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120 ląt Krakozaskiego Tozuarzystrutł Techniczne7o

Od Redakcji

Krakowskie Tozaąrzystrao Techniczne będzie obchodzic w maju 1_997 roku 120-1ecie
Suego powstania. Ta zapowiedŹ ma na cehł dmńe możliwościkolegom, tak członkotn
jak i sympatykom Towarzystula, do nadsyłania swych uwag, postulatouu orąz wspomnień zzaiązanych z działalnościąTouarzysfulla i jego historią. Nadesłane listy, w7lędnie artykuły będą opublikou,flne 7l) jubileuszouymftumerze CzasopismaTechnłczrógo,
Dla odŚzllieżenia za naszej pamięci najważniejszych faktóu, które zapłynęłyna losy iouarzystzaa w przeszłoŚci, dokonamy retrospektyT,one7o spojrzenia na molnenty, które
mogą stąnowiĆ kanwę do dalszych, tematycznie zzłiązanych rozulażań i dyskusyjttych
wyPoraiedzi. Rozzłoj Tozaarzystwa i efektyuttośćjego działalnościzależału i zależą w
dużej mierze od warunkóu politycznych, u, jakich żyłoi żyje nasze społeczeństzao.
Pierwszym inicj atorem zało żenią Touląrzystwabuł inż. Maciej Moraczewski, dyrekt
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ministrą Robót Publicznych. Ną inaugunljącym zebraniu, które odbyło się 1_5 maia 1877
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Pawłą Brzezińskiego, dtlrektorą Insttltuttt

Technicznego,Był to czas, gdu trakoulano absoluentą szkoł teclmiczltych jako kcgaśu) rod z aj u w y żs z ej k at e g o ri i r z eni e śhńka, z a7ł r z e czaj 4c równorzędnośr"i du1llołłtóru iużynierskicll z unir.uersyteckinń" Wyqlełniniąc f e clen z
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ob b *r d zo skutec zny,, ob,ł. a n ę z łł.ł,ł,o tlu
teduńczłłegl". NA ulltigsek KTT III z!aztl {nżynierow i Architektózłl, odłxsztlą.iąctl sig u:c
Wie dniłłw 1891 r, łłclx.ualiłprnwrl użqu,atirł
tyttłłtłittzyłłier:łi nłchitektźl,sprru}ę strłrc,wisk tccheików, cywilnych i egz.amiutłul
plłtistzrazuycłt" Oł.I snmłgo ptsczątkłźsu}eso istłtitUin Tazllłłyzystu;o ząbierało głas zu sprezunclt
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u,ażłryc!łz płłłtktuzl_łidzetirł techuiczneg*, jlłlc
ttp.:budoula u,orlacirłgóul i kąuąlizącii, zrł.be zyi e c z eni e Kr ak rs zu ą ?ł r ze d 7s aw o d zi ą ! ff l, o zs z e r z en i ł tr rł ntul ąj u k r * k c u, ski t g a ", z nb e
1s i e c z e n i e z ab q tk Ą 71l, b u d o zu a- t e Gtrrł, ab e zp i e c z eti e
"
InŻ,Macir:i!ńorąc=eiuski Koacrł Kościuszki, który iuż ultetltł
ullłkaztxKrclett'skiBLłdorułiczlł Prltski
zuał usuwiska itp. wieli i tych sprau, zostałc
ząłatzaionqch na skutek illiciaĘlzay Tousarztlstula i na porl-staulie szcŹegóiowycll apt{rco.wańPrzesyłanqch"do,tuładzmiejskichwformiememoriałózł.Nabarńzo często orgfin_izouanych zebraniach proznadzono ożytuiole dyskusje, ktore ostatecztlie zamyk'ńhs
dant1 Problem, a często proruadziły cto zmiąn ul iządowych projektąch. Tak byit, ll1:,,
CZAsolis^1o,1,ECI INIcZNE

ze sprawą podkoptł w ul, Lubicz pod torent

kolejow,tlm. W trosce o racjonalny rozwój
miastą tuystasozuało Towarzystwo ztl 1,895

r. ,ne*oiiał do Wydziału Krajozuego

o

iur z atw i er d z aj ł cy ch 7ll any r e gtłlacyjne oraz do Prezydium Mitłstą o roz"pirorłrkoltkursu llfl sporządzenie planu re'gulacyjnego i przyłączenie do^Krakow ą
iodiniejskich. W roku 1880 wydano
imln
"p
T e chni c zfl e g o,
i ur-' r rr1 111111ner C z a s o p i s nt a
'O
losach tego pismn napisano obszernie zu
fium(rze 1-2l1-995.
Troska o dalszy rozzuoj Towarzystwa
skłoniłąjego Zarząd do budowy włałtcgo
gmachu tu§ projektu członką KTT tngr, inż,
;:] i
"arch.
Słaóomit,a Odrzywolskiego, W roku
zuła1-907 zaprowadzona się do postauliottej
Strą,
stlyllx suntptem kamienicy przy ul,
szl.wskieg'o 29. Iloścczłonkoul wyttosiła
utedy 372, Całoks ztałt rlzi ąłąlttościT ow a,ryri-o ul tytll akresie czaslł zostanie poctitły w nulnerzc jubileuszowlm pisma,
Po restytttcji Państtoą Polskiego Towaąlno s ć, b ior ąc
r zy stw o ru zttowił o sw ą d zi ał
tłiziałw pracach nad adbudouą komunikacji, miast i wsi, ą Lu szcze7oluosci zajęto
D r P al.tl cł B zezitiski
się'sprawą drog wodnych i regulacji rzek,
a naztlet koniecznoscią budowy włałtego
Po kreouattiu Akademii Gorniczej, profe_sorowie ,nj ,:":]::,_o::':,
1lortu ttad Bałtykiem.
'okty*ro,y tłdziiłzu działąlnościKTT, cze*o dowod.eyt jest ruy!9r z ich,,rollcł pre7esow
Stella Sauickiego, Bielskie,
touarzystTua,w osobach Stuclniąrsk'.legoi chromińskiego,
_
j, ń oń l d o w skiego . O 7l r a c o u, o Jp olnie z T yu za s tw em B aln e ol o gic ztt y nt m e
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Na skutek tego zuYmoriał cło rząclu ł, ,pra-i, clziałąń fią rzecz rozzuoju uzdrozuisk. im przeprowadzenic
pomogła
stąpietńa uzdrowisk'a otrzyntały pom,oc fiflansową| i,to,o
urząrlzeń, opracozłano wiele opittii i
oclbuclowy zaniedbąnych dotycltczas obiektozu i
zllodne, drogowe
kilka meruoriałów zl; tąkich sprawach jak np: ustawy budo,wlane,
i's am o r, ąń o * y ch, I e dny m z m em o ri ał ó zu
w zgl ę dtti e p r o j ekty b u o zuli p ait stzu ow y ch
w sprauie reaktyzuobył, opracouJafly ź lrłriotyóy ]:.Stetli"Sawickiego ,,Nletnoriał
Ó ąni a Mini st erstul a Rob ot Public zny ch
"' schem.at organizacji stowarzyszeń tech_
Na uwage zasługtłje ząstosozllooi- KTT
tyttt, że KTT
tticznyclt. 1ego .roisio*o-ą cechą"jest decent,ralizacjń polegajaca ,tabazą, w łonie
(w dazunych granicacli
jest tta terenie wojeruórlztua krąkowskiego
mające szłoje centrąle zu
ktorej mo$tł clział"ać stowarzyszenią rożtt"lj specjalności,
tzuorzenie sekcji specjali_
Wąrszawie. Było to zgodtte ze statutem, który prze,widuje
u tzu

