wy-
pełnienia szkieletu spełniającego funkcję dźwigania, ścia-
nami pełniącemi funkcję izolacji termicznej, dom szkiele-
towy, nawet mały jednorodzinny, zwycięsko konkuruje
z domem o konstrukcji całkowicie ceglanej. We Francji,.
Anglji, Niemczech, • Ameryce, Czechosłowacji, Austrii
powstaje cały szereg osiedli złożonych z.dombw ŝzkiele-.
tówych tak jednorodzinnych jak i szeregowych i bloko-
wych..-Poza Ameryką na • kontynencie mieszkalne bu-
downictwo ('szkieletowe jest stosowane'w małych jedno-
rodzinnych domkach, najczęściej jednak przy- szerego-
wych 'domach jedno-, dwu- i trzypiętrowych. W Anglji
n. p. zbudowano • w szkieleoi-e stalowym już przed sześciu
laty 5.000 małych domków robotniczych jako kolonje
w Hait-Hill i'•Glasgow-. W -Szwajcarii "zbudowano przy
pomocy finansowej rządu kolonię stalowo-szkieletową
Schorenmatten w Bazylei. Duże osiedla-przy zastosowa-
niu konstrukcji stalowej wzniesiono w! Austrji,- n. p.
w Salzbiifgu1 i pod Wiediiiem, ;jak również w Czechosło-
wacji, n. p. w Liskowcu, • Witkowicaćh • i t/ cl.

• Francja rozpoczęła- w r. 1929 szerszą aicję bu-
dowy domków stalowo-szkieletowych. Bezpośrednią przy-
czyną było uchwalenie na wniosek Ministra Louchera
•ustawy o budowie 200.000 tanich mieszkań. We Francji
samej powstaje około dziesięciu konkurujących między
sobą systemów budowy, jak system: „Forges de Stras-
sbourg" dom wielokomórkowy syst. „Goańda",' dom śyst.
„Fillod", isyśt: „Isotherme Decourt", syst. „Rombaś",
syst. „de Commentry Oissel" i inn&. Wszystkie te systemy
są fabrykowane seryjnie w rozmiarach i typach standa-
ryzowanych. Praca na placu budowy jest ograniczona
•domontażu, przyczem mogą być użyte zwykłe, tanie siły
robocze. Czas budowy łącznie' z-pracami wykończenio-
wemi trwa około dwu miesięcy. : ' •

Ogromny rozwój hutnictwa w Niemczech w czasie
•wojny szuka po wojnie zbytu dla swych warsztatów pracy
w budownictwie. I tutaj stworzono najrozmaitsze sy-
stemy, jak system Blecken, system Bóhler, system Spiegel,
system Miiller, Menniken i ; inne. Z większych założeń
w Niemczech należy wymienić osiedla w l\óthonberg koło
Kassel, • Celle i Romerstadt' pod Frankfurtem, Siedlung
Herrenwerwe, Diirenberg-Merseburg, Tornow Neu-Koln
pod Berlinem, Hamborn, Dudsburg, Diisseldorf-Herdt,
Essen-Riiterscheid, Stuttgard, Lipsk, Wrocław i wiele in-
nych, wszystkie wykonane w stali. Są to osiedla nieraz
ibardzo duże, w Neu-Koln n. p. wybudowano' 4.300 mie-
szkań, w Rothenberg 2.500 mieszkań.

-Wyniki osiągnięte przez arch, Hąeslera w Kassel
i Celle dotyczą • nietylko potanienia budowy mieszkania,
lecz też podniesienia jego wartości mieszkalnej, i przyczy-
niają się do rozwiązania kwestji' osiedli pod względem
kulturalnym, gospodarczym i socjalnym. Na wartość
mieszkania składają się następujące czynniki, które wzra-
stają w miarę' tego, czy przeznaczone jest ono dla sfer
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najuboższych., czy też.dla sfer skromnie lub średnio upo-
sażonych. Po pierwsze socjologiczne, a więc osobne
łóżko dla każdego mieszkańca, podział -ubikacji sypial-
nych według płci, osobna przestrzeń dla życia zbiorowego
rodziny, centralne ogrzewanie, wspólne pralnie dla odcią-
żenia matki wzgl. kobiety zarobkującej. Po drugie psycho-
logiczne: Odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych
mieszkań na większych przestrzeniach, gwarantujących
spokój i izolację, mieszkańców. Po trzecie higieniczne:
Nasłonecznienie, osobna kuchnia, ustępy spłukiwane,
umywalnia, sposobność kąpieli, obmywalnia naczynia,
uniknięcie dotkliwego kurzu i t. p. Po czwarte mie-
szkalne: dostateczne rozmiary pokoi, wentylacja, osobne
pralnie z urządzeniami i t . p. Po piąte budowlano-eko-
nomiczne: najniższe koszty, bez zmniejszenia ogólnej war-
tości mieszkalnej. Arch. Haesler rozróżnia podział mie-
szkań na typy pod względem tych wartości, jak też pod
względem rozmiarów w zależności od ilości osób je za-
mieszkujących.

Wybudowane jako pierwsze osiedle Rothenberg koło
Kassel zawiera trzy typy mieszkań. Każdy z tych typów
rośnie proporcjonalnie do ilości członków rodziny.
W 'osiedlu w Gelle natomiast wprowadził Haesler tylko
dwa typy, z których każdy stosowany jest w trzech Aviel-
kościach, 2-łóźkowy, 4-łóżkowy i 6-łóżkowy. Typem jest
tu koncepcja formy mieszkania, wielkość jego jest funk-
cją ilości łóżek. Koncepcja sfunkcjonalizowania mieszka-
nia jest tutaj bardzo elastyczna i przy każdej normalnej
ilości łóżek.daje plan przejrzysty i mieszkalny. Wielkość
pokoju mieszkalnego jest tu proporcjonalna do ilości
kabin mieszkalnych. Typ pierwszy posiada meble wbudo-
wane, zaś drugi mebli takich nie posiada, jest zatem od-
powiednio większy, by pomieścić niestandaryzowane
sprzęty. Szkielet będący funkcją dźwigania wykonany
z profili teowych, dwuteowych i kątników. Ściana wyko-
nana z połówki cegły dziurawki normalnej i 5-cio cm
warstwy tektonu spełnia jedynie funkcję izolacji termicz-
nej, ściana taka odpowiada termicznie ścianie ceglanej
o grubości 85 cm. Koszt 1 ms budynku wyniósł 26,50 mkn.,
co na stosunki niemieckie w owym czasie było niezmier-
nie mało. Haesler sytuuje bloki wierszowo, linjowo, dając
wszystkiem mieszkaniom jednakie najlepsze warunki sło-
neczne.

Brak miejsca nie pozwala mi na omówienie innych
osiedli zagranicznych. Ciekawym przykładem osiedla
przeznaczonego dla ludności najbiedniejszej, a więc dla
drobnego, słabo uposażonego robotnika, jest osiedle War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Rakowcu. Auto-
rami projektu są architekci zespołu „Praesens". Projekt
jest funkcją maksimum oszczędności tak, by komorne nie
przekroczyło możności płatniczej lokatorów. Kolonja
składa się z 200 mieszkań typowych, rozłożonych w 4 blo-
kach sytuowanych z północy na południe. Pozatem prze-
widziano dom ogólny, zawierający wspólną łaźnię, pral-
nię mechaniczną, przedszkole, klub etc.

Jednostki mieszkalne składają się z przedpokoju,
ustępu, kuchni, urządzonej wnęki zmywalnej, wnęki
sypialnej oraz dość obszernego pokoju mieszkal-
nego. Powierzchnia mieszkania około 36 ms. Ta jednostka
mieszkalna mimo szczupłych wymiarów nie jest ckliwą
miniaturą, nie stara się zachoAvać pozorów mieszkania
mieszczańskiego, ale ma swój funkcjonalny charakter,
wypływający z dostosowania wymiarów i rozkładu do
potrzeb, którym ma odpowiadać. Jedna klatka schodowa
wewnętrznym, lecz jasnym korytarzem komunikuje się
z 16 mieszkaniami na każdem piętrze. Domy skonstruo-
wane są w szkielecie stalowym, składającym się z ele-
mentów standaryzowanych i normalnych profili. Dzięki
konstrukcji stalowo - szkieletowej wyzyskano miejsce
nadzwyczaj ekonomicznie, wproA\radzono szklanemi pa-
sami, jakie tworzą okna, maksimum światła, ściany
zewnętrzne zredukowano do parapetów, wykonanych

z 2 warstw płyt z lekkiego betonu w ten sposób, że fugi
się mijają. W stropach dwuteówki Nr. 16 i ceówki Nr. 18,
w słupach ceówki Nr. 8 do 16. Szkielet spawany. Waga
ogólna konstrukcji około 11 kg na 1 m3 budynku.: Słupy
rozmieszczone równomiernie, przyczem przez częściowe
nadwieszenie zmniejszono momenty dodatnie, a przez
równy podział pól uzyskano jedną znormalizowaną belkę
stropową.

Bardzo ciekawe projekty stalowych bloków szkiele-
towych opracowali architekci Helena i Szymon Syrkuso-
wie dla Syndykatu. Polskich Hut Żelaznych. Niestety
dzięki obecnej konjunkturze projekty te dotąd nie docze-
kały się realizacji i stanowią jednak bardzo cenny ma-
•terjał. Konstrukcja nośna szkielet o znormalizowanym
rozstawie słupów. System korytarzowy podobnie jak
w przykładzie poprzednio omówionym, zapożyczony od
Gorbusiera (dla takich bloków oczywista), który pozwala
zastosować rozmaite wielkości mieszkań przy utrzymaniu
znormalizowanej konstrukcji. Nadwieszony system kon-
strukcji, pozwala na zastosowanie ciągłych okien. Pro-
jekt ten jest przykładem masowej produkcji mieszkań,
przyczem. przewiduje typy bloków o 8-miu, 5-ciu i 2-ch
kondygnacjach. Dla budynku 8-mio kondygnaeyjnego
waga konstrukcji wynosi 13,3 kghns, dla 5-ciu kondygna-
cyj 13,76 kglms, dla dwóch kondygnacyj 10,8 kglnł bu-
dynku. Sytuacja wykazuje wszelkie „kombinacje i Avar-
jacje" rozmieszczenia, wielkości i form bloków, przyczem
zaprojektowano budowę wycinka planu regulacyjnego
Powązek pod Warszawą dość archaicznie, a niezbyt
logicznie rozwiązanego. Autorowie rozmieścili bloki or-
jentacyjne z południa na północ, uzyskując dobre oświe-
tlenie mieszkań bez wzgle^łu na kierunki ulic i mimo to
uzyskali estetyczny i logiczny rozkład brył w terenie.

Wprost rewelacyjne wyniki dała budowa osiedla
w Siemianowicach na Górnym Śląsku. Gmina ta przystą-
piła przed niespełna rokiem do budowy pierwszej serji
19-tu domków mieszkalnych 1-no piętrowych, składają-
cych się z 8-miu mieszkań dwuizbowych każdy. Na pod-
stawie planów wykonanych przez gminny Urząd Budo-
wlany przewidujący budowę z cegły, rozpisano przetarg
ofertowy. Następnie zaś rozpisano drugi przetarg, do
którego za podstawę posłużyły pierwotne plany, nieznacz-
nie tylko zmienione przez kolegę Dietz'a d'Arma dla kon-
strukcji stalowo - szkieletowej. Pomimo, że dodano na
każdej kondygnacji jeszcze 1 ustęp i 4 spiżarnie i nieco
zwiększono kubaturę użyteczną budynku, przetarg wyka-
zał zniżkę. W dniu 1 czerwca ub. r. przystąpiono do wy-
tyczenia 19-tu budynków pierwszej serji, powierzając
równocześnie wykonanie konstrukcji Zjednoczonym Hu-
tom Król. i Laurze. 31 września u. r. oddano kolonję do
użytku. Gdyby plany były z góry przewidziane i opraco-
wane dla szkieletu stalowego, wyniki niewątpliwie byłyby
jeszcze lepsze. Charakterystyczną cechą konstrukcji ko-
lonji w Siemianowicach jest wydzielenie funkcji dźwiga-
nia stropów i dachu od ścian. Ponieważ gmina Siemia-
nowice miała zawczasu zakupioną większą ilość cegły,
i to po cenach nawet wyższych niż w sezonie, w którym
przeprowadzono budowę, wykonano mury z dwóch ścia-
nek cegły zwykłej o grubości na 2 cegły, pomiędzy któ-
remi pozostawiono pustą 5 - cm warstwą izolacyjną wy-
pełnioną szlaką granulowaną, przyczem obydwie ściany
powiązane są główkami mniejwięcej 6 razy na 1 m2.
ściany opierają się na fundamentach.

Niezależnie od ścian słupy umieszczone w bruzdach
ściany dźwigają stropy. Dla wszystkich słupów zastoso-
wano po 2 ceowniki Nr. 10. Co 1 in 25 cm dano dwuteow-
niki Nr. 12 i 14 jako belki stropowe. Konstrukcja nito-
wana, waga na 1 nł budynku 7 kg żelaza. Stropy pusta-
kowe systemu Kleina. Koszt 1 nł budynku wyniósł
zł. 39,66 wraz z instalacją elektyczną, gazową, wodocią-
giem i kanalizacją.
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Brak miejsca nie pozwala mi na omówienie przy-
kładów zagranicznych domów jednorodzinnych. Wszyst-
kie typy francuskie czy niemieckie, charakteryzuje mniej
lub więcej zastosowana typizacja i standaryzacja. Stan-
daryzowanego, wyrabianego masowo typu domu, tak po-
pularnego w Ameryce, a coraz więcej stosowanego na za-
chodzie Europy, w Polsce niestety nie posiadamy.

Jednym z wykonanych u nas domów jednorodzin-
nych w szkielecie stalowym jest willa projektu arch. Ta-
deusza Michejdy, wykonana w Katowicach dla mecenasa
Dra Kazimier czaka. Dom ten Avykonano w konstrukcji
stalowej spawanej, pierwszy raz w Polsce. Słupy wyko-
nano z 2 kątówek spawanych t. zw. spawaniem punkto-
wem. Kształt ten pozatem, że ma prawie że jednakowy
moment bezwładności dla obydwu osi ma tę zaletę, że
da się łatwo wbudować w ścianę tak w narożniku jak
i w skrzyżowaniu ścian. Podciągi pracują jako belki
ciągłe. Ściany zewnętrzne wykonano z cegły dziurawki
30 X 30 X 10 on ocieplonej płytami solomitu 5 cm od
wewnątrz. Grubość ściany razem z wyprawą i 4 cm war-
stwą powietrza 19 cm. Stropy wykonano z tych samych
pustaków od ściany. Drugim domem o konstrukcji szkie-
letowo - stalowej spawanej, wykonanym w Katowicach
jest willa p. inż. Piotra Tułacza. Tak ten dom, jak i po-
przednio omówiony, wybudowano na gruncie odległym
zaledwo o 100 m od linji podkopów górniczych. Kubatura
użyteczna budynku wynosi 1160 m3, ciężar całego szkie-
letu wynosi 9.750 kg. Wypada zatem na 1 nł użytecznej
objętości budynku zaledwo 8,5 kg żelaza, co wynosi przy
cenie ówczesnej 90 gr., za 1 kg gotowej konstrukcji
7 zł. 65 gr. Zabezpieczenie szkieletu przed rdzą przepro-
wadzono przez powleczenie konstrukcji mlekiem cemento-

wem. Ściany budynku wykonano podobnie jak w kolonji
w Siemianowicach z dwóch ścianek o grubości l/a cegły
z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy nimi szlaką gra-
nulowaną. Użyto tutaj jednakże cegły dziurawki. Zasto-
sowanie szkieletu stalowego po dokładnem obliczeniu,
dało dla stanu surowego ponad 1000 zł. oszczędności
w stosunku do budowy normalnej, t. j . około 9 zł. na
1 -,wł budynku.