or

zenie

b

r

11

stycznych.
z całynl
"ktory
Towarzystzui ząwdzięczało bardzo dużo inż, Jerzemu Tokąrskienuł,
od pracy (Wodociągi Miejskie i
odclattiem pośzuięcałszaój niemal cały czas zaohry
z
ącliuttkturazll Akadenńi Górniczo-Hutniczej) zajeciom zruiązanym 1lełnieniemfwtkcji sekretarza KTT w latach 1924-1939",
częścihistoo życiu i rlziąłalnościinż. Ierzego Tokarskiego piszemy obszernie w
,y rrnii niniej szego wy dania,, Cztłsopisma Techniczttego",
C
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Bezpośrednio po raycofaniu się złojskhitlerowskich z Krakoula podjął działalnosĆ
statut:ouą zaybrany przed wojttą prczes Cz. Boratyński u)rtz z sekretąrzem |, Tokarskim i z gronem kilkudziesięciu kolegow. Zorganizo7panlo punkt informacyjny dla
k,olegów załacających z tułaczki r.uojennej. Odstąpiono częśĆbudynku na 7lomieszczenie sal złykładowych, Rektoratu i Kzaestury Politechniki Krakowskiej. W gruclnitł
1945 roku zuydano pierwszy powojeruty numer ,,Czasapisma Techniczn€go", jako orgattu KTT, kontynujcłc ul ten sposob druk miesięczttika, zaydazaaneqo przez Towarzystwo Politechniczne ule Lwouie, a ktory przestnł istnieć po utracie poskiego Lwową
na skutek haniebnych traktatozu jałtańskich,
KTT prozaadziło swą dzialalnośctylko przez trzy lata. W roku 1,948 Tozaarzystzao
zostało przy pomocy opcłnowanej przez komtłistóul Naczelnej Orgattizacji Technicznej zlikzłidowąne. Dom Technika, własnoścTowarzystwa, został zajęt11 bezprawnie
przez oddziął NOT-u, ktory prowadził ądłńnistrcłcię budynku. Odtąd Oddział NOT
zostął podporządkozuany centrali w Warszautie, Halnou)&no u,szelkie addolne inicjatywy, jako przeciwdziałające pro7ramowi zniezpolettią narodu. Okaząło się, że
sozuietyzacjaPolskiuniemożliwiła jawttą działalnosćTozaarzystwa,Doszło do tego,
że członkowie Tozuarzystlaa spotykali się konspiracyjnie za budynkach Politechniki
Krakou:skiej. Tam też podjęto za maju 1957 roktł kontynuację wydawania Czasoylismą Technicznego jako organu Politechniki Krakowskiej,
Do historii i tlziałalnościKrakowskiego Tcu,arzystzaa Techniczne7o po 1945 roku
wrocillty zn jednym z nastęqlttych numerozł; Cząsopisma Technicznego,

Siedzi.ba KTT ru Krakouie prn1 uI. Straszeu,skiego 29
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msr inz. wacław kordeusz
m§r inz. Kazimierz Kosiński

ZAOPATRZEN l E MIASTA KRAKOWA
W WODĘ (Wazniejsze obiekty konstrukcyjne i technologiczne
zrealizowane w związku

z ujęciem wody na rzece Rabie w Dobczycach)

W artykule ,,Zaopatrzenre Miasta Krakowa w wodę" (Cz,T. Nr 1-2195) przedstawiono, w ogólnYclr
'lNyszczególniono akfualnie działające zakłady uzdatniania wodY
,uryruch, p.oblem pódurry * Ęm Ętule.
który
t.l.iBielany, Ruclawa, ołutnia i naba. }ednym ziajważnieiszych jest ZUW uRaba" w Dobczycaclr,
jej
dostazaPewniĆ
krakowską
przezaglomeracje
może.rawet ptzy zwiększeniu zapotrzebowania wody
na Powier_zchni
wy, Ciągłośćdostawy iest zabezpióc zonaprzezstworzenie zbiornika wyrównawczego, który
mln m3, Sre125
pojómnoŚĆ
spiętrzeniu,
maksyńalnym
zalewu obejmujące j obszar1065 lra posiada, przy
km2.
3
obszar
dnia jego giębolość11 m. Strefa o.ń.o.,y ścisłejobejmuje

1. Zapora czołowa
Zapora składa się z częściziemnej i betotrorvej,
Wysokośćmaksvnraltla r,wnosi 30,6 m, a jej długośc
Uszczelnien le zap orv starrorvi pięciorvarstlvorr.v ekran asfaltorł,v ttłozonv na skarpie odwodnej.
677 m.

Blok trrządzeri uptistowych ma długość107,E m.

Wvdatek urządzeń trpusto,,wclr przv wodzie kontroinói {prr"r4 upusty i 3 przelotv) wvnosi 2700 m3/sek.
Na koronie wzdłużzaporv przebiega most drogowlz
o szerokości,1,9 m. Do elektrorł,ni wodtrej, usytuorvanej ponizej o mocy 2500 kW, dopłyłvawoda sztolnią
o długości31 m i śrcdnicy2,2 m r,vykorraną \,v masyrvie skalrrym prawego przvczołkazaporv. Dla zape,lłnienia migracji rvb r,v jednej sekcji częścibetorror,vej
za}rory wvkonano przepłarvkę tvpu Borlanda.

2. Ujęcie wody wieżowe
Blok ujęcia to korrstrukcja zelbetor,r,a, monoli6 11,yl-niarach r,r. rzucie rzędu 26 x 34 m,

t},r:zna

w,vsoka na 38,5 m, Częśćnadłvodna harmonizuje
z otoczeniem, jest dobrze wkomporrowana r,v krajobraz.W jedrrym obiekcic zblokowano drł,ie furrkcje: ujecie i pompor,vnię łvysokiego tłoczelria lvody

surowej

d

o

Zakładu Uzdatrriarria, ktory zlokali-

zolĄ/anv jesi w odległościokoło 3 knr od ujęcia i
około 75 mlvyżejw stosunku do dna rzeki. C)becrrie to trjęcie moż,e tłoczvć r,1,odę lł, ilości3,5 m3/s,
Ponier,vaż ujecie musi cechować się wl,sokim stopniem niezawodności nrożna dopuścićprzer\,vę lv
pracy ujecia 1edyrrie na kilka godzin. Za|ożono, że

w przyszłosci, gdv łvzrosną potrzeby, wvstarczy
jedynie wymienić pompy, bez poirzeby o;lrozniania zbiornika. Roz-"viązania koncepcvjne przervidtlją w tym przypadku konieczność poił,iększerrja

zasobów wodnvch zbiorrrika dlogą przerzutu
rł.ody z Dunajca.

Aiternatywą jesi dalsze,,uzbiornikor,vielrie" dolinv Rab1.. Analiza tego problemtr przeprowadzona łv

laiach siedemdziesiątych w ykazała niższv koszt pozvskarria 1m3 rvody z Durajca, rv stosunku do kosztti
rvynikającegcl z budowv da1szvch zbiornikow wvro\,vnarł,czvch rv dolinie Rabv.
Ujęcie składa się z sześcitr
niezależenie pracującvch komor. Umozliwia pobór wod_v
przy waharriaclr zlł,ierciadła
rvody zbiorrriktr od rzędnc1
,, ii]",ii:]iii:i;i|]:I:,i]i]
maksvmalnej do minimalnc'j
,lll::ill:l,,l..i,::iiii:i;!:;, i;ł ,::.|:i:iii.: li:,,:
i:i,l , ,,':,.'ri],]'j, ,,, :: ,:
piętrzelria.
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Kazd.r z konror u;ęcio-

wVch \vvposazolla jest r,r, trzv
piętra otrł,orolv rr,lotorvycir o

przvsłonanri. Pozr"",ala to na

dorvo]trv rr,l,bór poziomlr
u

,

Jęc]a,

Połozenie ot\,vorow wloto-

rt,vch ponizej poziomtr rvodr,
rv zbiorniku: I rząd 3,55 m, I1
rząd 9,65 m,III rząd 15,E7 m,

Zauorą czołoluą w Dobczycac}l
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Ujeta rvodę doprowadza się do

zakładu uzdatniania wody
przewodami o długościpo

2
3

km każdy i średnicy1000 i 1400
fiun,
W dolncj częsci komory ujęciowej umieszczo1,1o otwory

zamvkane płąskimi zasulvami
głownymi. Zasuwy odcinaja
dopływ do komorv sit i komo-

rv ujęcio\\.ej, rv której zlokalizowano pompę pionową o wvsokości lł,ału napędoł\,ego rzę-

du 23,0 m.
W czasie pracy komorv ujeszczona jest krata rzadka. Za ,1l
kratą umieszczone są dwa rrie- $i...
za\eżne sita płaskie (wymiar
oczek 2x2 cm). Cdy jedno z sit

Y,,,,

Przllstnłi tnbaru

na porł.ierzchrrię
poddane jest płukaniu
drur,r,vcią 8atre

7lłyl_uającego

zbiornikn uodłle go Dollcztlce

- slip rełnotttotoy,

* stntek do usttwąnią części płyun jąctlch substnncji.ropo7lochod.nycll
gie pracuje. Kazda z komor ujecior,r.Vch poza zasuwą moze blrć oprozniona z -,vody
uderzeniowejprzckracza 1,0 m. Aby skutecztrie za-

dIa przepro-"r.aclzenia płukania z nagromadzol1ego
tam osadti, Pozwala na to odpowiedni zestarv wert nętrzrrych pompowni płuczrrych i odrvadrriajQcvclr,
oraz sztolni umozliwiających marrervror,vatlie zasurvami. Zanieczvszczeniaz sit i komor ujęciolł,ych przekazvlvane są drogą hvdrauliczną do budynku filtror,v
piaskorvych zlokalizorvarrego obok lvieży ujęcia.
Oczyszczone wodv popłuczne odpłyrvaja do zbiornika poniżej ujęcia lvody.
Kazda komora ujeciorł,a i zestarr. pompowv pra-

cują samoclzielrric na r.r,spolrrv rlrrociąg. Wvsokość
podtroszelria przy mirrimalnyclr stanach lł,odv w
zbiorniku rvynosi rzędu 80,0 m sł.w. Przy iej rł,vsokościistoirr,vm elenrerrtem było zabezpieczerrie sję

przed uderzelriem hvdraulicznvm \v przvnadku
naqłego zalriku napi*ci;i ł.ek'.rv,,:zi",.;*L] Cp]"t].,ż
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4. Akcelatory
W procesie uzdatniania wod z rzek porr.ierzclr-

nio,1vvch jednym z podstawo\,vych jest proces secil,-

mcntacji osadóu,. Cały proces mttsi bl,c stabilrrr,, dawac zawsze ten sant efckt rv znrientrych r,r.aruttkaclt
klimatl,czrrvch, br,ć efektvtvtrt, i rriezar,r,ocln}, przrnajnizszej er.ergochłonności.Zasada iclr pracl, polega na uzclh1l71r|,r,l1y3111i1 cza,,ste<. prżCZ O_c.lL-j. zar,.,le3żoi-i\'.
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3. Frzvsten Łabr,gil pł,3";1ą,3jąi*s*
L]l.i eks

bezpieczyc się przed tym zjar,viskiem r,r,vbudorł,ano na dłu5;ościkilkudziesięciu metrórv mur oporo\Ą/y o wysokości 10 m, ktorego stopa spoczy\,va lla
trzeciorzędzie. Rozwiązanie to zagrvarantorvało
pełną stabilnośc obiektolt, przystani i niezarvodrre

"

il

l_:

:.i1

.

\

1:,l:1:..,.

-,:1.\--,,l,,,,,..,

":.,.l:,,."l.,:",,i,. : l:|,i],lt:l,, ',,"l,il,':l.:
-_:ją

:;lr

5.,ą

tii_,p

i._J-

!'ą

- , lciłll-r, i" io.L,_l,, :,:] łcil:r, lile

|-i{]k

j

a,!jti, l,i

a

i

i,,

!..

:.

,., .l,-,,

:: i<il,,,. iir ł-,,..,ł,Jar

\.:,,.,':l,.,

p;ł..,ła:::l; Fl l,i-

ai

ii:

na

:,,.ełl..:i

i:rril-ieraiairą. Dc kcłsi:l",.,,.rcij iicrruł,,, ri;rcj",r,l.;.,,ej (kcl',strn kcji lrrs i:cj i p;-zekrr. :ia) znsicso.,|ia i1 0- pOil..,,, ies.z,lli1', 9brctorĄIv pcino3t, cc irr:i cziir.t.ia krotki ci,ki lori,.t
}igil5ę11,,rąqiljnvclr. Wlr.,, a j.lceIątor.i sa roz-,r,iaz.li.,tcn i
unikalnym lv kraju przv uzł,1.,llt-,iąr,ir-: rvorl,,, C.]a cc-

iórv kornunalnych.

zdarzy cw okresie eksploata-

qi,Ę gdy woda surotva zarvierać moze duza ilośćzalł,iesiny, niską temperaturę, zlt,iększoną ilosć fito i zoopianktonu/ pogorszoną barlt,ę, smak
i zapach.
Wskutck og,ralliczonej ptl-

wierzchni. mozlirvej do zajecia, budyrrek chemiczny zrealizo."r,ano rł, r,.,,ers ji trz vkorr-

dygnacyjnej o rł,ymiarach r,r,
rzllcie 120 x 21 m. Poniettaz

jedvrrym miejscem pod ten
obiekt były teierry predysivno-

wane do ostrwisk, częśćfurrdamentor,vą stanolvią wanny
zelbetołve, posadorvione na

trzeciorzędor,vvclr iłach i iłołupkaclr,
Wodę 3rutrtorvą poja r,t,ia-

Znkł ą d Llzd

ą t n ia t ńn W tl dt1 D ob czy ce
Zageszczacze osatlu

jącą się na stvktr trzecio i
czw ar tor zędu u chrvvcotro

5. Tunele zbiorcze

prz)i pomocy cięzkiego dretrazu płvtor^.rego.

Zakład Uzdatniania Wody łv Dobczycach zlokalizor,r,ano na ograniczorrej powierzchni do 20 ha.
Zdecvdowano się na blokowanie obiektort, i prze\Ą/odór.v technologiczno-instalacyjnych. Przew ody O 40a
i poniżej łącznie z kablami energetvcznymi i sterowniczo-svgnalizacvjnvmi zostały zlokalizowane w tunelach przełazowych.
Turrele zbiorczc podziemne konstrtlkcji żelbeiowej lv lvykonaniu na mokro, przvkrvte są prefabrykowanymi płytami stropowvmi z odpowiednią
izolacj4. Wyposazono je w otwory remontowe, we-

7.

ntylacyjne i komunikacyjne. Są osrvietlone elektrycznie. Zastoso,vvanie tego typu rozwiązania podniosło kilkakrotnie niezał,odnośćdziałania całego zakładu. Uzytkownik ma łatwą mozliwość
kontroli stanu technicznego, konserwacji i remontu. Rozwiazanie to jest unikalne w skali kraju na
terenie zakładol,v uzdatniania wody.
'N przyszłoścltunele te umoziiwią prowadzenie prac
modernizacyjnyclr i elventtralną rozbudowę instalacji
bez konieczności dełvastowania terenu zakładu.

Filtry piaskowe

Stanowią rł,vdzielony obiekt na tcrenie Zakładu
Uzdatniania. Budynek o wymialach lv rzucie 102 x
28 m zawiera w sobie 16 komór filtracl,jnych (w;zmiar kazdej 18 x 3 m w rzucie). Częśćpodziemna to
komory filtracyjne z komorami rozdziałtl wody dopływającej i wód popłucznych oraz komorami armatury. Są to filtry otrł,arte, pospieszne, Wvsokość
rvarstwy fittracyjnej łącznie z warstrvą podtrzvmuj4c4 wynosi 2,0 m. Uziarnierrie złoża0,8-1 ,2 m / m,
Prędkośćfiltracji 7-9 m/h.
Pod względem konstrukcyjnym komory filtracyjne stanowią zbiorniki zelbetorve o r,vymiarach w rzucie 18 x 6 m, przedzielone wzdłu ż dłuższego boku na

dwie równe części specjalnym blokiem, w ktorytn
umieszczono w dolnej partii kanał wody do płuka-

nia, rurociągi doprowadzajace połr,ietr ze, or az kory to doprowadzające wodę na filtry i zarazem odbierajace wody popłuczene, Komorv filtracyjne o lvymiarach 13 x 3 m moga pracować dwojkami, obsługiłvane jednym wspóinym w/lv blokiem wodno-powie-

6. Budynek chemiczny

trznym.