Widzimy, że szkielet stalowy nadaje się do budowy
tak wysokich, jak średnich, czy małych budynków mie-
szkalnych, dając możliwość ekonomicznego przeprowa-
dzenia budowy i dużą dowolność w projektowaniu nad-
wieszeń, szerokich, do maksimum przestrzeni, otworów,
niezależnego rozplanowania każdego piętra z osobna,
estetycznego rozłożenia mas i brył. W wykonanych ostat-
nio projektach dla osiedli przy uwzględnieniu spawania
szkieletu doszliśmy do normy 8—10 kg żelaza na 1 ms

budynku, co przy uwzględnieniu oszczędności na prze-
strzeni i na materjale ściany daje poważne oszczędności.
Nie bez znaczenia jest szybkość wykonania budynku
i przez to zmniejszenia interkalarji. Na gruntach urwi-
stych, szczególnie w rejonach podkopów górniczych, za-
stosowanie szkieletu daje rękojmię trwałości i wytrzyma^
łości budynku, czego nie może dać żadna inna kon-
strukcja. Obecny kryzys nie pozwala nam na rozwinięcie
większej działalności budowlanej. Niemniej jednak win-
niśmy okres obecny wyzyskać na prace badawcze i przy-
gotowawcze, gdyż mieszkań ubywa a ludności przybywa.
Będziemy zmuszeni nadrobić stracony czas w dziedzinie
budowlanej, a tego bez pomocy nowoczesnej produkcji
masowej nie osiągniemy.

Inż. E. Cleślewski.
Nadbudówki stalowo-szkieletowe.

Wzrost ludności i rozwój życia gospodarczego po-
Avoduje siłą rzeczy rozbudowę miast, która idzie zasadni-
czo w dwóch kierunkach: poziomym i pionowym, zależ-
nie od tego, czy dotyczy ona śródmieści, czy też peryferyj.
Rozbudowa śródmieści większych miast odbywa się dziś
więc z poAvodu braku wzgl. ograniczonej ilości parcel bu-
dowlanych oraz wysokiej ich ceny raczej w kierunku
pionowym, niż poziomym, co należy rozumieć w tym
sensie, że powierzchnia rzutu bocznego nowoczesnych
gmachów i domów śródmiejskich jest większą od po-
wierzchni rzutu poziomego.

Oprócz tendencji najracjonalniejszego wykorzysta-
nia drogiego gruntu śródmiejskiego, grają tu rolę jeszcze
inne czynniki. Gmachy wysokie nadają się łatwiej do
ujęcia panującego w nich trybu życia i pracy, ponieważ
kierunek pionowy stanowi dla nich mniejszy opór, niż
kierunek poziomy. Gdybyśmy bowiem rozmieścili wszyst-
kie ubikacje większego gmachu tylko w płaszczyźnie po-
ziomej, stwierdzilibyśmy, że strata czasu na komunikację
między niemi, czyli dwukierunkową, byłaby o wiele więk-
szą niż na komunikację między tą samą ilością ubikacyj,
rozłożonych równocześnie obok siebie i nad sobą, a więc
komunikację przestrzenną.

Dalszą, wszystkim dobrze znaną przyczyną budo-
wania wzwyż, to lepsza kalkulacja różnych urządzeń,
tak n. p. klatki schodowe i windy lepiej się opłacają dla
domów wyższych, niż dla niższych, długość przewodów
instalacyjnych (wodociągowych, gazowych, elektrycz-
nych) dla tej samej ilości ubikacyj jest krótszą o ile ich
kierunek pionowy przeważa nad poziomym. Nie wymaga
też żadnego wyjaśnienia, że koszta jednego metra kwa-
dratowego dachu przy gmachach wyższych są stosun-
kowo mniejsze, niż przy niższych.

Wszystko wyżej wymienione powoduje, że już
i Europa zaczyna zwolna przechodzić na budowę 8, 10

i 12-piętrowych gmachów. Budynki wyższe wznosi się
w Europie tylko wyjątkowo, wcale jednak nie może być
mowy o skupieniu w jednem miejscu drapaczy chmur
w pojęciu amerykańskiem, ponieważ stosunki europejskie
tego niewymagają. Również warunki, pod któremi nasze
władze zezwalają na budowę kilku lub kilkunastopiętro-
wych gmachów są tego rodzaju, że gmachy te nie tamują
ruchu wielkomiejskiego, przyczyniając się jednocześnie
do urozmaicenia i upiększenia wyglądu miast.

W pierwszym rzędzie dla budowy wzwyż wchodzą
w rachubę budowle urzędów państwowych, wojewódzkich,
miejskich, wielkich banków, domów biurowych, handlo-
wych i t. p. W dobie obecnej stagnacji mało jest jednak
instytucyj wzgl. przedsiębiorstw, któreby miały środki na
„odmłodzenie" się, czyli zbudowanie sobie gmachu odpo-
wiadającego ich nowym potrzebom, a to tembardziej, że
w wielu wypadkach należałoby zburzyć gmach stary
i w jego miejsce wystawić wielki i nowoczesny, co połą-
czone jest zwykle z dużą stratą.

Przy takich gmachach bowiem nie można nawet
śnić o ich zburzeniu ze względu na ewentualny ich jeszcze
dobry stan i wysoką wartość budowlaną, jakoteż znaczną
Avartość urządzeń. Zresztą żadne przedsiębiorstwo lub
urząd nie znoszą przerw lut) zaburzeń w swoim trybie
pracy. Najprostszem wyjściem byłaby więc zamiana
niskiego budynku na wysoki gmach, tembardziej, że
sprzyja termi okoliczność, iż prawie wszystkie wyżej wy-
miendone gmachy, o ile są starszej daty, zajmują AV sto-
sunku do swej kubatury nadmiernie duże parcele.

Zadanie to dałoby się stosunkowo łatwo rozwiązać,
o ileby mury i fundamenty posiadały wytrzymałość ze-
zwalającą na przejęcie ciężaru dalszych 6 lub 8 pięter.
Wprawdzie wykonano' w czasach powojennych dużo nad-
budówek, zawsze jednak ilość nowych pięter ograniczała
się tylko do jednego, dwóch lub wyjątkowo tylko trzech,
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a to z powodu niewystarczającej nośności murów i tp
już nawet: po uwzględnieniu obniżenia dopuszczalnego
nacisku, przepisanego postanowieniami policyjna - budo-
wlanemi. Nie trudno da się udowodnić, że ekonomiczność
takiej -nadbudówki, jest małą. Należyte wykorzystanie
drogich parcel i gruntów wielkiego miasta wymaga ra-
dykalniejszego podwyższenia. Wartość gruntu śródmie-
ścia wykorzystana zostanie o wiele racjonalniej, o ile n. p.
gmach ,4-ro piętrowy podwyższy się o dalsze 6 lub 8 pię-
ter, gdyż koszta budowy rozłożą się nie na 5 lecz na 11
względnie 13 kondygnacyj. Pizy obecnych wysokich ce-
nach gruntów śródmiejskich stanowi to niezaprzeczoną
korzyść finansową. ...

Z pomocą przychodzi, tu budownictwo stalowo-
szkieletowe. Kondygnacje mające być nadbudowane
tworzą niejako; odrębną budowle,, która nie wywiera na-
cisku na mury dolnego budynku, lecz spoczywa na sta-
lowych słupach, przenoszących ciężar za pośrednictwem
własnych fundamentów na grunt budowlany. Położenie
tych słupów w stosunku do ścian istniejącego budynku
może być różnorakie. Tak n. p. mogą wszystkie leżeć
w obrębie murów obwodowych.,: biegnąc pionowa wzdłuż
nich, po uprzedniem wybiciu małych otwąrów w stro-
pach, mogą przylegać do murów częściowo od zewnątrz,
częściowo od wewnątrz,, lub wreszcie tylko od• zewnątrz.
Przekrój ich może być stosunkowo bardzo mały tak, że
nawet po otuleniu betonem przeciwko ogniu, nie tworzą
grubych kloców, lecz występując nieco ze ścian fasady
działają dekoratyAvnie. Celem;zmniejszenia smukłości sta-
tycznej usztywnia się słupy stalowe zapomoca. dźwigarów
poziomych, oraz łączy ze sługami względnie murami
stojącego już budynku.

Przy dzisiejszym stanie techniki fundacyjnej można
w obrębie rzutu poziomego nawet przy złym gruncie, i to
w piwnicach o ograniczonej wysokości, wykonać zawsze
nowe fundamenta dla dowolnej prawie ilości pięter ma-
jących, być wybudowanych. Fundację słupów zewnętrz-
nych można umieścić poza obrębem murów o ile ma się
jeszcze do dyspozycji powierzchnię,,dającą się zabudować
względnie o ile możną wejść z fundacją na chodnik.
"W przeciwnym bowiem razie można temu łatwo zaradzić

w ten sposób, że opiera się słupy zewnętrzne na odpo-
wiednio w obrębie starych murów podpartych wysięgni-
kach, przechodzących na poprzek przez mury piwniczne.

Dalszą-zaletą nadbudówki za pośrednictwem .szkie-
letu stalowego jest, że .w czasie „wznoszenia, jej nie prze-
szkadza się wcale normalnemu ruchowi w dolnym bu-
dynku i odwrotnie, późniejsza rozbiórka i przybudówka
tego ostatniego może być uskuteczniona niezależnie od
nadbudówki,. która spoczywa samodzielnie i bezpiecznie
na swej własnej podstawie. Odbywa, się, to mianowicie
w ten sposób, że zastanawia się ruch w najwyższym pię-
trze tego budynku, zrywa ściany, układa podciągi, i belki
stropowe według nowego planu na słupach nadbudówki,
wypełnia ściany lekkim materiałem i przenosi ŝię do
niego. jego. dawne urządzenie, jak również urządzenie
piętra bezpośrednio pod nim się znajdującego; w ten spo-
sób postępuje się z każdem poszczególnem. piętrem aż do
parteru. Zamiast więc, jak się tp zwykle robi, opróżniać
naraz cały budynek, opróżnią się tylko jedno piętro, które
to małe ograniczenie ruchu jest bardzo ważne dla więk-
szych instytucyj i przedsiębiorstw, pominąwszy już i to,
że nie przerywa się ruchu w nadbudówce. System ten ze-
zwala również na zupełną przebudówkę istniejących już
budowli, w którym to celu .musi się w podany wyżej
sposób .nadbudować, conajmniej jedno • piętro,, poczem
przebudowa idzie piętrami w kierunku od góry do :dołu
bez żadnych przeszkód,i bez przerywania normalnego
trybu życia w danym gmachu.
• . . Prowadziłoby za daleko, gdyby, się chciało wymie-
niać, gmachy, które w ten sposób zostały zagranicą nad-
budowane,, względnie przebudowane. W czasie obecnego
kryzysu gospodarczego, w.-którym jesteśmy , zmuszeni
więcej niż kiedykolwiek budować w sposób jaknajekono-
miczniejszy, należy tej metodzie nadbudowy domów po-
święcić i w Polsce pełną uwagę. Niewątpliwie zajdzie
wiele wypadków, w których będzie ją można stosować,
przyczem 'wykaże ona i u nas swoje techniczne i ekono-
miczne zalety. W każdym razie jednak stanowi ten ro-
dzaj nadbudówki jeszcze jeden dalszy przykład ..zdolności
przystosowania się budownictwa stalowo - szkieletowego
do istniejących warunków.

Międzynarodowy Kongres budownictwa inżynierskiego w Paryżu.
• W. dniach 19—24 maja br. odbył sig .w. Paryżu

Międzynarodowy Kongres Budowy Mostów, i Budowli
Inżynierskich. Bezpośrednio- .przed tym kongresem odbył
się , również zorganizowany , przez francuskie, „Office
Techniąue pour 1'UtiHsation de 1'Acier" pierwszy mię-
dzynarodowy kongres podobnych biur, jakie istnieją obok
Stanów Zjednoczonych również we Francji, Niemczech,
Anglji, Italji, Belgii, Holandji, Czechosłowacji, Węgrzech

i Polsce. Kongres na., i. ma. na celu przez utworzenie mię-
dzynarodowej poradni stosowania .stali zacieśnienie
.współpracy przez wymianę doświadczeń między, poszcze-
gólnemi krajami w dziedzinie stosowania stali i,postępów
w technice budownictwa.-stalowego. W obu kongresach
z Polski,wzięli udział; p. Dr. Inż. Stefan Bryła, Prof.
Polit. Lwowskiej, oraz p. Dr. Inż. Stanisław Kunicki,
•Prof. Polit. Warszawskiej.. , . . . , K.

Celem ułatwienia tak: naszym architektom i bu-
downiczym jak i poszczególnym instytucjom projektowa-
nia wzgl. wykonania domów na szkielecie stalowym,
sporządzone zostały z inicjatywy „Poradni Stosowania
Żelaza" plany następujących typów domów mieszkal-
nych, obecnie najbardziej aktualnych: : •',
• - Dom wolnostojący,; Jednorodzinny, 2-kondygna-

cyjny b 6 pokojach.
Dom wolnostojący,; jednorodzinny,: 2-kondygna-

c y j n y o 4 p o k o j a c h , • •• > , • ;• •••;,:.-:
r .-.-; , ,; ,-,

.-. :? Dom szeregowy^ jednprottzdnny, dwukondygnacyjny
o 6 pokojach. " •"'• ircft£;'io '• •

Plany domów stalowo-szkieletowych.
.-:.., Dom szeregowy, jednorodzinny, dwukondygnacyjny
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. . . Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne wyżej wy-
.mienionych domów mogą być uprzystępnione zaintereso-
wanym .po. cenie kosztów własnych. Zapytania należy kie-
rować pod- adresem: „Poradnia Stosowania Żelaza",
Katowice,1 ul. Lompy 14.
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BUDOWNICTWO STALOWE
DODATEK DO „CZASOPISMA TECHNICZNEGO"

T R E Ś Ć : Prof. St. B r y ł a i Prof. St. K u n i c k i : Pierwszy Kongres zastosowań stali. — K,: Francuski dom stalowo-szkieletowy
syst. Decourt. — J. K.: Domy stalowe na wystawie budowlanej w Berlinie. — Domy stalowe dla bezrobotnych. —
Ka: Stalowe elementy budowlane. — Drogi stalowe. — Kolejnictwo na wystawie kolonjaluej w Paryżu.

Prof. St. Bryła i Prof. St. Kunicki.

Pierwszy Kongres zastosowań stali.
W dniach 17 i 18 maja 1932 r. a więc bezpośrednio

przed Kongresem Międzynarodowym Mostów i Konstruk-
oyj Inżynierskich odbywał .się w Paryżu pierwszy Kon-
gres-Biur Propagandy Zastosowań Stali. Kongres odbył
się \v • biur ze Komitetu Hut Żelaznych we Francji. Re-
prezentowane były nań następujące pańistwa: Angtyja,
Belgja, Francja, Holandja, Niemcy, Boiska, i Włochy.
Prezesem wybrano p. Icre z Paryża zaś panowie Roos
z Paryża i Thprn z Brukseli objęli funkcje tłumaczy. Jed-
nakowoż obrady toczyły się prawie wyłącznie po fran-
cusku.

Porządek dzienny kongresu obejmował .sprawy na-
stępujące:

1. Sprawozdanie z czynności Biur w poszczególnych
państwach.

2. Zorganizowanie stałych kongresów Biur Propa-
gandy.

3. Utworzenie Międzynarodowego Biura Informa-
cyjnego.

4. Sprawy różne.
Sprawozdanie zdawano wedle alfabetycznego po-

rządku francuskich nazw poszczególnych państw. Przed-
kładały je następujące organizacje: ,J3eratiingsstelle fur
Stahlverwendung" — Stahlwerksverband, DiLsseldorf;
British Stellwork Assoeiation, Londyn; Ossature Melalli-
que, Bruksela; Office Techniąue pour 1'Utilisation de
1'Acior, Paryż; Biuro propagandy konstrukcji stalowych,
Haga; Associazione Ńazionale Faseista Fra gli Indu-
striali Meiallurgiei Italiani, Medjolan i „Poradnia Sto-
sowania Żelaza" — Syndykat Polskich Hut Żelaznych
Katowice.

W sprawozdaniach przejawiła się wybitnie różno-
rodność akcji w poszczególnych krajach. Ńp. w Anglji,
Francji i Niemczech okazała się, że współzawodnictwo
konstrukcyj stalowych i konstrukcyj żelbetowych jest nie-
zmiernie ostre, jednakowoż w Niemczech budowa nawet
małych domów stalowo - szkieletowych, oraz budynków
gospodarczych jak np. stodoły, hangary, rozwija się bar-
dzo szybko. Istnieje tam około 20 systemów domków sta-
lowych. Należy tu opracować dalsze nowe profile odpo-
wiednie do budowy takich domów. Jeżeli chodzi o budowę
domów wysokich, to ilość ich w ostatnich liatach w całej
Europie poczyna wzrastać, co oznacza wkażdym razie
zwrot ku budownictwu inżynierskiemu na szeroką, skalę.
W celu możliwego rozpowszechnienia wiadomości o kon-
strukcjach stalowych wydaje Biuro Propagandy biule-
tyn pod -tytułem „StaM uberaH", który omawia poszcze-
gólne dziedziny zastosowań stali w budownictwie, rolnic-
twie, górnictwie, komunikacji i t. p. Nadto stosowane by-
wają filmy w zakresie budownictwa stalowego, z których
jeden przedstawił referent p. Von Halem.

.W.. A," gi-ig i -dziedzina zastosowań .stali obejmuje
wedle sprawozdania p. Kavanagh głÓAvnie mosty więk-
sze, oraz wysokie budynki, które jednakowoż w Anglji
nie mogą mieć większej wysokości niż 30 w. Mniejsze

mosty do rozpiętości 60 m wykonywa się przeważnie
jako żelazno-betottowe, dlatego też ostatnio Biuro Propa-
gandy Stali wydało książkę o estetyce mostów stalowych.
Również Biuro to stara się zmienić odpowiednio przepisy
budowlane angielskie w celu umożliwienia szerszego za-
stosowania stali, lepszego jej wykorzystania oraz więk-
szej dopuszczalnej wysokości domów.

Reprezentant b e l g i j s k i p. Francois stwierdzał
niechęć architektów w stosunku do nowych materjałów
budowlanych, którą zwalcza Biuro Propagandy przez bez-
pośrednie oddziaływanie, przestarzałość przepisów, oraz
mówił o zastosowaniu żelaza łącznie ze szkłem w nowej
architekturze. W rolnictwie znajduje w Belgjistai duża
zastosowanie na hangary i stodoły. Referent podkreślił
ogromne znaczenie spawania, które może w wybitnym
stopniu rozszerzyć zakres zastosowań stali.

Obraz działalności biura f r a n c u s k i e g o —
Office Techniciue d'Ijitilisatioii d'Acier (OTUA) przedsta-
wił p. Icre. I on zwrócił uwagę na konieczność zmiany
przepisów, wprowadzenie wysoko-wartośeiowych gatun-
ków stali, oraz spawanie konstrukcyj stalowych. Akcja
w kierunku spawania we Francji opiera, się głównie na
bezpośrednim kontakcie z architektami, na poradach tech-
nicznych, ora'z na wydaniu biuletynów „Acier". Opnaco-
wuje się też systemy lekkich stropów stalowych.

Reprezentant H o l a n d j i p. van Gentleren Stort
podał zasady nowego projektu przepisów budowlanych we-
dług których dopuszczanoby dla stali naprężenie dopusz-
czalne 1600% na cm. km. Propaganda jeist tam prowa-
dzona głównie w kierunku wydawnictw naukowych, oś-
wietlających Walory stali, jako materjałir konstrukcyj-
nego i porad dla architektów.

Reprezentant Włoch,, p. Ferrari zwracał uwagę
na pewne zacofanie architektów, którzy zamało mvzglod-
niają nowoczesne kierunki w budownictwie konstrukcyj-
nom, stwierdził również, że na terenie tego państwa, po-
siadającego zresztą bardzo mało żelaza, rozwój żelbetu
przygniata rozwój, stali.

Na tle tych przemówień wypadło banito dobrze,
sprawozdanie p o l s k i e g o Syndykfatu" Hut Żelaznych,
które podkreślało, że w dziedzinie budownictwa.inżynier-
skiego nie ma u nas ostrej konkurencji między stalą a be-
tonem, że jeżeli jest jakaś płaszczyzna tarć, to na stosun-
kowo bardzo małej przestrzeni Ta raczej kooperacja niż
konkurencja jest spowodowana głównie tem, że bardzo
wiele jest cfo zrobieniami że nawet budowle żelazno-boto-
uowe w Polsce, przyczyniają się do zwiększenia konsum-
cji stali. Zakres zastosowań stali zwiększa w Polsce w wy-
bitnym stopniu wielki rozwój spawania, dla którego na-
leżałoby również opracować nowe kształty walcowanych
profili. Budowa zaś małych domów szkieletowych, w któ-
rej stal może odegrać również wy lii tną rolę, jest jeszcze
małp znana, i dopiero zwolna lansowana. Dążeniem inży-
nierów polskich jest możliwe wyrugowanie drzewa, a czę-
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ściowo i pełnej cegły jako materjału konstrukcyjnego,
dźwigającego i zastąpienie go materiałami nowoozesnemi
o wysokich wytaynmłościacłi. Niezmiernie mile uderzył
Francuzów fakt współpracy profesorów Politechnik pol-
skich z przemysłem w tym kierunku, biorących udział
w kursach i wykładach, urządzanych przez „Poradnię
Stosowania Żelaza" Syndykatu Polskich Hut Żelaznych,
przyezem przewodniczący p. Icre, reasumując przemó-
wienia podkreślił to z naciskiem w stosunku do Polski,
zaznaczając zarazom, że w innych krajach (specjalnie we
Francji) „profesorowie to są mandaryni" (,,nos profes-se-
urs ce sont des mandarins").

Drugą sprawą, poruszaną na, kongresie, była spra-
wa corocznych Zjazdów Biur Propagandy Stali. Przewod-
niczący oświadczył, że znaczna część Biur wyraziła już
życzenie, żeby zjazd taki odbywał się. corocznie, coraz to
w inne-m państwie. Przyjęto tę propozycjo, Avraz z zapro-
szeniem p. v. Ilalem, by kongres w roku 1933 odbył się
w Diisseldorfie.

Trzecią sprawą było utworzenie Międzynarodowego
Biura Informacyjnego. Chodziło o to, ażeby możliwie uła-
twić informacje o< zastosowaniach stali w poszczególnych
krajach i udostępnienie ich krajom innym. Sprawą tą ma
się zająć reprezentant Holandji p. von Genderen Stort
i przygotować odpowiednie propozycje.

Na, zakończenie kongresu p. Kavanagh zapropono-
wał wydanie dzieła o najrozmaitszych zastosowaniach
stali w językach angielskim, francuskim i niemieckim,
które mogłoby być rozrzucone po całym świecie. Ponieważ
wyłoniły się pod tym względem rozmaite propozycje,
przeto zdecydowano, że.każde Biuro przestudiuje sprawę
poruszoną, aby doprowadzić ją do skutku w sposób mo-
żliwie najkorzystniejszy.

Podczas kongresu odbyło się śniadanie na wieży.
Eiffla, którą też uczestnicy następnie zwiedzili od funda-
mentów i maszynerji aż do najwyżej, niedostępnej dla pu-
bliczności, platformy, na której mieści się stacja telegrafu
bezdrutowego.

Francuski dom stalowo - szkieletowy syst Decouri

We Francji dla kolei państwowych jak również dla
kolei Francji północnej wykonany został cały szereg do-
mów mieszkalnych systemu Deoourt. Jest to dom o szkie-
lecie prostokąta. Ściany składają sie. z dwuch warstw,
zewnętrznej z natryskiwanego betonu o grubości 5—6 cm
na uzbrojenie z siatki jednolitej, usztywniającej szkielet
i z wewnętrznej ściany z lekkich prasowanych płyt izo-
lacyjnych (celotex, heraklit, solomit, koTek i t. p.). Mię-
dzy obu warstwami znajduje się pozałem izlolująea warst-
wa powietrza grubości 12—14 cm. Stropy wykonywuje się
w analogiczny sposób. Celem lepszej izolacji dźwiękowej
między stykami słupów i belek znajdują się przekładki
izolacyjne. W tym samym celu umieszczono między stro-
pem i dźwiigaijącemi go belkami żelaznemi izolację z mięk-
kiego drzewa o rozmiarze 27—27 om. Dach płaski wyko1-
nywuje się w podobny sposób jak strop z dodaniem war-
stwy izolacyjnej i powłoki nieprzepuszczającej wędy.

Dom systemu systemu Decourt odpowiada zasadni-
czym wymogom nowoczesnego budownictwa. Zaletami
jego są taniość, uzyskana drogą dalekoidącej standaryza-
cji elementów oraz dobra izolacja ciepła nawet w ozasie
znacznych różnic temperatury. Własności te przyczyniły
się do rozpowszechnienia togo typu również we francuvS-
kiein budownictwie prywatnem. (Gen. Civ. <t, C. Nr. 15 •—
1032). K.

Domy stalowe na wystawie budowlanej w Berlinie.

Niezależnie od powstania w Niemczech całych osie-
dli złożonych z bloków domów stalowych o średnich wy-
sokościach rozwija się produkcja „montażowych" stalo-
wych domów małych.

Na wystawie „Słońce, powietrze i dom dla wszyst-
kich" odbywającej się obecnie w Berlinie znajduje się
dom arch. Tauta i Hoffmamia o łącznej kubaturze 60 m,
wykonany całkowicie ze stali. Ściany zewnętrzne tworzą
blachy stalowe, również wiązania i pokrycie dachu, okna
i ćbszwi są ze stali. Za zewnętrzną blachą ściany znajduje
M'e 5 cna warstwa powietrzna, następnie warstwa, izola-
cyjna z płyt korkowych. Na tej przymocowana jest druga

płyta grulb. 6 mm z lignatu, materjału o własnościach
izolacyjnych, który można obić tapetą. Ściany takiej kon-
strukcji dają, jak wykazały doświadczenia, doskonałą
izolację ciepła i głosu. W dom wbudowano szafy, kuchnię
oraz kabinę kąpielową. Okna otwierane są nie nla we-
wnątrz, lecz obracalne dookoła swej osi. Dla ochrony od
rdzewienia dom taki jest pokryty minją ołowianą, a na-
stępnie pomalowany potrójną warstwą farby olejnej oraz
lakiem. , tt --' •'•- .

Podobnie skonstruowany jest mały domek weeken-
dowy o powierzchni 20 ml. Obok tych całkowicie stalo-
wych budynków znajdujemy na terenie wystawy jeszcze
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kilka domów jednorodzinnych, przy których zastosowano
stal do konstrukcji nośnej. Wymienić należy dom pro-
jektu arch. Meyer Ottens, przy którym konstrukcję two-
rzy szkielet stalowy, do którego przyśrubowuje się ścianę
zewnętrzną składającą się z płyt izolacyjnych, impregno-
wanych smołą zapobiegającą przewodnictwu zimna i gło-

su. Po warstwie izolacyjnej następuje płyta ściany we-
wnętrznej. Wszystkie elementy przygotowane są w fa-
bryce. Montaż domu odbywa się w ciągu 8 gedz. a osta-
teczne prace wykańczające zajmują dalszych 8 godzin.

J. K.

Domy stalowe dla bezrobotnych.

Sprawa bezrobocia jest w Niemczech przedmiotem
szczególnej troski rządu. Ponieważ w przemyśle niema
mirazie widoków na poprawę przeszedł projekt, na pod-
stawie którego ma zostać przesiedlonych na rolę 100.000
bezrobotnych z rodzinami. Budowę domów mają uskutecz-
nił'; sami bezrobotni a więc najczęściej siły niefachowe.
Wynikła stąd konieczność znormalizowania rozmiarów
domu i elementów budowlanych oraz potrzeba wybrania
takiego sposobu budowania i materjału, któryby był łatwy
do budowy wzgl. do montażu dla ludzi rekrutujących się
z różnych zawodów.

Na złocenie ministerstwa skarbu Rzeszy opraco-
wano typ takiego domku z drzowta, cementu i stali. Celem
przeprowadzenia praktycznych doświadczeń ustawiono

gim zmontowali wiązania dachowe, w trzecim pokryto
dach blachą, a więc w ciągu 3 dni ukończono budowę su-
rową; ostateczne roboty Avykań czające zajęły dalszy di 9
dni, tak że po upływie 12 dni budynek gotowy był do za-
mieszkania. System ten jest nieco podobny do domku sta-

;;r Stahndorf pod Berlinem na terenie rządowym ni. i.
również domek stalowy.

Mimo niepogody i panujących wtedy mrozów trzej
osadnicy niewykwalifikowani ześrubowali w pierwszym
dniu roboczym (8 godzin), szkielet stalowy i ściany, w dru-

lowego wzniesionego w r. 1930 przy ul. Grochowskiej
w Warszawie. Ściany tworzą blachy w rozmiarze 1,15X
X2j80 m izolowane cieplnemi materiałami zastępczemi,
jak np. celolit, dimabeton, heraklit, solomit wzgl. cegłę
pustą. Wnętrze rozplanowano na sień, kuchnię, i dwa po-
koiki. Mała dobudowa kryta wspólnym dachem mieści
ehlewik dla nierogacizny i drobiu. Do każdego domku na-
leży parcela mierząca 1000 wB, która ma dostarczyć ro-
dzinie środków żywnościowych.