Pod tą nazwąukryty jest obiekt spełniajacy kilka
funkcji:
- magazynuje substancje chemiczne płynne lub stałe
potrzebne do uzdatniania wody,
- wytwarza roztwory o odpowiednim stęzeniu substancji dozowanej do wody w procesie jej uzdat-

nych pod płytami filtracyjnymi uzyskano przez zroż,

- pr zetłacza r oztw or y ch emicz ne (przy pomocy odpo-"viednich zestawow pomp) do odpowiednich punktow dozowania na terenie zakładu uzdatniania.
Wyposazenie budynku chemicznego zaprojektowano dla najbardziej niekorzvstnego okresu zjawisk
klimatycznych i hydrobiologicznych, jakie moga sie

kości3 m.

rriania,

Równomierność rozprowadzania wod płucz-

nicowanie wielkości otworów r,v kanale dopływowym. Rozstaw tych otworow i ich wielkośćokreśIono na podstawie badań modelowvch przeprowadzonych w laboratorium wodnym Politechniki Krakowprzelelv
skiej. Odbiór wód popłucznych
-poprzez
do koryta otwartego na długości78 m z pasa szero-

Każda podwojna komora możebyć łt,yłączorra
z produkcji (na okres płukania, remontu), a pozostałe przejmuja jei placę. Sterowanic układem za-

suw

z pulpitow sterowniczych, zlokalizolva-

nych w częścinadziemnej filtrow.

CZASOPISMO TECI"INICZNE

ffi
#

Filtry

Na rurociągu zbiorczvm odpłylvu wodv czvste; po

filtrach zastosoi.vano specjaIną komorę prze-

lelł,orvą, ktora umozliwia regulacje połozerria
zrł.ierciadławody filtrowanej pod płyiami filtracyjnymi. Pozwala to rra unikarrie zapowietrzenia
złożfiltracyjnych, a tvm §amym obnizenia wydajności. Urriemozliwia rowniez poi,vstanie podciśnieniaw przypadku zakłóceń eksploatacyjnych.
Do kontroli układu zastoso$,ano system piezometrolr,.

8. Zbiorniki wyró\Ąrnawcze
W ramach całego systcmu l,vodnego ,,Raba II"
d o,1ł, ania kilku zbiorrrików dośćduzej pojcmnosci - o roznvm prz,eznaczeniu i lokalizacji.
- Zbiornik 2 x (V = 10.000 m3)na tererrie ZUW RabaDobczyce. Na dziale rvod przesyłu rvodv do Krako.va rv Gorzkorvie 1 x (V = 10.000 m3), oraz po.1 Kclpcem Koscitrszki2x (V = 10.000 m3).
zacho dztła p otrzeba .,vybu
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D ob czl1 c c,

_;; .,_

lnla :n7lltszczą:,lin |]rzysłOlt,

ZL.iortlrk1 .1 x (\l = 3-1.000 m])_lr, Siercz.,,.
Wszvstkie zbiornjki clkrągłe. Scialrv piono1\,e L]ziesięciotvsięcznikórv z płyt preIabrvkorl.anych/ spręzor1\,ch ze\l,l1ętrznie międzv piLrstrami \vykonan),mi na
mokro, Strclpv prefabrvkolvalle. łV prżvpadku zlriorlrika o pojemrrości 3.ł.000 mj zastosorva110 unikaln;l
kcrrstru kcje brldor.r,1, i rozr.r.iązanie teclrr"rologicztlcgtl doL]io\\,adzelri.l i odprorvadzeni.l !\,odV (,"r, daiszej częsci referatu).

9. Wieża ulgi
N a trasi e ma gistra

li

l,r,od oci

ą

gorł,e j prorvadzą-

zDobczvc do Krakor,va lv mie,iscowości
i':;rski Wielkie zlokalizorvano tz\\r. rvieze uigi" ]ej
ż.1 Li a niem jest nieclopuszczenie d o przekroczerria
;:ałozotrego cisnienia rv sieci miasta, w przvpadku
sdv załviocią urządzenia sterujace. Chodziło o rvvllei lr,ocię

':"ł]ł?&+ird**ł;*łiiii

,",:,:":
:: ,,,,' ]:,:,,::':

,,l lil;M

]t

'

eiiminolvanie dodatkcxl.vch arvarii zwłaszcza v,
instaiacj.rch domorvych, gdzie oborviązu jące norrnv nie dopuszczają do rvzrostu ciśrrienia porrad
6 at.

lVysokośc wieży lvynosi 50 mb. Składa się ona
z dr,r,och rur a 1200 m/m obudorvanych konstrukcja zelbetol,vą, w tvm kominami kaskadowvmi do
lvytrącania energii spadającej l,vodv w przypadku zadziałarria przelewu na rvieży. Rury nie są
ocieplone,
Porier.vaz okazało się, ze pulsacja wodv lv wieży
jest mała i rTie jest ona lvystarczająca do zapobiegania zlodorvaceniom lł, okresie zimorvym, kiedv r.voda

zamarza rv rtlrach wzniosorvvch wiezv, wprołva-

krat , zasóu,

_ ]

,;"l

,

.. ..:.ł*9a..-

.-

głńatycit i sit

dzOnO tarn dodatk61,1,ą rvymiattę ,"r,ocj\, ry tvclr rtrrach. Przv zervnętrznej tenrperatr.lrze -20"C rvVstarczy wr\rmigniĆ rvodę jcden raz na godzinę 1,1,ykorzvstu-jąc jeclynie roznicę tetnperattrr nriędz1, rł,odą dopłvl.r,ajac4, a vrodą scl-rłodzoną 11r 11:ję2lr.
Dodatkclrvvm, pozvtvrvn},n-t elementem tcgo rozrviązania jest rriedopuszczcllie do zagnirt,;rtria u,tld,;
lv rtlrach rł.zniosorr,\,ch r.l iez},. Stratv energetvczne
przv clkresorr.Vnt tlruchamialriu tego tlrządzenił są
niewieikie, gdvz rtvkorzvstuje się tutaj \\,vsokosc l1apłvulu tl,odv ze zb. Slercza,

Do lvznoszenia korrstrukcji r,r,ieżv lvykorzvstalro technikę ślizgorvvch sualunkó\,v (stosorł,aną
przez Krakorvskie Przedsiebiorstn,o Budo,,t,v Piecórv Tuneio11,ych przv wzrroszeniu kominów). Pozrvoliło to na szlrbkie zrealizor,vanie tego rozrvią-

Zania.
Wieza w postaci rvoirrostojacej kolunrnv bez żatlnvch odciągór,v stanorvi nie rażącv akcent arclritekoniczrrv okolic krakorł,a. władze lotrricze nie rvvtnagały instalorł,ania na szczvcie lviezr-slviateł ostrze-

gawczych.

10.

Most wiszący nad rzeką Wisłą

Wodę z Raby I przerztlcol1o \\, sFc.ia.i..\,}1., nroscie
technologicznvm konstukcji polr,łoko,",,c], z ],_,ka 1lzorvanym porriżej mostu kolejorl,ego, l^Ąuto:ei:. te: korrstrukcji był dr irrż. J. Szulc z ,,\Iosiosia.,.: K:akorv).
W przekroju jajowvm tego nrcsru ki..lv trie m.,i
zadnych podpor pośrednichrl,kon,c_e :zei:: .rnieszczą
się dwa rurociągi ciepłorvrricze J !, ::. rr, oraz je\.\.i.'iEcIINICZNE

den rurociąg r,vodociągor.r,y a 800 m/m. Istnieje tam
możlirvośćwprolĄ/adzerria drugiego rurocią gu r,r,odo-

ciągowego Z 800 m/m. Wykorzysttrjąc \wmianę konstrukcji istniejacego mostu kolejor,vego ulokowano na
rrim dodaikorvo rurociąg a 800 m / m,
Most rł.isząclz clgólrrej długości396m, rv tvm częśc
rvisząca drvuprzęsłor.t,a na jednvm pvlonie wvnosi 2
x 156 m. W,vsokość pylorru ok.42 m. Przekrójpoprzeczrrv zaprojektolt ano w formie prostokąta 5 x 2,5 m.