Nie jest to przykład pojedynczy. W Nrze 20 „Bau-
gilde" znajdujemy opis domku arch. Meyer Otland, który
poza szkieletem żelaznym stosował ściany z 6 mm gru-
bych płyt eternitowych 10 mm powietrza, 40 mm płyt
tektonowych i 15 mm tynku, ściana taka odpowiada co
do przewodnictwa ciepła ścianie z cegiej grab. 52 cm.
Całkowity koszt budowy domu ze wszystkiemi instala-
cjami (ogrzewanie centralne, zasilane przez piec kuchen-
ny) wynosi 4.200 RM. Przy ogólnej kubaturze 162,2 ni
na lnł wypada 25,90 RM.

Stalowe elementy budowlane.

Około 23% produkcji hut idzie w normalnych cza-
sach na cele budowlane. Dzisiaj ruchu budowlanego
niema, a jego brak stanowi jedną z przyczyn bezrobocia
także w hutnictwie śląskiem. Niezależnie od tego na-
leży podkreślić, że w Polsce nawet w normalnych czasach
zużywa się na głowę ludności mniejsze ilości żelaza niż
zagranicą, gdzie budownictwo jest za kolejami żelaznemi
największym konsumentem. We Francji, Niemczech, Bel-
gji i innych krajach dał się zauważyć szybki rozwój bu-
downictwa szkieletowego. 1 tak w Niemczech wzrosło zu-
życie stali w budoAvnictwie od 60.0001, w r. 1927 do
250.000 t w r. 1930, a we Francji w samym roku 1930
o 50.000 t.

Elementy stalowe posiadają AV budownictwie
wszechstronne zastosowanie. W stropach belki profilowe
lub rurowe, blachy i żelazo taśmowe służą jako elementy
niosące lub. usztywniające. Ostatnio pojawiły się na
rynku budowlanym specjalne blaszane elementy stro-
powe, które, przyczyniają się do obniżenia ciężaru jedno-
stkowego stropu, co połączone jest z oszczędnościami na
ciężarze słupów i belek.

Nieorganiczna struktura stali, jak również jej
ogniotrwałość i możność precyzyjnej obróbki spowodo-
wały produkcję fabryczną stalowych futryn, drzwi
i okien, gdzie cechy te odgrywają szczególnie ważną
rolę. Koszty konserwacji zmniejszają wybitnie na-
rożniki z blachy oraz pokrycie wykuszów i gzymsów
blachą pocynkowaną. Zagranicą pojawiają się coraz
częściej ściany działowe ze szkła i stali, listAvy, emalio-
wane kafle stalowe do pieców oraz ścian. Coraz większe
rozpowszechnienie znajduje w budownictwie siatka, jako
podkładka pod tynk, uzbrojenie betonu do torkretOAvania
oraz przy budowie dróg, mostów i t. p.

We Avszystkich krajach zachodniej a nawet pół-
nocnej Europy, jak w Norwegji, Finlandii, kryje się
dachy prawie Avyłącznie blachą ocynkoA\raną, która
oprócz Wielu zalet jak tnvałości i AÂy trzy małości posiada
bardzo małą Avagę. 1 m" krycia blaszanego waży tylko
5,5 kg w przeciAvieńst-Avie do krycia słomą ważącą w mo-
krym stanie na 1 nt" — 48 leg i dachówki, której 1 m~
A\raży 65 kg. Szczególnie celoAAre i ekonomiczne jest krycie



16

blachą przy budynkach drewnianych, które uzyskują,
przez to cechę ogniotrwałości.

Nowoczesna obróbka materiału zrodziła nowe ele-
menty architektoniczne. Zamiast drewnianych poręczy

stosuje się do schodów i balkonów poręcze z lakierowa-
nych rur stalowych. W architekturze sklepowej profile
stalowe do ram, okien wystawowych, drzwi i szyldów nie
ustępują profilom z metali szlachetnych. Ka.

Drogi stalowe.
Wskutek olbrzymich zmian w komunikacji, wywo-

łanych pojawieniem -się samochodu, stała się droga mię-
dzymiastowa, której rola spadła tylko do znaczenia lo-
kalnego, ponownie ważną arterją ruchu dalekobieżnego.
Ze wzrostem ohyżości i obciążenia nowoczesnego ruchu,
wzrastały również stawiane jej wymagania, do których
musiała się dostosować; stara, zapylona nawierzchnia
tłuczniowa zaczyna zanikać, ukazują się natomiast typy
nowe, bezpyłne, wytrzymałe a równocześnie elastycznie,
częściowo w formie bruku, częściowo zaś w formie mie-
szaniny mniej lub więcej grubego kruszywa, % lepiszczem
maziowem lub asfaltem, wreszcie jako nawierzchnia be-
tonowa.

Przy ostatnim z wymienionych typów, jezdni be-
tonowej, okazała się poraź pierwszy możliwość użycia
.stali w budownictwie drogowem. Podobnie jak w budow-
nictwie inżynierskiem i lądowem powiększa się wytrzyma-
łość konstrukcyj betonowych przez ich uzbrojenie, stwa-
rzając t. zw. żelbet, zaistniała również możliwość wybit-
nego powiększenia długości okrasu istnienia nawierzchni
betonowej przez stosowne ułożenie w niej wkładek żelaz-
nych. Każdy element budowlany wykonany z betonu sta-
nowi po stężniu monolit; jeżeli element taki w postaci
płyty będącej nawierzchnią drogową, poddamy mecha-
nicznym działaniom ruchu a przedewszyistMem działaniu
temperatury, która w niaszyeh warunkach klimatycznych
waha w granicach. +50 i —30° C, natenczas powstają
w nim często wybitne natężenia, które z czasem dopro-
wadzają do wytworzenia się rys. Tę tendencję, która
z natury rzeczy wywołuje zwiększone koszta utrzymania,
można do pewnego stopnia, zmniejszyć przez konstrukcję
szwów; jednakże jeszcize dalej idące zabezpieczenie prze-
ciwko nipożądanym objawom nadmiernych natężeń osiąga
się przez stosowne uzbrojenie.

W Ameryce zaopatruje się prawie wszystkie drogi
betonowe we wkładki stalowe; koszta utrzymania tego
rodzaju typów stanowią wedle doświadczeń amerykań-
skich z jednego dziesięciolecia, zaledwie Va tych samych
kosztów przy jezdniach nieuzbrojonych. W Niemczech
wykonano pierwsze próby z nawierzchniami uzbrójonemi
przed siedmiu laty; wypadły one jednakże, tak z punktu
widzenia gospodarczego jak również technicznego nieza-
dowalająco, a to z tego powodu, iż z braku dostatecznego
doświadczenia używano do uzbrojenia nieodpowiedniego
materjału. Spodziewane rezultaty osiągnęło się dopiero
po użyciu, stosowanych również w Ameryce stalowych,
spawanych .siatek. Okazało się, iż zastosowanie uzbroje-
nia Icmi siatkami w rozmiarach lVs do 2*}i kgjm* zmniej-
sza tworzenie się rys mniej więcej do 7O"/o, a w odniesieniu
do wytrzymałości płyty działa identycznie, jak jej pogru-
bienie o 5 cm. Po uzyskaniu tych dodatnich rezultatów
zastosowano również w Niemczech szeroko uzbrojenie
nowo budowanych nawierzchni, tak, iż np. w r. 1930 wy-
konano w ton sposób już 21 odcinków dróg.

Dalszą, godną uwagi próbą użycia stali przy bu-
dowie dróg stanowi typ amerykański t. « . „Meital-base-
street", wykonany w formie odcinka doświadczalnego
w miejscowości Spingfeld w St. Illinois. Przy tym nowo-
czesnym typie spoczywta nawierzchnia drogowa na pod-
kładizie stalowym. Na uwałowanem i wyrównaniem pod-
łożu zostają ułożone tafle bądź to blachy falistej bądź
też gładkiej, które są wzajemnie spawane, z wyjątkiem
niewielu szwów dylatacyjnych. Na tego rodzaju stalowym
fundamencie układa się następnie warstwę bitumowanego
piasku a w końcu istotną jezdnię klinkierową. Partje
blach obok poboczy, zostają odpowiednio przegięte, by
utworzyć w ten sposób dostatecznie mocną ramę dla na-
wierzchni. Powstała w ten sposób jezdnia posiada pewną
i elastyczną podstawę; może być ona szczególnie pożądaną
AV partjach o niedostatecznej wytrzymałości podłoża,
a więc np. w okolicach bagnistych.

Najpotężniejszym jednak, jak dotychczas, tworem,
reprezentującym jak najobszerniejsze zastosowanie stali
w budownictwie drogowem jest, znlajdująca się obecnie
w budowie w Nowym Jorku, ulica piątrowa, długości
7Vs km, szerokości 18 m prowadząca wzdłuż zatoki Hud-
sona a służąca dla umożliwienia szybkiej komunikacji po-
między południowemi a północnemi partjiami miasta. Ta,
jedyna w swoim rodzaju droga, której pierwszy odcinek
budowlany został już oddany do ruchu, leży przeciętnie
5 m ponad terenem, posiadając w ten sposób swobodne
skrzyżowania z wielkiemi arterjami komunikacyjnemi
prowadzącemi do spichrzy i doków przystani hudsońskiej
oraz z olbrzymią siecią torów dworca centralnego. Całość
jezdni, składającej się z sześciu równolegle położonych
torów jezdnych, spoczywa na 20 m szerokim dźwigarze
stalowym ; w odstępach co pół mili ang. wykonane są
rampy dojazdowe do tej piątrowej ulicy, które założone
w,sytuacji z eiiptycznemi krzywemi p-rizejściowemi łączą ją
z arterjami komunikacyjnemi przyziemnemi. W ten spo-
sób, mogą przedostawać się pojazdy drogowe z centrum
City bezpośrednio na przestrzeń piątrowa. Zastosowanie
eliptycznych krzywych przejściowych oraz ustawienie
pewnych posterunków kierujących, ruchem dozwala na
uzyskiwanie chyżości przejazdu 50 do 60 kmjgpdz.

Nie dosyć jednak na tem. Ażeby umożliwić jeszcze
większe przyspjeszenie ruchu, zdecydowano się na wyko-
nanie nad oboma środkowemi torami jeszcze jednego pią-
tra i właśnie w ten sposób skonstruowany został obecnie
do ruchu oddany odcinek. "W" tej górnej partji drugiego
piątra dopinsizczoną zostało maksymalna chyżość
70 hmlgock,

Tego rodzau śmiałe konstrukcje, które prowadzą
przeważnie w partjach zabudowanych, są z natury rzeczy
możliwe do wykonania tylko ze stali, albowiem tylko ten
materjał umożliwia uzyskanie dostatecznej wytrzymało-
ści i pewności przy możliwie najmniejszym 'zajęciu prze-
strzeni. Oałkowite koszta tej olbrzymiej budowy oiszaco-
Avane są na 440 mil. zł.

Kolejnictwo na wystawie kolonjalnej w Paryżu.
W specjalnej hali o długości 500 m i szerokości

80 m pokazano na wystawie kolonjalnej w Paryżu rów-
nież eksponaty z dziedziny kolejnictwa francuskiego. —
Między innerni wystawiono parowozy dla kolei podmiej-
skich, parowozy o wadze 100—126 ton dla pociągÓAY po-

spiesznych rozwijających szybkość 110 kmlgods., elektro-
wóz wagi 76 ton dla szybkości 70 kmlgods., autobus n a
szynach oraz wagony osobowe różnych typów, w s z y s t -
k i e s t a l o w e j k o n s t r u k c j i n i t o w a n e 1 u b
s p a w a n e.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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BUDOWNICTWO STALOWE
DODATEK DO „CZASOPISMA TECHNICZNEGO"

T R E Ś Ć : Nowe rnaterjały budowlane i bezrobocie. — Inż. E. O.: Przyszłość mostów spawanych w Polsce. — M. K r z y m u s k i ;
Konsumcja stali a postęp techniczny.

Nowe materjały budowlane i bezrobocie1).
Rozważane jest konkretne zagadnienie: w bieżącym

sezonie ma być zużyły na budownictwo' pewien kapitał
w postaci już egzystujących płynnych środków rządowych
i prywatnych oraz w postaci oszczędności społeczeństwa,
które drogą wysiłków organizacyjnych 'skierowane być
mogą na inwestycje budowlane.

O ile zmobilizowane w ten sposób sumy rozprowa-
dzone będą do wszystkch zainteresowanych w budownic-
twie czynników, to znaczy do przemysłu budowlanego,
•do przedsiębiorstw, do architektów i robotników, zmniej-
szą one powszechne bezrobocie.

Jeżeli budownictwo najbliższej przyszłości stałoby
się rezultatem współpracy zainteresowanych czynników,
to przy ograniczonej ilości metrów sześciennych budowli
wysuwa się automatycznie na plan pierwszy podniesie-
nie jakości każdego metra sześciennego.

Dzisiejsza technika krajów uprzemysłowionych na-
stawia się na zdecydowane wyodrębnienie funkcyj no-
śnych i funkcyj termiczno - oświetleniowych budynku, to
znacizy na produkcję szkieletów drewnianych, żelbeto-
wych, żelaznych oraz na wytwarzanie materjałów' wypeł-
niających.

Polska wraz z Górnym Śląskiem stała się krajem
uprzemysłowionym, posiada kopalnie rud i węgla, huty,
cementownie i inne fabryki. Polska technika budowlana
nastawia się więc również w kierunku budownictwia szkie-
letowego. Możemy — a zatem musimy — produkować ma-
terjały o wyższym stopniu obróbki, które, zastosowane
w budownictwie, stwarzają wysakowartościowy metraż
budynku, decydując o podniesieniu jego jakości. Byłoby
błędem iść przeciw naturalnej linji rozwojowej i 'z po-
wodu anemji konjunkturainej i dezorganizacji niszczyć
istniejący aparat wytwórczy.

Mimo nasycenia rynku „półproduktami" jak: cegła
pełna, drzewo, wapno, cement, właśnie w okresie depresji
ostatnich lat zaczęły sobie w budownictwie wywalczać
miejsce produkty, stanowiące wyższy stopień, obróbki su-
rowca: owe materjały nowe czyli zastępcze.

Stanowią one wykładnik zróżniczkowania funkcyj
nośnych i termicznych — innemi słowy wykładnik bu-
downictwa szkieletowego. Egzystencja ich jest dla mnie
dowodem nastawienia 'techniki w kierunku produkowania
metrażu budowlanego o wyższej jakości.

Zjawisko to występuje w różnych branżach. Jeżeli
mówi się o szkielecie, nasuwa się przedewszystkiem na
myśl stal budowlana. Wymienię dane, dotyczące żelaza,
zużytego w ostatnich, latach do budowli szkieletowych, po-
mijając żelazo, w inny sposób zastosowane w budownic-
twie. W latach 1930 do 1932 r. mimo nikłego ogólnego
ruchu budowlnanego, zużyto w Katowicach przy budowie
domów wysokich 94-2 ton konstrukcji żelaznej, w War-
szawie przy budowie Gmachu Centralnego Telefonu i Te-
legrafu 2080 ton, na wielką skalę zakrojone jest też zu-
życie żelaza, w gmachu Tow. Prudential.