Wszvstkie boki skrato\Ą/ane, Wewnątrz przekrojtr

skrzvnkor,vego rra specjalnvch zawiesinach ulokorł,ano rurociąg O 1200 mm.
Pod rvzględem statvcznym most i rurociąg pracuj4 niezaleznie. Dla ruruociagu punktem stałym jest

podpora rł, miejscu pylonu. W rejonie przvczółkórv
zlokalizorvano kompensatorv. Rurociąg cld strotlv
przvczołka przechodzi rł, kolano, dla ktorego purrktem oparcia jest przvczołek. Rozszerzalrrość linorvą
rury przejmu

kompetrsator1,,
Sylr.vetka mostu została dobrana lv wyniku studium krajobrazowego na tle takze dalszego otoczejel

ilia, tv postaci klasztororr.
oraz Kopca Kościuszkj.

l,r,

TVńcu i Przegorzałaclr

Sumnrary
More interesting arrd specific constructiorr and process
soiutiorrs implemented w,ithin Rał-.a \,tTP Program.
Zdiech :c zbioróri, NIPV,'!K. S.A
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Zbiornik Siercza (34.0a0
CZASOPIS^4O TECHNICZNE

nt3) ul budowie

'*,il.iri.**l

mgr inż. fanusz Sliwiński

zBloRNlKl o PoJEMNoŚcI Po
w ramach Inrł,estycji Rabv iI na trasie rurociągu
tranzvtonlego z Dobczl.c do Krakclrva, łv miejsco.vo-

ściSiercza-Grabovvki realizorvane są zbiortriki rra
u.odę czystą i,r, iloścj4 szt. tl poj. 3-1 000 ml kazdv.

Pojemnośc całkołr,ita zbiorrrikór,r,, rvynosi 136 000 m3.
1Ą,'ramacli Rabv I rr, latach 1972-7975 rvvkonano rł, tej
samej miejscowości 3 zbiorniki o łączr-rej pojemności
22 500 m3 rratomiast perspektvr,r,icznie przer,r,idziano
realizacje daiszvch dłvocl-, zbiornikow o po;. 34 000
nr3 (2 x 34 000 m3).

Obiektv i irrstalacje technologiczne realizolvane rv
ramach Raby II zostałv przvstoso\Ą,ane clo przyszłej
rozbttdolvv zadania o dalsze dłvie komorv zbiornikolr, (2 x po 34 000 m3). lVocia uzdatniona na Zakładzie Uzdatnialria !Vodv r,r. Dobczvcach jest przepompo\Ą/vlvana do zbiornikórł, rł, Gorzkolvie (najrvvzszv
purrkt tra trasie I)obcz,vce-Krakorł,), a stamtąd gravvitacvjrrie, dl.r,oma rurociąganri o śr.1000 i 1400, dopłvrr.a do komory rozdziału lvodv na terenie zbiornikórv
rvody,"v Sierczv,

Z komory rozdzlału poprzez budynek tecirno1ogiczrro-trsługolvy, komory obsługi zbiornikow
oraz tutlele zbtorcze woda zostaje rozprowadzotra do poszcze8olrrvch komor zbiornikórv. Do ko-

morv zbiornika w,oda jest doprołvadzona trzema
11,y]ęlr,ami, tak skonstruowanymi, 2g 1vymuszajQ
olre okręzno-ślimakowy ruch r.r,ody, uniemozlilviaj4c tym samym por,vsta-uvanic zastoisk rł,ody,
oraz gwarantu ja ror,vnomierlrą rvvm ia nęlvody w
zbiorrriku.
Pobor rł.odv ze zbiornikorv odbvwa się z dlr,óc}r
poziomóT ł. p cpr zez kilkaset otr.vorów T ozmleszczonvclt rta porł,ierzchni koiumny centralne1'. Woda jest
odpror.vac{zana ze zbiornikor,v do rurociągow tranzytolvvch poprzez te same obiektv, przezktore zostaje do rrich doprolvadzorra,

Ze zbiornikou, lv Sierczv,lł,oda grar,vitacyjnie dopłvrva do Nastawni łv Piaskaclr Wielkiclr, a następrrie zostaje rozptowadzona do sieci miejskiej.
Na rtirociągach zlokalizowano studnie zraszaj4ce umoziirł,iające dodatkową dezynfekcje wody poprzez dochlorowanie.
W 1995 roku na terenie Sierczyl, została rozbudowarra i zmodernizowana chlorownia, przv zastosor,r,aniu sieci technologicznej uzvskanej z

FundaqiUSA.

Konstrukcja zbiornika wody o poj, 34 000 m3 jest rozłr,iązarriem prototypowvm w naszvm kraju, a takze i
rv Europic. Zbiorniki zostałv zaprojektowane jako
podziemne, posadowione r,v głębokim wykopie, Przed
przvstąpierriem do robot korrstrukcyjnych rrależało
rvykonac ok. 60 000 m3 lvvkopow z odrtiezieniem
urobku na czasolvv odkład.
10

34 000 m3

Konstrukcia zbiornika

Po lvvkonaniu łvykopor,^,, do rz. projektorł,ej i
odbiorach geologicznych podłoza, zabezpiL-czono
podłoze betonem koniaktorvym, następnie izoiacjĄ

poziomą, betonem ochrorrnym i spadkorvvnr- Na tak
przvgotowanym podłozu ułozotro drenaz płvtorr,ożrr,irorvy ciia odpror.r,aclzenia erventuairrvch nieszczeiności drra lub przeciekor,l, z gruntu. Wl,płvlv z
clrenazu jest konirolo\,vanv w miejscu odpłvr,vu do
komorv obsługi i dalej odprolvadzany do kanalizacji
deszczov;ej. Na drenazu płytoivo-złviror,r,Vm ułozone są kolejne rvarstwy betonu pośredniego, izolacji z
biiumem, zbrojonej rveionem szklanvm t zabezpi cczone; rł,arstr,vą betonu ochronnego. Na r,v/w rvarstlvach
podkładorvych posadowiorra jest płvta delrna zbjornika. Płvta denna jesi ukształtowana \v folmie t"riecki,
środkolł,apłaska częśćo śr,23 m t gr.35 cm zbrojotr.l
drvoma siatkami, r,vykonarra z betonu żrł,irotvego B-25 na bazie krttszywa graniiorvego i cementu P-35a o kubaturze 680 m3 zabetono\\,ane w sposob
ciągry. MieszarLkę betonorvą,lwkonylr.ano na betoniarni znajduj4cej się na placu budor.vy, następnic betonor.vozami podawar-ra do pompy. Cykl betonor,r,aŃa tri,r,ał
ok. 20 gociz.

Zervnęirzna częśćpłytyzostała podzielona na
12 odcirrkółv betonowarrvch w spadktr 1:2 przv
zmiennej grubości płytv od 35 cm do 60 cm. W gornej częścipłyty lvykonano fundamerrt pod sciaIrlr.
Dylatacje płyty zabezpieczorre są taśmami dylata-

cyjnymi PCV rrr 4 i wvpełnionekitem poliuretarrowym PU-02-Elastopfix. Połączerrie sciarr z cJrrerrr
zostało zaprojektou,ane i r.ł,l,konarre jako przegubowo-przesuwne, Szczelnośćpołączerria zapewnia pionorł,o ustawiorra taśma dvlatac,vjrra - dla
pierwszych 2 szt. zbiornikorv zastosotr\rat1o tasmę
prod. polskie; - typ Wąbrzezno, dla pozostałvch
zastosowano taśmęprod. sz,lvedzkiej typu Crace.
Przestrzeń między fundamentem a ścianąttszczelniona jest kitami asfaltokauc"k6lyymi i poliuretanort ymi. Zcrvnętrzna płaszczyzna zbiornika - ściany i pilastry o wvs, 9,1 mpodztelono po oblvodzic
na 12 segmentow, natomiast w piorrie kazdv segment podzielono na 3 fazy. Wervrrątrz scian o grubości40 cm zbrojonych dwoma siaikami zamotttowano w 37 rzędach poziomvch osłonki .11ą 1yprowadzenia kabli spręzajacl,ch. \\I pilastrach dodatkowo zamorrtowano tulele siabilizuj4ce bloki kotlt iące kabli.
Do betonowania ściarrzastosolvano mieszankę

betonową B-35 o speclalrrej recepturze opracorvanej
przez Politechnikę Krakolr-ską na bazie kruszvr,r, bazaltorvych, piasku ze zlvirorvni Brzegi, cemerrtu P-35
CZ_ĄSOPISMO TECHNICZNF

upłyrrniacza SK-1, Podawanie mieszanki beionorvej
l,vyprodtrkowanej rra budowic i dorviezionej betonolvozami odbyło się pompą Stetter.
W centralnej części płvty ciennej usytuowana jest
kolumna centralna spełniająca następujące funkcje:
- ceniralne podparcie sh,opu zbiornika,
- pobor rvody z dwoch poziomow,
- przelerł, zbiornika,
- komunikacyjną i wentylacyjną.
Przvkrvcie zbiornika wykonarre jest z płvt prefabrykolł,anvch opartvch na ił,ieticach i słupach żelbetorł,vch prefabrvkolvanych. strop został ocieplorrv
lvełrrą mineralrrą a pokrycie pierwotnie zaprojekto\vane z papy asfaitolvej zostało zamienione rv trakcie
realizacji na materiał hydroizolacyjrry.
Spręzanie zbiornika rvykonano przy pomocy 208
kabli ze splotórt, 7 x O5 mm prod. Linodrut- Zabrze.
Ze splotow na budolvie wykonano cięgna spręzajace,
kazde z S-citl splotow i spirali do cementacji. Kable o
dł. 40 m każdy rvprorł,adzono dcl wcześrriej zabetonorvarrvch lr. ścianach i pilastrach osłonek kablow-yclr,
Ze.'vzględu na znaczllą dł. cięgien sprezających oraz
ich cięzar ręczne ich wprorł,adzanie sprawiało duze
trudtrclsci. Przv tvch pracach musiało być zatrudniorrvch ok, 14-16 pracownikor,v.
i

Spręzanie zbiornikólv zostało wvkonane przez
Politechnikę Krakor,t ską przv użyctupras typu N-100
\\|Taz Z agregatami pompowymi. Z,ostało or1o 1,yko-

nane \v II etapach:
- I eiap lra scięgrrach parzysivch,
- II etap rra ścięgrrach nieoarzystych.
W etapie ] 11, pięrwszej kolejności naciągnięto ścię€]na

lla trzech oblvodaclr najrł,vzszych, a następnie

od najnizszego do gory. Kazde ściegno naciągrrięte

było lv 4 fazach:

- faza I- 200 kN,
* faza II - 400 kN,
- fazaIII- 600 kNi,
- faza IY - 800 kN.

Umocowanie kabli stanowią bloki kotr,viące wraz
ze stozkami oparte o czoło pilastro..v.
P oprzez bloki kot-,viące w-ykonano irriekcję kana-

łów kablowych z zastosow-aniem cementu P-35 bez
dodatkow. Podczas spręzania stvvierdzono przemieszczenia radiairre powłoki rł.alcorvej, mierzotre przV
pomocy teilsometró.,v wvnoszące rv przekroju pilastrów 9,223 mrn, a lv przekroju ściany 7,523 nrm (dIa
zbiorrrika nr

3),

We r.vszystkich zbiornikacl-r przy spręzaniu strvierdzono tozu.,ieranie się poziomych stykólv roboczych
na wys. 3,1 m i 6,2m.Zarejestrowano max. rozrvarcie
styku 0,19 mm. Wymusiło to dodatkowezabezpleczerrie stykółv roboczych rver,vnątrz zbiornika. W zbiorniku nr 1 - zastos o-"van o zabezpieczeni e s tykow s zer . 0,3

m z polł.łokepoksydolł,vclr, w pozostałych zbiorlrikach zastosc,l\,vano żapezpieczenie materiałami na bazie połvłokcementovr,lzch. Po przeprorvadzerritr próbv
szczelności i uzvskaniu pozvtywnego jej łv,vniku, zewnętrzne scianv zbiornik a zostają zaŁolorvane polr,łokami bitumicztrvmi i obsypane ziemią rra całej \vvsokości.Kontrola szczelności zbiorrrika rv trakcie jego
ekspioatacji odbvr.va się poprzez obserrł,cjc drerr.rz1,
* szczelnosć płyty - poprzez dretraz płytowy,
- szczeinośćścian- poprzez drenaz opaskorvy.
Obvdwa drenaże odprort adzone są do kanaliza:

cji deszczorł,ej.
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INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE
W BUDYN KACH MIESZKALNYCH
W KRAKOWIE
Wstęp
Przedstarviajac zagaclnienia irrsialacji i r.rrzą-

clzetr gazorvvch rv btrdvnkach mieszkalnych lra tle
aktualnego starru lv Krakorr.ie trzeba str,.",ierdzić, ze

ogromlla r,r,iększośćtvch urządzeri i instalacji pocliodzj zlat7945-1989, to jest okresu, rv kiorl,m ograrriczarro zużvcte gazu dla celorr. tzrv. komuna]nobvtor,t vch, a przede rvszvstkim dla celorv ogrzelĄ/arria mieszkań, Dccvzje u, tej sprarl,ie podejmorł,arrc
bvłl, admirristra cvjrrre przez irrspektorat Gospocl ar,
ki Energeivcznej, ktorcgo zadaniem bvło ograrriczanie zuzycia gazu dla celorł, ogrzerr.arria i uzyskitr.ania cicpłej rvcldr. tlzvtkolvej, a preferor,,,,alrie €]aztl
dla przenrvsłu oraz zdaIaczvlrrrego ogrzervania buc11,1p5r"
rrej

Tegcl rodzaju dzlałarria rvvrrikałv z prolr,adzoprzez rząc1 politvki bez zadnego rachunklr eko-

rronricztrego i bcz trrvzględrriania ochrotrr, środorl iska. \\' zlviązktt z Irl1\,\,zsz),m \\,_\,Fosażelrie blrclvnkórv w ttrządzenia gazor."-e, a co za tvm i,,jzie
udział sektora komtllralnego rr, ogolrrvnr zttzl,citl
gaztl \\- całr,nr tl.nr t;kre,sie był bar.lzo niski, jeden z

rrajttiższvch rv E,-tropie i rw."rrosił rv ostatrrirr, okresie około 159Ł.
\,V

-1

9E9-199-1 rv ,,r,r,niku 1,.tlrzii,,r,cgo rclz-

go i drastrrczneg o
ograrrtczeiria zLlzvcia gazu ziemlregó przez przemvsł (rrp, Huta in-r. Serrdzirr..ira zuzyr,vała \v porvoi

t

l

1aiaclr

5;az

:rZCL,l1l]m

tlrt.lrictrva komr-r

lra l rre

okresic l00 0C0 m-'/h a obecIlic Zt)ZV\\'a

rTiecałe 30 000 m3lh), svtuacja ta uległa zmiłtrie i
.rktuair-rje około 569i, stallort,i zttżvcte gaztl dla ceior.v komutralr-ryclr, ale z iego zaledr,r.,ie ]2% clla cei(lrv oErzcrvania nricszkali i to przecie rł,szvstkim rr-

łuc{orł,lrictrt,ie jedrrorodzirrrrvn,l, W lvvniktt zrriesicnia barier acimitrisiracvlt-tvcir d]a stostllv;itria gaztl

ł przccir,l.trie,

,

tencielrc,ii z.l stępotv.l rtia ilurr-clr pali lv

przede lvszvstkim stałvcir, gazem zienrrrvm, istrlieje
nrożlirł,oscbardzo szerokiego stosor,r,atrra gazu rr' bu-

iorvnictr.r,ie mieszkaniorvvm rólrlt,tież cio celórv

grzerlrczvch,
Nalezv jeszcze dodać, że dosięp do rrajnou,ocześniejszvclrtlrządzeń gazołt,ych, z\Nlązany ze zmianą systemll gospodarczego, jak rolł,niez roz\\.ój pror,iukcji krajołt,ej, umozlir,viają rvvkorzvstanie tego
palilł,a rv sposób ekonomicztry i korzvstnv dla śroc-lol,viska, DIa Krakorva lrajrva zniejsze jes t zastąpieirie ogrzelvania palirvenr stałym, przede rr,szr.,stkim

z palimozli!r,osci, \Ą/vmienianie starvch niespra\vnych urzą-

pieco,1ł, kaflortVch, ciepłem uzvskiwarrynr
lva gazo\,\/ego, Istotne rolvniez jest, łv nriarę

dzeri do r,r,\,tvvarzania ciepłe1 r,vodv uzvtkolvej, gdvz
lviększosć z nich jest przestarzała, posiacla rriską
sprawnosc i rrie posiada odpor.l.iedniclr zabezpie,
czeli i atrtomatvki.
W rririiejszvm opracowanirl zajmę się przeLlsta\,vierriem urządzeń gazorł.y6fi jak rorvrriez mozliwosci icir
nrontazrt i irrstalacji rv budvrrkach mieszkalnvc]r.