Cyfry, dotyczące zużycia żelaza dla szkieletów w ni-
j) Streszczenie referatu wygłoszonego na Komisji Materja-

łowej Naczelnego Komitetu dla Spraw -Bezrobocia przez p. iiiż.
arcli. Szymona Syrkusa.

skich domach mieszkaniowych, są znacznie skromniejsze.
Ale z przedmiarów niebudująoej się jeszcze niestety ko-
lonji Warsz. Spółdzielni Mieszkaniowej na Rakowcu,
z praktyki budowy przez miasto Siemianowice dziewięt-
nastu jednopiętrowych ośmiogodzinnych domków robotni-
czych i z doświadczenia przy budowie małych domów
pod Warszawą, okazuje się, że oprócz niezmiernie waż-
nych zalet swobody planowania, jaką daje wyłącznie sy-
stem szkieletowy, wytrzymuje on całkowicie konkurencję
tradycyjnego budownicitwa ceglanego. W niektórych wy-
padkach kalkulował się nawet taniej, niż budowla z cegły
pełnej, — np. 1 metr sześć, domów robotniczych w Sie-
mianowicach, według danych arch. Dieta d'Arma, wraz
z instalacją wodociągową, gazoAvą, elektryczną i kanali-
zacyjną wypadł 39 złotych 66 groszy.

W tych wszystkich wypadkach zamiast półpro-
duktu, żelaza walcowanego, stosowano produkt gotowy, —
zmontowany szkielet, zatrudniając większą ilość rąk ro-
boczych. Koszt żelaza w budynku ceglano - żelaznym wy-
nosił 6—7"/o kosztów ogólnych, zaś w budynku szkieleto-
wym podniósł się do 12—15°/o kosztów ogólnych.

Przemysł cementowy zorjentował się, że zbyt pół-
produktu - cementu spada za ostro — w stosunku dO' pro-
dukcji- z r. 1928, która wynosiła 1,000.000 ton, spadł on
w r. 1931 do 500.000 ton.

Chcąc (tedy znaleźć zatrudnienie, rozszerzył swoją
ekspansję na produkty wyższego stopnia obróbki — be-
tony lekkie.

Przedtem koszt cementu w budynku wynosił około
3°/o kosztów ogólnych, p>rzy użyciu cementu na wypełnie-
nia, np. na celolit wzrósł do 12% kosztów ogólnych
i wyżej.

W okresie całkowitej stagnacji budowlanej, bo
w zaszłym miesiącu, grupa cementowni rozpoczęła pro-
dukcję nowego lekkiego betonu, dimaJbetonu, oprócz: zna-
nego już dawniej celolitu.

Zatrudnienie cementowni wzrastać będzie wraz
z utrzymaniem względnie rozszerzeniem produkcji ma-
terjałów wyższego stopnia obróbki.

Rozdrobnienie i słaba organizacja przemysłu cera-
micznego sprawia, że kryzys najsilniej się na nim odbija.
Zdawaćby się mogio, że budownictwo szkieletowe pogłę-
bia jeszcze depresję przemysłu ceramicznego. Jednakże
pogląd ten jest mylny. Żaden z dotychczas stosowanych
materjałów wypełniających — czy to o podstawie cemen-
towej czy drzewnej, czy też z trzciny czy słomy, nie może
samoistnie służyć jako wypełnienie ściany zewnętrznej
budynku i występuje łącznie z pustakami ceglanemi.
Idzie tylko o to, że cały przemysł ceramiczny, w ślad za
cegielniami zachodnich połaci Polski, które zwiększyły
zbyt pustaków w stosunku do zbytu cegły pełnej, wzbo-
gacić musi swój zakres produkcji o lekkie i duże, nada-
jące się do montażu i konstrukcyjnie zróżniczkowane
płyty pustakowe.

Przy racjonalnem nastawieniu przemysłu ceramicz-
nego znajdzie on za pośrednictwem budownictwa szkie-
letowego nowe pole ekspansji, tak, jak je znalazł przemysł
hutniczy, cementowy, drzewny i szklarski — oraz nowe
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środki zwalczania bezrobocia, wypływające z podniesie-
nia technicznej jakości budynku.

Nie należy jednak mieszać kwestji najszybszego za-
spokojenia głodu mieszkaniowego z kwestją, bezrobocia.
Jeżeli przy prymitywnem, t. j . niezróżniczkowanem bu-
downictwie ceglanem zbyt słabe zainteresowanie innych
przemysłów nie występuje może jaskrawo, to przy za-
spokojeniu głodu mieszkaniowego przez budowę domów
drewnianych udział innych przemysłów zbliżałby się do
zera. Kwestia bezdomności mogłaby być wprawdzie po-
kryta niemal zupełnie zapasami drzewa w lasach pań-
stwowych i prywatnych, ale tak prymitywne załatwienie
tej sprawy sparaliżowałoby inne przemysły i uwielokrot-
niłoby bezrobocie.

Pomijając już rażącą niewspółczesność techniczną,
socjalną i higjeniczną takiego rozwiązania, kwestji bu-
dowlanej z punktu widzenia interesów konsumenta —
inne przemysły nie mogą dopuścić do wyrugowania ich
z budownictwa. Budownictwo bowiem nigdy, a tembar-
dziej w okresie kryzysu, nie może być traktowane jako
zbiór konkurujących ze sobą branż. Jest to obecnie or-
ganizm, którego każdy człon ma swoją funkcję do spełnie-
nia. Zarówno hypertrofja jak i zanik któregoś z organów
równa się chorobie, a nawet obumarciu całego organizmu.

Na początku niniejszego' referatu wyszedłem z, za-
łożenia, że wszystkie związane z budownictwem przemy-
sły otrzymać mają przydział w preliminowanej na naj-
bliższy okres pracy, która powinna być zresztą częścią
planu długoletniego.

Przemysł drzewny, oprócz „normalnego" zaintere-
sowania w budownictwie w postaci zbytu drzewa mniej
lub więcej obrobionego, ma swoje miejsce w nowych
stunkcjonalizowanych sposobach budowania. Wytwarza
on bowiem analogicznie do przemysłu żelaznego i cemen-
towego zarówno materjał szkieletowy: drzewo budowlane,
jak i maierjały wypełniające: masonit, dyktę i jej po-
chodne, heraklit i t. p. Produkcja dykt klejonych w Pol-
sce, materjału par excellence eksportowego, wyniosła
w r. 1931 — 22,000.000 zł., t. j . 85% produkcji z r. 1928.
Spadek o wiele mniejszy, niż w innych przemysłach
w tym samym czasie. Go się tyczy heraklitu, to w r. 1930
i 1931 sprowadzano do Polski 90.000 m kwadratowych
rocznie.

Fakt, że materjał zagraniczny i to produkt prze-
róbki odpadków drzewa, znalazł w Polsce popyt nawet
w okresie stagnacji, dowodzi, że również przemysł
drzewny nie może unikać drogi uszlachetniania swej pro-
dukcji, którą tak pewnie kroczy przemysł cementowy,
a w 'zakresie przemysłu drzewnego •— branża dyktowa.
Możemy produkować z naszego drrzewa i przy pomocy na-
szych rąk roboczych heraklit, masonit, płyty Enso, Don-
cona, lignolit, tentest, tropią, varjag i wiele, wiele innych.
W tym roku podobno w Leningradzie powstaje pięć no-
wych fabryk materjałów wypełniających.

Im większe uprzemysłowienie branży drzewnej, tem
większy zakres pracy zarówno dla sił wykwalifikowanych,
jak i niewykwalifikowanych.

Byłoby jednak utopją przypuszczać, że rozwój bu-
downictwa szkieletowego odrazu przekreśli głęboko zako-
rzenioną, tradycję budownictwa drewnianego i ceglanego.
W okresie przejściowym od rękodzielniczych cło zmecha-
nizoiwanych metod budownictwa oba systemy funkcjono-

wać będą równolegle; nienaturalne forsowanie jednego
z nich odbiłoby się ujemnie na ruchu budowlanym.

Stezauryzowane pieniądze społeczeństwa i pomoc
rządowa nie mogą być ryzykownie lokowane w złudnych
nadziejach, załatwienia kwestji głodu mieszkaniowego
i bezrobocia wyłącznie przez budownictwo ceglane
i jeszcze bardziej anachroniczne budownictwo drewniane,
w którem pieniądz odbywa zbyt bezpośrednią, jak na okres
kryzysu, drogę.

Im wyższy stopień obróbki materjałów — tem wię-
cej rąk i głów roboczych znajduje pracę. Przy przetwa-
rzaniu zwykłego żelaza na lekkie konstrukcje żelazne,
cementu na lekkie betony, gliny na lekkie pustaki, drzewa
na heraklit, dyktę, celulozę; — budownictwo ogarnia ca-
łokształt życia gospodarczego. Staje się ono istotnie klu-
czowym czynnikiem ekonomicznym.

Każda złotówka, zainteresowana w budownictAvi8
wyższego stopnia uprzemysłowienia ro^zprasza się pomię-
dzy szerokie kręgi zainteresowanych. Jednocześnie zaś
uprzemysłowione budownictwo ma na celu potanienie,
a nie, jak to mylnie przypuszczają podniesienie ceny
m sześciennego. Budować nowemi metodami to nie znaczy
budować luksusowo. Budownictwo o wysokiej jakości
technicznej może być skromniejsze od prymitywnego bu-
downictwa tradycyjnego. Często jest ono nawet tańsze
od budownictwa drewnianego, gdyż np, darmo otrzymana
szlaka, produkt odpadkowy, kalkuluje się taniej od naj-
tańszego drzewa.

W jednym z budowanych obecnie przezemnie bu-
dynków, gdzie zastosowałem nowe konstrukcje i dużą
ilość różnorodnych nowych nraterjałów w takim wyborze,
że ilość pozycyj kosztorysowych dwukrotnie niemal się
podniosła, kalkulacja dla tego rodzaju budynku (sana-
torjum), mimo zwiększonego transportu, wytrzymała kon-
kurencję cegły pełnej, produkowanej w cegielni obok
placu budowy.

Im wyższy zresztą szczebel uprzemysłowienia i zme-
chanizowania budownictwa, tem większy zakres działania
przedsiębiorców budowlanych, jako organizatorów na
placu budowy.

Architekci, jako fachowrcy, reprezentujący prócz
własnego interesu, interes konsumentów, nie mogą do-
puścić do popierania zacofanych metod —• do zniszczenia
pełnego aparatu wytwórczości budowlanej, równającego
się rozbrojeniu technicznemu, t. j . zaniechaniu i przekre-
śleniu tak osiągniętych, jak i możliwych do osiągnięcia re-
zultatów społecznych, technicznych i higienicznych.

Bezrobocie branży budowlanej, oraz związane
z nieni bezrobocie architektów, techników, robotników, nie
może być rozwiązane li tylko planem doraźnym.

W myśl wniosków S. A. P. w Warszawie na Zjazd
Delegatów Stów. Arch. Polskich w marcu r. b. domagamy
się od Państwa uruchomienia akcji budowlanej, a w szcze-
gólności przystąpienia cło opracowania programu tech-
nicznego zarówno doraźnego, jak dalszego, ażeby wszel-
kie poczynania budowlane nie były przypadkowe ale
ujęte były w łożysko powziętego z góry planu, wynikają-
cego ze zorganizowanej i świadornej swych celów woli
Państwa. Wtedy myśl o uszlachetnieniu produkcji bu-
dowlanej, o podniesieniu jakości m sześć, którego ko-
nieczność starałem się udowodnić w ciągu mych wywo-
dów, okaże się jednem z ogniw zarówno w planie do-
raźnym, jak i programie ogólnym akcji budowlanej.

Przyszłość mostów spawanych w Polsce.
We wszystkich dziedzinach techniki istnieje obecnie

więcej jak kiedykolwiek tendencja do polepszenia jakości
wytworów przy równoczesnem obniżeniu ich kosztów wy-
twarzania. Dotyczy to tak wytworów fabrycznych, jak
i objektów, i to przedewiszystkiem wchodzących w zakres
budownictwa inżynierskiego. W tej ostatniej dziedzinie

»szczególnie wielki postęp daje się zauważyć przy budowie
mostów , które to budowle wymagają szczególnie wiel-
kich wkładów, gdyż uzyskana przy nich procentowa
oszczędność tem dobitniej się unaocznia.

Czynnikiem, który powoduje w znacznej mierze ob-
niżenie się kosztów budowy mostów, jest spawanie. Kon-
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atrakcja spawania kalkuluje się z następujących powo-
dów taniej od. nitowanej: Projektowanie konstrukcji spa-
wanej jest znacznie prostsze, gdyż ogranicza się tylko do
zasadniczych części nośnych; odpadają tu wszelkie blachy
węzłowe i nity; projekt konstrukcji spawanej wygląda
więc nader przejrzyście minio tego, że można przy niej
stosować nawet takie połączenia, które nie dadzą się uzy-
skać przy pomocy samego nitowania. Również i wykona-
nie konstrukcji spawanej jest łatwiejsze i szybsze, ponie-
waż połączenie poszczególnych elementów konstrukcyj-
nych może być uskutecznione bez poprzedniego dokład-
nego dopasowania i obróbki (otwory na nity i t. p.).
Wprawdzie jakość spoin zależna jest od sumienności i fa-
chowości, pewnej tylko i to względnie małej, ilości ro-
botników, lecz niema dziś wypadków w technice, gdzieby
przy rabatach, które obciążają wykonawcę wielką, odpo-
wiedzialnością, sumienność i fachowość były zbyteczne.

Dalszym czynnikiem potanienia konstrukcji spa-
wanej jest oszczędność na ciężarze, spowodowana monoli-
tycznym charakterem połączeń, a wahająca się w gra-
nicach od 15—40"/u. Jeżeli się nawet weźmie pod uwagę,
że robocizna spawacza jest jeszcze stosunkowo dosyć
wysoka, to po uwzględnieniu oszczędności osiągniętych
przez obniżenie się kosztów projektu i zmniejszenie cię-
żaru konstrukcji spawanej, uzyska się przy niej jeszcze
zawsze oszczędność wahającą się w granicach od 5—2O"/o
kosztów całkowitych.

Spawanie okazało się dziś już w wielu wypadkach
wprost niezbędnem, wobec czego nie należy uważać za
zbyt śmiałe przypuszczenie, że prędzej czy później wy-
prze ono w wielu wypadkach nitowanie. Przy mostach za-
patrywano się początkowo na spawanie dosyć sceptycz-
nie, gdyż nie było jaszcze pewności, jak zachowa się spa-
wana konstrukcja mostowa pod wpływem obciążeń ru-
chomych, a więc przy wstrząsach, na jakie każdy most
jest narażony. Po przeprowadzeniu jednak szeregu ba-
dań nad zachowaniem się spoin oraz całego układu mo-
stowego pod wpływem wstrząsów, doszło się już dziś do
rezultatu, że most spawany pod względem wytrzymałości
wcale nie ustępuje mostowi nitowanemu.

W uznaniu wyżej pokrótce wymienionych walorów,
zaczęto więc coraz częściej stosować spawanie przy naj-
nowszych mostach, ograniczając się narazie do przęseł
o mniejszej rozpiętości; niewątpliwie, że po uzyskaniu
dalszych doświadczalnych danych, będzie się budować
stopniowo coraz to dłuższe przęsła, a to z tej przyczyny,
ponieważ ciężar mostu spawanego, przypadający na je-
den metr kwadratowy jezdni, jest znacznie mniejszy, niż
mostu nitowanego. Wielką rolę gra tu, zresztą dobrze
znana okoliczność, że ze zwiększeniem, rozpiętości przęsła,
zwiększa się stosunek jego do ciężaru użytkowego.