Nowoczesne przyboty gazowe
do uzyskiwania ciepłej wody
użytkowe j
]..

1.1.

Rodzaje :utządzen

Obecnic rra rvrrkrr dostęprre są r,r, zasadzie dr,r,a
rodzaje tlrządzeri do uzyskilvania ciepłej rvodv użvikorvcj. Są to iradvcvjrT e podgrzervacze przepł\,u,lo\\.e/
tzrr,. piece kąpielor,r,c rvicloczerpalne i termv crraz
pojemrrościorvc pod grzer.r,acze lvod\,,

Te picrr,r.sze o mocv oc1 17 kl\' clo 30 k\\' są oiero\,vane przez kilkarrascie firm zagralriczlrvclr jak JU\]KERS, \rAILLA\T, oCE Ą\, F Ą]S, U\ iCAL, \IoRĄ i
rviele irrrrvch, oraz jak
cę krajorvego

llc-l

fćlz1€

przez jedrrego r,r..t,irvór-

PREDO\I TER\{ET rv Slviebodzicach-

Wiekszoś t' tv c]r f irnr of eru j e rorl.nież L]odglze\Ą,acze o
mnrejszej rnocv S--].0 k\\: tzrr,. termv traciajace się do
poj ed vrrcz e go ollorlt ryodv.
Drugirrr rorizajenr tych ttrządzeri są coraz pop.1-11arrriejsze p-o1enrnosciowe (zbiornikorre) podgrze,,r,.lcze rtodv rrżr.tkorvej, oferor,varre przcz tt, sa}],,c iilm\,
oraz szcrcg krajor,r.y6fi jąk: I]EAD, ELG ĄZ, BiPlS oraz
PREDO,\I TER]vIET o mocv 4-9 kl\- ,,r-,.,k..;,.alre rt iortnle trasciennej ltrb stojącej oraz po;ilzL--,,,,a.ze \\,iększe, do ok. 17 kW rrp. r.vłoskle, j::r:,.,. COTERM itlb
p-,

YAILLANT.
\V e rvszvstkiclr rr,,u,m e i,. ]._,
rloda pod grzewana jest plz e:,_.
1

mosfervczrrym flazo\f

]-.

-.,

--.. ll rz

:,.;,,,

ą

dzenia ch

vtl paltrikiem

a

t-

\-n1,

Sprawrrośćtermiczl.." :,.-:i :,.-.,.,,oczeslrl,ch urzadzeń waha się lv gratric.r;: :]- Sy :': , pf ZY cZVm gorlle
rvartościdoivczą przetr. .,,,sz,,-stkim pojemrrośclo-

lvych podgrze\\,acż\- p:z,, ;_i;łr,m ich lvvkorzl,staniu, jak rolvniez podq:ze-,

.,.l _-;.,,

maksvmaltrvm przcpłl-.,,,,

przepłvrł,or,vl,ch L-:z,,

1.2. Sposób montażu i odprowadzania

spalin

Wszvstkie Ępy podgrzewaczy przepły,wowych są
monto\,vane na ścianie jako urządzenia wiszące i posiadaja odprowadzenie spalin z przerywaczem ciągu, ktore muszą byćpodłączone do indywidualnych

przewodórv spalinołr,ych, wyprowadzonych ponad
dach budvnku,

Rórvniez pojemnościowe podgrze\Ą,acze dla małych mocv r.r,,vkonywane są jako naścienne,a dla większyclr jako stojace. Odprowadzenie spalin, równiez
poprzez przerywacz ciągu, analogicznie jak w podgrzervaczach przepłvwowlzch, musi bvc włączone do

indvlł,idualnego przewodu spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku Przelł,odv spalirrorve
i rventvlacyjne zostaną szczegołowiej omol,vione rł,
rozdziale o kotłach gazowych.
Omawiane wyżej urządzenia posiadaja obecnie
automatvkę zapelvniającą zamkniecie dopływu gazu
w przl,padku zaniku ciśnienia wody jak rownież ciśnierria gazu lub zgaśnięciapłomierria bezpieczeńst\.ł,a tztt,.

śrł,ieczki.

1.3. Pośrednio ogrzewane grzeiniki
wody uzytkowei
W ostatnich lataclr rozpowszechniłv się podgrzerł,ane pośrednio grzejniki wody uzvtkorł,ej, co zrvią-

zane jest z rozpowszechnieniem się centralnego
ogrzervania za pomocą kotłow gazorł,ych, a zatem
posiadarriu ciepła dvspozycyjnego w postaci wodv
krążącej rv układzie centralnego ogrzewania. Ele-

merrtem grzejrrvm w tego typu podgrze-"vaczach jest

rvęzor,r,ttica zanużonaw zbiorniku wody i podgrze\Ą/ająca j4 do temperaturv 60oC. Podgrzewacze te

rł,społpraculĄ z gazowymi kotłami cer.tralnego
ogrzer,vania i posiadaja odpo,1viednią automatvkę
zlvtązaną ze rt,spółpracującym kotłem, co zapewnia mozliwośćpoboru wodv o jednakowej tempera-

turze,
Niemieckie firmy VAILANT, L]NICAL i ILNKERS
proponują cały szereg tego typu urządzenod naściennvch wiszacych o pojemności 50 1do lezącvch i stojącvch o pojcmności do 500 i, Pozwala to na zape.ł,nielrie cetrtraltrej ciepłej wcrdy nawet dla nielvielkich blokc,l,v

mieszkalnych.

Urządzenia te lradają się szczególnie do zaopa-

trvwarria .ł ciepłą wodę budvnkow jedrrorodzinnvch
oosiaciający-clr koiłownię gazowa, jak rorvnież uiełvielkich ciomo.1,r, wielorodzinnyclr posiaciaj4cych cerrtralrrą kotłolvrrię gazo-wą. Sprawność tvclr urządzeń
jesi bardzo duża, gdyż ze wzgiędu na wvsoką jakość
izoiacji termiczne;' straty ciepła nie przekraczają 3%.

Lokalizacja tych podgrzelvaczv nie jest związana z
zadnymi szczególnymi wymaganiami.

1.4.

Warunki bezpieczeństwa, obowią-

zające przepisy

Podstawowym waru nkiem bezpieczeństrva związanym z montazem przepływowych i pojemnościowych podgrzewaczy wodv ;'est ich lokalizacja, Muszą one być zlokalizowane w odrębnvm pomieszczeCZASoPIs^,Io TECHNIc]ZNE

niu rrie przeznaczonym na stały pobyt ludzi, np, rv
łazience lub kuchni, Pomieszczenie io musi posiadać
odpowiednią kubaturę min. 8 m3, a dla podgrzelvaczy o większej mocy należy przvjmowac zasadę, że
na 1 m3 pomieszczenia obciązenie cieplne nie moze
być większe jak 4000 kcal.

muszą posiadac lł,entvlac]ę rvl,wiewną odprowadzoną ponad dach budvnku, jak
rowniez otwory nawiełvne np. w drzwiach.
Odprovl,adzenie spaiin jak onrówiono wyzej, musi
bvć podłączone do indywidualnego przerł,odu spalinowego/ wykorranego zgodrrie z obowiązującl,mi
przepisami o wymiarach 14 x 14 cm lub O 150 mm.
Istotnym z ab ezpl,e cz eniem prz ed lł.ypłylvem s pa lirr
do pomieszczenia w razie niekorzystnych warunkorv
atmosferycznvch (wytworzenie się odrvrotnego ciągu) jest ogranicznik montowany \,v przerywacztl ciągu, ktory powoduje wvłączenie dopłvwu gazuptzez
obnizenie podciśnieniaw kominie ponizej 3 Pa.
Przv montażu tych ttrządzeń gazow1l6fi obor,t,iązujĄ przepisv pra\,\,a budolvlaneg o z 27 lipca 1994 r
(Dz. U . nr 89 , poz . 4I4)
Pomieszczenia

te

.