Wspomniano poprzednio, że budowa mostów spa-
wanych ogranicza się tymczasem do' przęseł o mniejszej
rozpiętości; istotnie nie przekroczono tu jeszcze granicy
50 m (most Skody w Pilznie posiada długość przęsła
49,2 ni). Z uwagi jednak na to, że historja mostów spa-
wanych sięga najwyżej trzech lat wstecz, musi się przy-
znać, że taka rozpiętość, uchodząca zresztą przy mo-
stach z innych tworzyw za wielką, oznacza ogromny skok
naprzód w budowie spawanych mostów stalowych; ża-
den też dział techniki nie może się poszcizycić tak szyb-
kiemi sukcesami jak spawane stalowe budowle inżynier-
skie. Mała względnie jak na żelazo, rozpiętość tymcza-
sem jeszcze budowanych przęseł spawanych nie prze-
szkadza jednak wcale, aby sam most jako taki osiągnął
bardzo Afielką długość. Tak np. wykończono obecnie
w Diisseldorfie spawany most, o belkach prostych, długo-
ści 316 m, szerokości 9 m, składający się z 9 przęseł, które
spoczywają na podwójnych filarach betonowych. Jest on
zarazem najdłuższym na świecie mostem stalowym, cał-
kowicie spawanym.

Pierwszymi jednak pionierami w tej dziedzinie byli
w Europie polscy inżynierowie i polskie zakłady budowy

mostów. Istnieją już u. nas następujące mosty całkowicie
spawane: Most drogowy kratowy na rzece Słudwi pod
Łowiczem według projektu prof. S. Bryły, wykonany
przez firmę K. Rudzki o rozpiętości teoretycznej 27,0 m,
szerokości między dźwigarami 6,76 m; most blaszany na
Słudwi pod 1-letkami, o rozpiętości teoretycznej 16,8 m,
wykonany przez ,,Hutę Pokój". Projektowane są dalsze
dwa mosty blaszane, a mianowicie: Trójprzęsłowy most
na rzece Łydyni w Ciechanowie o rozpiętościach przęseł
12,8—13,16, — 12,8 ni, oraz most na rzece Ujściu w Rów-
nem, o rozpiętości 21,00 ni.

Za przykładem Polski poszły inne państwa. I tak
np. w Austrji zbudowano już dwa mosty blaszane, z któ-
rych jeden dwuprzęsłowy o rozpiętości przęseł 20,35 m,
drugi o rozpiętości 22,00 m. Szwajcarja posiada oprócz
2 kratowych mostów spaAvanycłi, o rozpiętości 36,90 ni,
wzgl. 19,26 m szereg mniejszych mostów próbnych. Nie
sposób jest wymienić wszystkie mosty spawane, które wy-
budowano jeszcze i w innych krajach w ostatnich 3 la-
tach; należy jednak podać, że całkowicie spawane mosty
o największej rozpiętości przęseł posiada obecnie Ame-
ryka i Czechosłowacja; należą tu: most w Ghicopee FalLs,
którego przęsło mierzy 41 m, oraz most T. A. Skody
w Piłznie, o rozpiętości przęsła 49,2 m.

Istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, że w wielu
wypadkach budowa mniejszych i średnich mostów w Pol-
sce będzie musiała iść po drodze całkowicie spawanych
mostów stalowych. Mylnem bowiem byłoby zapatrywanie,
że z wybudowaniem mostu jest już sprawa przekraczania
rzeki raz na zawsze prziesąd,zoną. "Wręcz przeciwnie;
z każdorazowem bowiem nadejściem wiosny i z nią po-
łączonemi roztopami znamienna ilość rzek i to głównie
górskich (tylko rzadko ujętych regulacją) powoduje u nas
wylewy, które wpraAvdzie krótko trwają, ale są zato
w swych skutkach tem zgubniejsze, gdyż zrywają swym
silnym prądem ogromną .stosunkowo ilość mostów, i to<
głównie drogowych, zbudowanych przeważnie z drzewa.
Chociaż np. nadejście meteorologicznej wiosny nie nastą-
piło tego roku niespodziewanie, wręcz przeciwnie, tempe-
ratura zwolna wzrastała, to dzienniki przynosiły prawie
codziennie wiadomości: o zniesieniu mostów, między któ-
remi znajdowało się też wiele zupełnie- nowych.

Oczywista, że szkody, wyrządzone w ten sposób rok
rocznie samorządom, idą w miljony, pomijając zupełnie
szkody, które wynikają ze wstrzymania na dłuższy czas
komunikacji na traktach i to nawet bardzo ważnych.
Oprócz tego most drewniany, zniesiony przez prąd roz-
pada się na swoje dzęści składowe, a więc na belki,
które już dla odbudowy mostu prawie że nie wchodzą
w rachubę; również mosty monolityczne, o ile zapadną
się wskutek podmycia filarów lub popękają pod naporem
prądu są również raz na zawsze stracone.

Natomiast spawany most stalowy nie jest tak łatwo
narażony na zniesienie jak most drewniany, a to z po-
wodu swego monolitycznego charakteru; z drugiej strony
na wypadek podmycia filarów, można zapadnięte przę-
sło z łatwością podnieść i pe ewent. wyprostowaniu umie-
ścić na dawnem miejscu na eo zresztą dostarcza litera-
tura fachowa bardzo dużo przykładów. Naturalnie, że
okoliczność ta gra również bardzo wielką rolę i ze wzglę-
dów strategicznych. Niemniej ważnem jest i to, że przęsło
spawane może być w bardzo krótkim czasie przez wy-
twórnie dostarczone i z powodu swej małej wagi łatwo
przewiezione na miejsce, w które ma zostać ułożone.

We wszystkich więc wypadkach, w których nie po-
posiada się dostatecznej pewności co do zachowania się
rzeki w okresie nadejścia wiosny, należy wziąć pod uwagę
stosowanie takich przęseł, dla których powódź nie przed-
stawia żadnego niebezpieczeństwa, a które na Avypadek
podmycia filarów mogłyby być ponownie użyte. W tym
celu nadają się bardzo dobrze w wielu wypadkach całko-
wicie spawane przęsła stalowe. Inż. E. C.



20
M. Krzymuski.

Konsumcja stali a postęp techniczny.
Jeżeli stopień cywilizacji chciano mierzyć według

spożycia mydła, to konsumcja Mali tembardziej można
uznać za miernik stopnia uprzemysłowienia i postępu
technicznego danego kraju. Słusznie naszą epokę nazwano
wiekiem stali, gdyż ogromny postęp fechnicznyj1" który
izmienił dawne formy życia tworząc nowy świat, stał
się możliwym dzięki udoskonaleniu stali jako tworzywa.

Ciężki kryzys gospodarczy -obejmujący cały świat,
zahamował dalszy postęp. RocznU produkcja stali wyno-
sząca w 1929 r. 118 milj. ton spadła, od tego czasu gwał-
townie i osiągnie w tym roku zaledwie może 65 milj. ton.
Także polski przemysł hutniczy musiał wskutek małego
zapotrzebowania rynku wewnętrznego, braku większych
zamówień rządowych i ograniczonego eksportu zmniej-
szyć swoją produkcję w bardzo znacznym, stopniu.

Stan ten i cyfry konsumcji żelaza, wynoszące w do-
brym stosunkowo roku 1929 na głowę ludności: w Polsce
34 kg, we Francji 231 kg, w Niemczech 239 leg, w Belgji
293 kg, w Anglji 294 kg, w Stanach Zjedli. 518 kg, pobu-
dził poszczególne kraje do rozwinięcia intensywnej akcji
wśród dotychczasowych konsumentów i przetwórców że-
laza, oraz w dziedzinach rynku zbytu dotychczas dla
stali mało lub wcale niezdobytych.

B u d o w n i c t w o .
Przykładem może być budownictwo, nieobjęte przez

'długi czas postępem techniki, który w niemal wszystkich
dziedzinach spowodował rewolucyjne zmiany. Szczególnie
budownictwo stalowa, które w amerykańskich drapaczach
chmur stworzyło prawdziwe cuda techniki, stoi u nas do-
piero na początku rozwoju.

Ważniejsze jednak niż potężne budownictwo wzwyż
są, wyniki osiągnięte w dziedzinie organizacji na placu
budowy rozwiązań konstrukcyjnych i technicziiem wyko-
naniu budowli stalowych.

Również dla budownictwa osiedli o średnich i ma-
łych wysokościach, które obecnie dominują, wykorzysta-
nie zasad budownictwa szkieletowego i doświadczeń, ma
wielkie znaczenie. To też polskie budownictwo stalowe
poszło tą drogą. Nasza technika budowlana znacznie się
podniosła w ostatnich latach. Architekt i konstruktor
coraz częściej zaczynają ze sobą współpracować, zakłady
zaś konstrukcyj żelaznych przeprowadzają montaż szkie-
letu, pozostawiając całość robót i organizację na placu
budowy firmom budowlanym, które stawiają z powodze-
niem polską technikę budowlaną na poziomie euro-
pejskim.

Dowodem szybkiego rozwoju metod nowoczesnej
techniki budowlanej jest ogromny wzrost zużycia stali dla
budowli szkieletowych w Ameryce, Anglji, Francji, Cze-
chosłowacji i Niemczech. W Polsce pierwszy budynek
szkieletowy powstał już w czasie istniejącego kryzysu, bo
w r. 1929. Od tego czasu, mimo ogólnego zastoju w ru-
chu budowlanym, większe gmachy wzniesione ostatnio
w Polsce, powstały właśnie przy zastosowaniu szkieletu
żelaznego. Dowodzi to nietylko racjonalizacji technicznej,
ale i ekonomiczności w warunkach polskich nowych me-
tod budowy.

Również w dziedzinie
p r z e m y s ł u m e b l a r s k i e g o

dokonywują się zmiany. Tu również z powodzeniem
wkracza stal jako tworzywo nowoczesnego mebla. Polskie
fabryki znacznie 'zmodernizowały swój program fabryka-
cyjny przez opracowanie całego szeregu nowych estetycz-
nych modeli, tak rozpowszechnionych, dziś i modnych
w zachodniej Europie, mebli stalowych. To też mimo kry-
zysu, dzięki ich trwałości, lekkości i higjeniczności, zy-
skują soiue z powodzeniem prawo obywatelstwa niatylko

w biurach, szkołach, hotelach, restauracjach i t. p., lecz
również w mieszkaniach prywatnych.

W b u d o w n i c t w i e d r ó g
przez uzbrojenie wkładkami z żelaza prętowego lub siat-
kami drucianemi dróg betonowych powstała trwała na-
wierzchnia, odpowiadająca wymogom nowoczesnych środ-
ków komunikacji. Wedle doświadczeń amerykańskich
z jednego dziesięciolecia, koszta utrzymania tego rodzaju
typów stanowią zaledwie Vo część tych samych kosztów
przy jezdniach nieuzbrojonych.

Puównież w k o l e j n i c t w i e
stałe dążenie do technicznych udoskonaleń powoduje ko-
nieczność szerszego zastosowania stali i wyrobów stalo-
wych. Liczne koleje wprowadzają u siebie do przewozu
drobnicy specjalne skrzynie żelazne, tak zw. „containery",
stanowiące rodzaj transportu „od drzwi do drzwi", gdyż
skrzynia taka będąca własnością kolei lub towarzystwa
spedycyjnego, jest wyładowywana z platformy wagonu
na platformę samochodu, którym jest dostarczana do od-
biorcy. Obecnie jest rozważany projekt wprowadzienia,
tego rodzaju skrzyń do obrotu międzynarodowego. Zna-
czenie stalowych wagonów dla bezpieczeństwa podróżnych
przy zderzeniach i wykolejeniach pociągów wykapały
w całej pełni liczne katastrofy, jakie miały miejsce
w ostatnich czasach. To też w dobrze zrozumiałym intere-
sie własnym i potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa po-
dróży, koleje poszczególnych krajów wycofują z obiegli
stare wagony, wprowadzając nowoczesne, całkowicie sta-
lowe wagony, w których również wewnętrzne ścianki
i urządzenia są ze stali. To samo tyczy się

b u d o w y o k r ę t ó w,
w których nowoczesna1 technika dąży do zastąpienia
drzewa w urządzeniach wewnętrznych, co ogranicza
możliwość wybuchu tak niebezpiecznych na okręcie
pożarów.

W g ó r n i e i w i e
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu idzie w parze z zasto-
sowaniem żelaznej obudowy chodników. Olbrzymie wieże
szybowe, płuczkarnie węgła i t. p. stanowią liczne wi-
doczne dowody polskiego budownictwa inżynierskiego.
Gały szereg objektów stalowego budownictwa przemysło-
wego, podziemnego', portowego, wodnego i t. p. spotykamy
na każdym kroku.

Również
r o l n i c t w o,

które jest najbardziej konserwatywne, w miarę możności
idzie w różnych krajach za ogólnym postępem technicz-
nym. Silotsy stalowe dla zielonej paszy, lekkie ogniotrwałe
stalowe szopy i pokrycia dachów blachą ocynkowaną,
wozy, urządzenia sztucznego deszczu, ogrodzenia dru-
ciane, całkowicie ze stali wykonane maszyny i narzędzia
rolnicze, zbiorniki różnego rodzaju dla zwierząt, mle-
czarni i t. p., wszystkie te nowoczesne urządzenia mecha-
niczne przyczyniają się do intensyfikacji rolnictwa i są
opłacalne w okresie normalnej konjunktury.

Niema dziedziny przemysłowej, w której przed stalą
nie otwierałyby się nowe możliwości i zupełnie nowe fazy
rozwoju, przyczyniając się nietylko do podniesienia prze-
mysłu przetwórczego i surowcowego, lecz również do
jakości polskiej konsumcji.

Rozszerzenie stosowania żelaza i podniesienie cyfr
jego konsumcji jest nietylko zagadnieniem ogólno - go-
spodarczem XX-go wieku, lecz również z chwilą przyłą-
czenia. Górnego Śląska problemem utrzymania należytej
proporcji między produkcją jednego z kluczoAvych prze-
mysłów, a konsumcja rynku wewnętrznego w obecnej
strukturze Polski, jako kraju przemysłowo - rolniczego.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny Prof. Inż. Emil Bratro. Nakładem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 1. 4.
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BUDOWNICTWO STOŁOWI
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Wyeliminowanie sezonowości dzięki budownictwu stalowemu stwarza
nowe możliwości zatrudnienia w zimie.

Sprawa wahań sezonowy€h produkcji przemysłowej
i możliwości ich ograniczenia w porze zimowej jest. bar-
dzo ważna nie tylko z punktu widzenia technicznego i eko-
nomicznego, lecz również i ze społecznego. Ten ostatni
wzgląd jest'obecnie prawie że najważniejszy, o ile chodzi
o zmniejszenie bezrobocia sezonowego. 6 ile bowiem
częściowy zastój w budownictwie w porze letniej stwarza
stosunkowo najwięcej bezrobotnych, gdyż z przemysłem
tym, jako jego pochodne, związany jest cały szereg ga-
łęzi przemysłu, to spadek jego do zera w zimie przysparza
automatycznie dalszy ich zastęp, powiększając tem samem
dla państwa wydatki na cele nieproduktywne.

Oczywiście, że stworzenie i w zimie możliwości za-
trudnienia przemysłu budowlanego przyczyni się do unik-
nięcia tego wzrostu bezrobocia, jakie stale w porze zimo-
wej występuje. Znanem jest corocznie powtarzający się
objaw, że kwoty przewidziane już to przez skarb na ro-
boty publiczne, już to przez banki na roboty prywatne,
upłynnia się dopiero wtedy, gdy normalny sezon budow-
lany ma się ku końcowi. Zaczyna się budować lub konty-
nuować roboty w jesieni zamiast na wiosnę i przerywa się
je na, zimę, aby je dalej prowadzić znowu następną jesie-
nią: Ja'kie straty z tego powodu powstają, nad teim nie
trzeba się specjalnie rozwodzić. Zimowemu budownictwu
naziemnemu oraz inżynierskiemu poświęca .się zagranicą
coraz więcej uwagi, ze względu na roztaczanie produkty-
wnej opieki nad bezrobotnymi. Z powodów wyżej wy-
mienionych u nas również powinno się ono cieszyć tem
większem wzięciem. To też nie znajdzie się chyba nikt,
ktoby chciał zaprzeczyć, iż pewnemu kierunkowi budow-
nictwa należy tu poświęcić specjalną uwagę. Mamy tu
na myśli budownictwo stalowe. "Było ono u nas wielokrot-
nie tematem -artykułów prasy fachowej i codziennej,
oświetlających jego cechy i zalety -charakterystyczne jako
jedną z nich wymieniono właśnie możność wznoszenia
budowli stalowych w zimie. Konstrukcje wykonane ze
stali można z łatwością przygotować w Avarsztacie aż do
takiego stanu, z którego tylko prowadzi krok, aby otrzy-
mać na placu budowy objekt w stanie zupełnie zmonto-
wanym. Pora roku wpływa bowiem na montaż tylko o tyle,
0 ile cierpi z powodu niej sprawność ivobotnika, co natu-
ralnie" zależy od stosowanych środków ochronnych. Stal
jako taka nie wymaga żadnej ochrony, a dobroć wykona-
nej z niej koaistrukcji jest w każdym wypadku zapew-
niona, gdyż co do fachowego wykonania można zawsze
łatwo przeprowadzić kontrolę. •

Sporą ilość dowodów dostarczyła tu zima 1928/29,
która odznaczała się szczególną ostrością. Fachów cza-
sopisma podają z tego okresu setki przykładów wykony-
wania w samej tylko Europie wszelkiego rodzaju objek-
tów i to nawet przy' temjjeraturaćh sięgających 30° C ni-
-żej. zera. Wzniesiono wtedy wysokie domy mieszkalne
1 handlowe, fabryki, elektrownie, rzeźnie, hale wystawo-
we, wiaty lotnicze, dworce kolejowej wieże dla radjosta-
cyj, oraz,wybudowano, wzmocniono lub przesunięto wiel-
ką ilqść mostów stalowych. Przy bardzo wielkich budow-
lach z cegły, lub betonu, przy których układanie funda-

mentów zajmuje czasem cały sezon letni, musi się . ze
wzniesieniem murów, wzgl. przy mostach po ustawieniu
filarów z budową przęseł, czekać do przyszłego sezonu,
podczas gdy przy budowlach" stalowych obie czynności
postępują zaraz po sobie w toku nieprzerwanym.

Nie przesadza się twierdząc, że w wielu wypadkach
zima nietylko że nie przeszkadza, lecz nawet sprzyja' po-
niekąd budowie mostów stalowych. Zimową porą bowiem
komunikacja na kolejach jest mniej intensywną, przez co
można zwiększyć odstępy między poszczególnemi pocią-
gami, a niski stan rzek stwarza korzystniejsze warunki
dla ustawiania rusztowań. Oprócz tego można przy rze-
kach, których skorupa lodowa jest grubsza i o których
się ze statystyki wie, że nie należy się tu spodziewać przy-
krych niespodzianek, ustawić rusztowanie wprost na lo-
dzie, co ze względu na stosunkowo mały ciężar mostów
stalowych jest łatwem do wykonania. Oszczędności przy
rusztowaniach zimowych mogą w wielu wypadkach,
w porównaniu z rusztowaniami letniemi dla tych samych
mostów, wynosić 18—25°/o. Oprócz tego zarządy regula-
cyj rzecznych wymagają,' aby Ustawianie rusztowań
w rzece nie rozpoczynać przed połową marca, przyczem
już w listopadzie winne one być usunięte.

Ochrona 'budowli stalowych jest zupełnie 'zbędną i to
bez względu na porę roku, podczas gdy budowle monolity-
czne, wedle celu i rozmiaru robót, wymagają specjalnych
wyposażeń, środkÓMr ostrożności i jak najściślejszej kon-
troli, bez których wykonanie ich w zimie jest wprost nie
do pomyślenia.

• Ciągłość prac budowlanych, którą można częstokroć
uzyskać li tylko przez wykorzystanie -zimy, umożliwia
wywiązanie się z prac przewidzianych programem,-a tem
samem skrócenie czasu budowy i obniżenie kosztów cał-
kowitych. Nie zatraca się również łączności między bu-
dową na placu, a pracą w warsztacie. Ciągłość w ruchu
fabrycznym i dostateczne zatrudnienie personelu kadro-
wego niwelują niejako produkcję, obniżając koszta pro-
duktu końcowego. Budowanie jako takie staje- się tań-
szem. Unika się redukcji robotników, działającej depry-
mująco na społeczeństwo. Oprócz tego, z technologicznego
punktu widzenia należy potępić każdą przerwę trwającą
po kilka miesięcy, gdyż -praca kwalifikowanego robotnika
wymaga ciągłego ćwiczenia, w przeciwnym bowiem razie
obniża się efekt jiego -pracy, a zatrudnienie z- Aviosną
osłabionych i zrezygnowanych ludzi, którzy się z tru-
dem tylko przyzwyczają do. uciążliwej i systematycznej
pracy, unicestwia wszelką kalkulację kosztów.

Go się tyczy zagadnienia samej pracy jako takiej
przy budowie "stalowej w zimie, to środki Ochronne są
znikome i ograniczają się do ciepłego uhrania i opala-
nego miejsca, w którem robotnicy mogą się od czasu do
czasu ogrzać. Szybkość roboty cierpi więc tylko nieznacz-
nie przy większym spadku' temperatury. Znanym jest ob-
jaw, że" przy minus 10° C podczas ciszy pracuje- się o wiele
lepiej niż przy 0° G i równocześnie panującym wietrze.
Tak samo przy 0° G robotnik sprawniej pracuje niż przy



plus 30" G. Zupełnie ścisłych danych w jaki sposób ro-
bota w zimie wpływa na zwiększeni© .się kosztów montażu
nie można podać, gdyż zależy to od-wielu czynników. Naj-
bardziej rośnie robocizna — w przeciętnej zimie od 1 do
5°/o, co jednak w stosunku do kosztów całkowitych nie
gra większej roli. W czasie bardzo ostrych zim koszta te
naturalnie jeszcze się zwiększają, lecz wracają się one
z naddatkiem, przez wyzyskanie sezonu zimowego. "W każ-
dym jednak wypadku właściciel budowy ma wolną rękę.
w jego wykorzystaniu.

Montaż budowli stalowych stanowi klasyczny przy-
kład dobrze wykonanej pracy budowlanej, której przebieg
nawet-podczas -zupełnie niekorzystnych warunków pracy
w zimie nie ulega większym wahaniom, Z tego też powodu
m. i. zdecydowano budowę w Warszawie monumentalne-
go gmachu Tow. "Ubezp. „Przezorność" w szkielecie sta-
lowym, w którym przez umożiwieni© prowadzenia robót
w porze zimowej znacznie skrócony został okres budowy.

Konkurs Architektoniczny na budynki o szkielecie stalowym we Francji.
Art. 1. Office Technique pour FUtilisation de l'Acier odbyć w dniu końcowym robót, podanym przez każdą

(0. T. U. A.) Paris 25, rue de General Foy, urządza kon- z „grup" dla swojej budowy. Jeżeli grupa daty tej nie
kurs dla budowli wzniesionych we Francji w r. 1932—33, poda, ostatnia wizyta ma miejsce po upływie czasu prze-
a posiadających cechy wymienione w art. 2 statutu. widzianego w art. 3 statutu jako czasu trwania robót.

Art. 2. Do konkursu dopuszczone są tylko budowle Art, 9. Obrady Jury nad przyznaniem nagrody,
mieszkalne, (biurowe i handlowe, wzniesione w całości na jeżeli to ma miejsce, nie powinny się rozpocząć przed
szkielecie stalowym, jak również o stropach stalowych 1. Xl. 1933 r. Ostateczny wynik musi być ogłoszony
i posiadające rozmiary odpowiadające- najbardziej wa- przed 1. XII. 1933 r.
rankom lokalnym. Art. 10- Nagrody nie będą przyznawane przy zgło-

Art. 3. Prace budowlane, roboty ziemne i fundamen- szeniach obejmujących mniej niż 4 przyjętych do kon-
towe, wyłączając roboty demolacyjne, które mogą mieć kursu przez Jury.
przedtem miejsce, nie mogą przekroczyć terminu 15-tu Art. 11. Jury przyznaje nagrodę „grupie", która
miesięcy. osiągnęła największą ilość punktów przez zliczenie not

Budynki muszą być gotowe do zamieszkania wzglę- od 0—20 zatwierdzonych prze'z Jury dla każdego z ele-
dnie wynającia po upływie tego czasu. Wszystkie roboty mentów budowlanych, składających się na całość budowy,
budowlane muszą być ukończone w dniu 1 października "Każdy stopień mnoży się przez cyfrę ustaloną na
1933 r. podstawie wartości według art. 12 statutu.

Art. 4. Każdy budynek nmsi być przedstawiony do Każdy ze stopni Jury równa się przeciętnej noty
konkursu przez „Grupę", złożoną z właściciela budowy, każdego z członków Jury.
architekta, wykonawców głównych robót a. m. konstruk- Art. 12. Stopnie ważności, którymi Jury powinno
cji stalowej i obudowy. Architekt jest reprezentatem gru- mnożyć notę nadaną elementom składającym się na ca-
py. Nagrodę gotówkową konkursu przyznaje się „Grupie", łość budowy są następujące:
część nagrody musi być rozdzielona między innymi wyko- a) Problemy projektowania i rozwiązania ogólnego,
nawcami głównych robót w stosunku wymienionym w art. walory architektoniczne i t. cl 2
17 statutu. b) Celowe zastosowanie żelaza w różnych częściach

Art. 5. Zgłoszenia do konkursu powinny być skie- konstrukcji i całości danego przykładu 5
rowane do 1 czerwca 1932 r. do Sekretarjatu Jury Kon- c) Solidność, jakość wykonania, ochrona przeciw
kursu „Otua" przez architekta, jako reprezentanta „Gru- wpływom atmosferycznym, życiokres i t. d 3
py". Zgłoszenie powinno zawierać zgodę bez zastrzeżeń d) Ekonomiczność ze względu na przeznaczenie
na warunki statutu, szczególnie co się tyczy składu i u- budynku 3
prawnień jury. Załączone być muszą następujące do- e) Szybkość wykonania 5
kumenta: f) Doskonałe skoordynowanie poszczególnych robót

a) lista imienna osób należących do „Grupy" i zgo- jak rówmież robót wykańczających 2
dę każdego na udział w konkursie, Art. 13. Jury składa się z osób niemających żad-

~b) szczegółowy opis systemu konstrukcji z rysun- nego zainteresowania finansowego lub handlowego w bu-
kami wykonawczymi w skali 2:100 cm i graficzne ze- dowach biorących udział w konkursie,
stawienie chronologiczne, przedstawiające różne pozycje Obejmuje:
preliminarza1 oraz plany wykonania różnych partyj bu- 2 arch. łącznie z przewodniczącym Jury wydele>go-
dowy, . wanym przez „Otua";

c) list polecony, podający ścisłą datę rozpoczęcia 3 arch. repr. Stów. Arch. Franc. i delegowanych
robót. Data powinna być zatwierdzona przez protokół na przez to stowarzyszenie;
miejscu budowy spisany przez reprezentanta „Otua". Je- 2 arch. wybranych przez „grupy" biorące udział
żeli roboty budowlane były rozpoczęte po dacie zgłoszonej w konkursie, w dniu 1-go zebrania Jury w myśl art. 6
do konkursu, przesyłka listu może być opóźniona, lecz sitatutu; głosy składa się w zamkniętych kopertach, wy-
musi być uskuteczniona przynajmniej na 10 dni przed bór dokonywa się zwyczajną większością głosów;
rozpoczęciem robót. 2 repr. Związku Wyitw. Konstr. Stalowych Ave

Art. 6. Jury konkursu zbierze się w ciągu 8 dni Francji;
następujących po dacie zamknięcia zgłoszeń do kon- 2 osoby zainteresowane w kwestjach budownictwa,
kursu (1. VI. 1932 r.), aby ustalić swój skład w myśl wyznaczone przez „Otua";
art. 13 statutu i protokółować listę budowli, biorących 1 reprezentant „Otua";
udział w konkursie na podstawie art. 2, 3, 4 i 5 statutu. 1 architekt sekretarz protokolant Jury, wskazany

Art. 7. Datę rozpoczęcia budowy podaną do mado- przez „Otua".
mości Jury stwierdza się przez protokół pisany na placu Art. 14. Decyzje Jury są powzięte zwyczajną więk-
budowy przez reprezentanta „Otua" stosownie do art. 5 szością głosów członków obecnych. Głos przawodniczą-
statutu. cego Jury rozstrzyga w wypadku równości głosów.

Art. 8. Podczas trwania robót Jury lub jeden Art. 15. Jury jest miarodajna dla wszystkich spraw
z członków udaje się 3 razy w miesiącu na każdą bu- konkursu, które nie są przewidziane w statucie,
dowę biorącą udział w konkursie w terminach ustalonych Art. 16. Nagroda konkursu udzielona przez „Otua"
przez niego, z wyjątkiem ostatniej wizyty, która ma się „grapie" wybranej przez Jury składa się z:



a) 100.000 fr. w gotówce wyasygnowanych przez
„Ótua" i -przydzielonych według art. 17 statutu.

b) Medal i dyplom imienny ufundowany przez
„Otua" dla każdej osoby objętej treścią art, 17 statutu.

c) Opublikowanie w numerze specjalnym czaso-
pisma „Otua" — „Acier" opisu wyróżnionej budowy ilu-
strowanej fotografiami. Rozpowszechnienie w zaintereso-
wanych kołach tego numeru „Acier" staraniem i kosztem
„Otua".

Art. 17. Nagroda w gotówce będzie rozdzielona
w następującej proporcji:
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Właściciel budowy 15%
Architekt 35%
Wykonawcy budowy: konstrukcji stalowej

i obudowy . 35°o/
Pozostałość do dyspozycji 15%
Pozostałość 15% będzie rozdzielona między innych

przedsiębiorców budowlanych i kierowników robót na
mocy decyzji Jury według propozycji uzgodnionej między
architektem i przedsiębiorcą budowlanym.

Polska drewniana, murowana, cementowa czy stalowa?
Na marginesie polityki budowlanej i kwestji bezrobocia.

Ostatnio, -wobec rosnącego stale bezrobocia rzucono
myśl jego złagodzenia drogą celowej polityki budowlanej.
Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia przy Prezesie
Rady Ministrów zajmuje się tą kwest ją, przygotowując
odpowiednie wnioski dla Rządu. Potrzeba zrewidowa-
nia w tej sprawie zapatrywań tembardziej się wysuwa
wobec pojawiającej się tendencji realizacji na szerszą
skalę, i to nawet w miastach budownictwa drewnianego,
do czego pozyskano również poparcie niektórych władz
państwowych i instytucyj finansujących budownictwo.
Nie wiadomo komu należy zawdzięczać tę ideę, można je-
dnak stwierdzić z całym spokojem, że jest ona, o ile idzie
o Polskę, przynajmniej o tych kilka wieków spóźniona,
które upłynęły od śmierci Kazimierza Wielkiego. Na za-
chodzie buduje się jeszcze, czasami z drzewa, domki week-
endowe lub altanki w podmiejskich ogródkach s-zrebe-
rowskich, a w Polsce miałyby one uzyskać prawo obywa-
telstwa nawet w miastach. Coś tu nie jest w porządku!

Korzystny obecnie moment do podjęcia, na większą
skalę budownictwa mieszkaniowego i do równomiernego
złagodzenia rosnącego ciągle bezrobocia w zasadniczych
przemysłach pracujących dla budownictwa," zostałby
dzięki pomysłowi budowania domów drewnianych zupeł-
nie zaprzepaszczony. Polska posiadająca obecnie silnie
rozbudowany przemysł ceramiczny, cementowy, jak rów-
nież z chwilą przyłączenia Górnego Śląska — żelazny,
zamierza taki projekt realizować w chwili, gdy na za-
chodzie, właśnie w czasie panującego kryzysu, rozpoczęto
w 'Ostatnich latach budować całe osiedla domów i domków

seryjnych, oparte o współczesne zdobycze nowej tech-
niki budowlanej budownictwa szkieletowego, w którem
funkcje dźwigania pełni szkielet żelazny, a wypełniania;
cegła pusta, lekkie betony i t. p, materjały zastępcze.

Lasy państwowe oraz przemysł drzewny znajdą
i tak swój naturalny zbyt w urządzeniach wewnętrznego
wyposażenia budynków jak podłogi, drzwi, okna i t. p.,
a kryzys bezrobocia nie dotknie je w tak silnym stopniu,
jak inne główne przemysły pracujące dla budownictwa,
w szczególności: cegielnie, cementownie i huty, w któ-
rych coraz więcej gaśnie kominów, a wzrastająca ilość
bezrobotnych kołacze po zasiłki do rządu. Jeśli tedy
planowana akcja ożywienia ruchu budowlanego ma być
podjęta pod kątem zmniejszenia bezrobocia i złagodzenia
panującej wśród mas robotniczych nędzy, to nie może być
chyba dwóch zdań co do tego, że jedynie współczesne
budownictwo przy użyciu maiterjałów o wyższym stopniu
obróbki jak: lekkie betony (celolit, dimabeton), cegła pu-
sta i szkielet żelazny może dać naprawdę korzystne i ma-
ksymalne rezultaty w tym kierunku. Polska nie może
się cofnąć całkiem wstecz pod względem techniki budo-
wlanej i kultury mieszkaniowej, zamiast realizować u sie-
bie współczesne zdobycze budownictwa, do którego już
dojrzała zarówno przez posiadanie odpowiednio' wy-
kształconych sił technicznych, jak również przemysłów,
które również u nas dostosowują swoje możliwości pro-
dukcyjne do zmienionych warunków ekonomicznych
i związanej z tem nowej techniki budowlanej.

Gmach Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie.
(La teohniąue des travaux mars 1932, L. Perrin, prof. au Technicum de Geneve).

Ponieważ nie było w Genewie odpowiedniego' lokalu,
któryby pomieścił olbrzymi zjazd Konferencji Rozbroje-
niowej, zdecydowano się zbudować specjalny budynek
przylegający do sekretariatu Ligi Narodów. Projekt
został powierzony arch. Guyonnet. Gmach pokrywający
powierzchnie 3000 m2 miał pomieścić w parterze lokale
biurowo,, bibljotekę, piocztę, telegraf, hali i t. p., w pierw-
szym piętrze 4 duże sale obradowe, z tych dwie po 200 m2,
różne lokale biurowe i t. p.

P. Perrin pisze:. System budowy został podykto-
wany małemi środkami finansowemi przydzielonemi
konstruktorom. Wreszcie kredyty zostały przydzielone
w czerwcu, w którym to miesiącu przystąpiono do prac,
polegających nie tylko na budowie gmachu o łącznej ku-
baturze 25.000 nł, lecz także na przekształceniu całej
siedziby, urządzaniu placu oraz budowie alei i nowych
ulic. Wzniesienie gmachu w żelbecie było wykluczone
z powodu zbyt ograniczonego czasu, jakim były 4 mie-
siące pozostające do ukończenia budowy. Jedynie kon-
strukcja stalowa, spoczywająca na betonowej płycie fun-
damentowej pozwalała na wykonanie gmachu w przepi-
sanym terminie. Podczas gdy budowano fundamenty,
przygotowano konstrukcję w warsztacie. Montaż mógł
się odbyć bez przeszkód z wielką szybkością.

Szkielet stalowy ważący 460 tonn składa się z pro-
filów normalnych i profilów Grey'a. Podłogę parteru
tworzy powłoka cementowa uzbrojona siatką jednolitą.
Podłogę 1-go piętra obliczona dla obciążenia 500 Jcg/m".
Jest to strop pustakowy pokryty warstwą izolującą z ce-
lotexu i pumeksu, po której następuje warstwa cementu
uzbrojona siatką jednolitą, którą pokryto linoleum lub
kauczukiem.

Dach obliczony na obciążenia 150 hglnł musiał być
szybko wykonany, aby uchronić wnętrze od niepogody
i umożliwić jego wykańczanie. W tym celu ułożono na
płycie betonowej warstwę z pustaków, którą pokryto
siatką jednolitą przyspawaną do szkieletu stalowego.
Siatkę zalano warstwą betonu grub. 5 cm. Ściany zew-
nętrzne tworzy warstwa pustaków natryskiwana od zew-
nątrz betonem na siatce metalowej. Ściany działowe wy-
konano z aerokretu grubości 7—15 on. Ściany te zostały
łączone zapomocą zaprawy, lecz. nie obrzucone. Mater-
jały izolacyjne przymocowano na nich bezpośrednio.
Oświetlenie wnętrza odbywa się przez duże taflo szklaime
ciągnące się przez całą długość fasady, przy której
ściany zostały zredukowane do minimum.

Fundamenty żelbetowe ukończono z końcem sierp-



nia, montaż szkieletu odbył,się w czasie od 11—28 wrze-
śnia. Gmach wykończono w dniu 11 stycznia, a oddano

do .użytku 2 lutego, t. j . w dniu
Rozbrojeniowej.

otwarcia Konferencji
: J.K.

Stal na Targach Budowlanych w Lipsku.
Wystawa w hali „Stahlbau" na tegorocznych jesien-

nych targach w Lipsku przeobraża się coraz więcej w prze-
gląd postęnów dokonanych w ostatnich czasach.w bu-
downictwie'.'stal owern. W specjąlnem stoisku znajdujemy
wystawę ilustracyj z różnych dziedzin budownictwa sta-
lowego, w której uwzględniono również technikę spawa-
nia. Najciekawsze i najnowsze budowle inżynierskie
przedstawiono w modelach j . np.. gmach Kathreiner .
i gmach Kolimbus, nowe centrum Berlina.

Mimo kryzysu, jaki przeżywa przemysł budowlany
w- Niemczech, pojawiły się nowe systemy budowy mon-
tażowej z zastosowaniem elementów stalowych. O obec-
nym stanie małego budownictwa stalowego w Niemczech
można się było przekonać, obejrzawszy wystawę poszcze-
gólnych systemów, gdzie pokazano* izometryczne prze-
kroje konstrukcyj ścian i stropów, modele domków oraz
próbki profilów i materjałów budowlanych.

W hali „Stahlbau" .spotykamy poza profilami dla
budownictwa wysokiego i małego poraź pierwszy zesta-
wienie wszystkich profilów palisadowych do ścian szczel-
nych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły konstrukcje
specjalne % dziedziny budownictwa, jak: wypełnienie
ścian i stropów, modele stropów z lekkich profilów i siatki
jednolitej oraz materjały wypełniające jak np. beton
żużlowy, pomeks i. thermosit.

"W dziedzinie elementów budowlanych ze stali spo-
tykamy mnóstwo konstrukcyj. Na specjalnej wystawię
stalowych drzwi, okien i futryn zobrazowane są najnow-
sze doświadczenia i konstrukcje w dotychczas niespoty-
kanem i pouczająeem zestawieniu. Obecność także wielu

innych elementów stalowych, świadczy o, wybitnym
współudziale siali w budownictwie. Do budowy .funda-
mentów pokazano specjalne pale z rur. Między ekspona-
tami znajduje się również nowy typ schodów z blachy
stalowej z poręczami z rur. Dla podłóg o silnem obcią-
żeniu wystawiono płyty pancerne z blachy stalowej oraz
ruszta z żelaza taśmowego. Do rusztowania stropów
i ścian oraz jako- podkładki pod tynk stosuje się siatkę
jednolitą i spawane siatki z drutu i prętów. Nowością są
profile stalowe do listew, obramowania obrazów obok
znanych profilów do listew ochronnych, poręczy i krat.
Obecne były również eksponaty ogrodzeń z drutu oraz
profilów żelaznych. Bogaty przegląd elementów stalowych
uzupełniają modele dachów stalowych.' Zainteresowanie
również wzbudziły rusztowania budowlane z rur oraz
rusztowania wiszące. i

Na tegorocznej wystawie lipskiej znalazły się rów-
nież najnowsze modele mebli stalowych. Dla każdego
celu wystawiono celowe konstrukcje z blachy lub rur.

Wystawa pokazuje również nowe formy zastoso-
wania stali w rolnictwie w postaci ogrodzeń, lekkiej dra-
biny z rur, sprężynującego koła .stalowego ze szprychami,
wozu całkowicie stalowego z kołami na oponach. Obok
przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych wystawiały Ko-
leje Rzeszy najnowsze typy wagonów jak np. chłodnię,
stalowy wagon towarowy oraz wagon do przewozu owo-
ców. Zwracały również uwagę doskonale ilustrowane
prospekty i broszury propagandowe poszczególnych wy-
twórców. . J. K.

Przewiezienie całej fabryki w 150 skrzyniach.
fielem usunięcia szkodliwej konkurencji samocho-

dów i kolei oraz dla wygody odbiorców wprowadziły to-
warzystwa kolejowe U. S. A., Angiji, Niemiec i Francji
•.specjalne skrzynie do przewozu drobnicy, wykonane
z blachy stalowej. Paki takie będące własnością bądź
kolei bądź towarzystwa transportowego1 są ładowane
w ilości kilku sztuk na otwarty wagon i dają się przeta-
czać na rójkach z wagonu na samochód, umożliwiając
transport t. zw. „od drzw^ do drzwi".

Przykładem sprawności tego rodzaju przewozów
było przewiezienie całego inwentarza fabryki narzędzi
z Manchestru do Londynu tak posegregowanego, że po
wypalcowaniu można było natychmiast rozpocząć nor-
malny ruch. Inwentarz,, składający się z 20.000 oddziel-
nych przedmiotów i narzędzi ułożonych systematycznie

na półkach żelaznych, nie wyłączając potrzebnych do-
kumentów i rysunków, przetransportowały 3 specjalne
pociągi w 150 skrzyniach o pojemności 4 t każda. Po na-
dejściu wagonów przewieziono skrzynie na samochodach
ciężarowych do fabryki, gdzie rozpoczęto pracę następ-
nego dnia.

Podobne skrzynie stalowe w ilości 3000 .sztuk do
przewozu drobnicy .posiada linja Londyn - Szkocja, prze-
wożąc w nich pod hasłem „szybkość, bezpieczeństwo
i oszczędność" wyroby z- metalu, szkła, porcelany, środki
spożywcze, wyroby tekstylne, rowery, wanny i t. p.,
ATszystko bez opakowania. Wprowadzenie skrzyń' zbior-
czych na kolejach podniosło znacznie dochodowość prze-
wodów drobnicowych, .zdobywając, sobie równocześnie
uznanie klijenteli. . K-_

Okna stalowe.
Często słyszy się twierdzenie, jakoby życiokres okien

stalowych był krótszy od okien drewnianych z powodu
rdzewienia. ZapatryAvanie to jest mylne, gdyż okna sta-
lowe nie wykazały, mimo że były wystawiane na działa-
nie wpływów atmosferycznych, żadnych śladów rdzewie-
nia po upływie 6-ciu do 8-miu lat. Wszędzie można zna-
leźć okna stalowe jak również budowle wysokie i kon-
strukcje mas-towe, które nie posiadają nawet po 50 latach
żadnych śladów korozji. Warunkiem jednak jest odpo-
wiednie pomalowanie, uskutecznione fachowo przed mon-
tażem. Kościoły, domy handlowe, hotele i budowle prze-

ehroni się jeszcze lepiej okna stalowe od rdzy, wykonując
wszystkie części wystawiane na działanie wpływów atmo-
sferycznych ze stali nierdzewnej. Izolację cieplną •usku-
tecznia warstwa powietrza zamknięta między falęami
ściśle dopasowanemi. Niebezpieczeństwo pęknięcia szyby
nie jest większe jak przy oknach z drzewa, które jako
materjał ograniczony podlega ustawicznym zmianom
(np, wypaczaniu, wyschnięciu), co niema miejsca przy
profilach stalowych. Okno staloAÂ e daje o 30—40°/0 lep-
sze n,aŚAArietlenie AArnętrza, aniżeli. claAArałoby to samo okno
dreA\rniane. Duże zalety budoAArlano - techniczne, nieogra-

mysłowe, które zaopatrzone przed 10-cioma' do 2.9*ft£'>"i'»ic.zona możność różnego zastosowania i ukształtowania
i więcej lat oknami stalowc-mi, nie Avykaz.ującemi ,'dfe '.^a^stosunkowo znikome koszty ko>nsei'Avacji spowodb-
tychczas żadnych Avad co do szczelności, Avygląduf i," wy-* ..wklfr/ae zagranicą, jak np. w Angiji, Francji^ Niemczech,
trzymałości, są tego najlepszym doAyodein. Okna fę;'.xK§';''Okii..a»î l̂oAve znajdują coraz większe rozpoA¥szechnienie.
posiadają powłoki metaloAÂ ej, lecz są jedynie pońtąloTywińli" ";«^-;'' -p>\ J. K.
po oczyszczeniu z rdzy czystą minją ołoAAdąn '̂ 1
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