,

2. Urządzenia kuchenne
Urządzenia kuchenne w budyrrkaclr mieszkalnyclr
ograniczaj4 się do kuchenek 2 ]ub 4 palnikorł.vch z
piekarnikiem, mających szerokie zastosolvanie od rvielu lat, ktorych oferta tra rvnku jest obecnie bardzo bogata i poz,wala na rł,vbrarrie odporł,iedrriego urządzenia. Istoinym natomiast jest zrvrocenie tlrvagi na lokalizacje tvclr urządzcri, .r nrianowicie:
- kucherrek tych rrie lvolno montować i,t, pgmieszczeniach przeznaczonych na stały pobyi Iudzi, pomieszczet.riate muszą byc wentvlo\,vane lveniylacja gr.lwitacyjrrą lvvprowadzaną ponad dach btrdvnktl,
nie wolno ich lokalizorvać pod oknami lub rv bezpośrednim sąsiedztwie drzrvi (mir-r. odległośćod
tvch otrvorórł,0,6 m).

}edynym zabezpieczeniem rv llowoczesnvch kuchenkach jest automatyka pozłvalaiąca na odcięcie
gazu lv przypadku zaniku płomienia.
szersze omarl,ianie Lych tsrząd,zeń mija się z celern, gdvż są onc ogolnie znane i uzytkoivane od
stu lat.

3.

Kotły 9azawe centralnego

o9rzewania

i sposób doboru

W ostatniclr latach lTasiąpił burzlirty roz\\,o] \y
dziedzinie produkcji kotłó."v gazo."v,,.ch centrainego
ogrzewania dia budorvnictwa mieszkaniolr.ego.
Mozna tu wyrnienić podstar,vorł,e rodzaje kotłórv,

a mianowicie:

- kotły nisko

temperaturowe o małvch mocach bez
wvmuszonego obiegu rvody, nadajace się do morrtażu w domkach jednorodzinrrych w najrriższvm

punkcie instalcji,
- kotĘ nisko temperaturowez lĄymu§zonym obiegiern
wody z pompą cyrkuiujaca,

- kotły tzw,

dlvu-funkcyjne niesłuszrrie nazvlvane
dwubiegowymi słuzące do przygotowy.varria ciel:l

płe;'lvodv uzvtkovvej i centralnego ogrzertzania tzrłl.
etażowego. Kotły te działaja na zasadzie grzejnikow rvody przepłv-"vorve1 zaopatrzone w podrvójnv układ w-ęzorvtric. pozrł,ala to na uzvtkorvanie
kotła jako pieca wieloczerpalnego oraz centralnego
ogrzervania z \Ąlvmuszonvm obiegiem rvodv.
W momencie pobierarria wody r,rryłącza się układ
cerrtralrrego ogrzełr,ania i piec działa jak nolmaln1, piec
łazierrkollry. Posiadaja one rór,vnież mozlir,vosć przełą-

czcnia na lato-zima i w,or,r,czas układ ccr-rtralrrego ogrzer.vania jest w_vłączony na stałe. Zabezp)eczenia automatyczne glvarantlrj4 bezpieczeństl,vo rl. r.vvpadku zarólvno zaniku ciśnieniarvody jak ror,vnież gazu.
Kotły posiadają rórt niez czujnik ciągu spalin, ale
monto\,\,any odrębnie jako \vvposazenie dcldatkowe.

3.1.

Kotły kondensacyine

W ostatniclr ]ataclr opraco\vano lrajrio rvocześrriejszv tvp kotła rriskotemperattlrorł.ego, tzw. kotły konCensacyj ne. W kotłach koncl etrsacvjnvch r,vvkorzystvrvane jest tzl.r,. tttajone ciepło spalin odzvskirvane ze
skroplorrej parv rvodnej zar,l.artej rv spalilrach gazu
zien.nego. !Vvrnaga to obrrizenia temperaturv spalin

ponize] purrktu rosy. Uzyskane łv ten sposób ciepło
Paror,vania odzy5fti1l,ąne jest r.ł, rekuperatorze i słuzy
do podgrzania por,r,ietrza doprolvadzoncgo do palnikorv ltlb r.ł,odv na tztł,. porłrrocie. Pozr,ł,ala to na
r.r,vkorzvstanie nie tvlko rr.artości opałort e; palitva,
ale ciepła spalania i zrviększa sprarł.nośćtvch urządzeti narvet do 105% odrrosząc się oczvrł,iściedo -,vartosci opałorł,ej. Nizej podan1, diagranr obrazllje rvr,korzvstanie energii r.v dr,r,oclr rodzajach kotłor,r,.

Generalnie sprar,r,nosci kotłorł,tzr,v. rriskotemperaturowych trie kondensacyjnych zarorvl1o prociukcji krajorł,ej jak i zagranicznej są lvysokie i rvahaja sie łr, granicaclr 87-92%. Obecnie oferia na
llaszVrn rynku jest bardzo bogata, gdvż oprocz takiclr znanvclr firm jak: WIESEMA},i, BUDERUS,
SCHAFER, IUNKERS, OCEAN, VAILLANT znajduje się szereg innycl' firm lvłoskich, hiszpańskich,
{iriskich, amerykariskich, franctrskich, czeskiclr a
nar,vet argentvńskich. Poza tvrrr około 100 prodtrcentów krajoi.r,ycir oferuje kotłv gazou,e., z którvc],,
duża częścnier.viele ustępuje sprar,vtroscia i jakościąrvykorra rrił lirmom złgr.rnicztrlIn.
3.2.

Dobór utządzer. grzewczych

lvvsokich sprart,trości eclLnostek
grze:,vczych konieczne jest precvzyjrre dobrarrie rlvDla

osia grrięcia

j

dajności do rzeczvrvistego zapotrzebołr,arria, tak abv
rrie bvł1, otre przedvmelrsionorvarre. Firnra

THERM

}{YDRO-

rra podstarvie rvieloletnich cloślviadczerr
opracorł.ała tlzposzereg kotlorv Eurotemp ll, ktolvclr
palniki practrją rv drr,óclr zakresaclr obciązcrl 1.r2i,
100 % i 6a% z regtl}acj4 porvieirza rł,tćlrltego. Na załączonvch na następrrej stronie diagranrach przedstarviono biians cieplrrv kotłór,r. gazorł,y6fi r,l, zaleztrości
od ich dobortl i konsirukcji.
Jak l,vidać zpolvyższego kotł1. gazo\\re muszą bvć

i

11owoczesne, odpowiedrrio dobrane

sterol,r,ane rt,
zalezności od temperaturv zełvnętrztrej i rvertrnętrznej. Daje to rł, efekcie duze oszczędnosci palilva i zlviązane z tym zmniejszenie emisji szkodlirvych zlviązkow do atmosfery.
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3.2. Sposób montażu, lokaliza-

Strata wvlotowa16%
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cja i odprowadzanie spalin
Instalorvanie

Strata do otoczenia4%

i montaz wszystkich ko-

tłó\Ą, gazolvych musi byc zgodne zprzepisami dotyczącymi instalacji gazowych lv

§
J

dvnkach o r az wy ty cznymi wyhvórcy koiłorv. Kazdy produceni załącza szczegołorr,ą instrukcje dotyczącą motrtażu i sposo-

bu

ń

&

Ciepło użytecznie
wvkorzystane

U

bu użvtkołt ania.

Lokalizacja kotłórł, gazowych zwła,
szcza z \vvmuszonym obiegiem wody o
mocach do 50 kW jest mozliwa rv pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały
pobyt Iudzi, takich jak łazienki, kuchnie,
przedpokoje oraz w piwnicach i na stry-

ż

Strata postojowa I37o

pomieszczerria te posiadały odpowiednią
rt,vsokośc, tj. min. 2,2 m, kubaturę nie
mniejszą rriz B m3, a dla większych wydajrrości obliczaną na podstar,vie przepisu l,v_vmagaj4cego aby na 1m3 pomieszcze-

Okresy grzanta i postoju
Ry s1 .

cieplny

6\

ź

ltą ltl.u1l,ig1l,ną rowniez wyprowadzoną po-

(§

nad dach budy,nku. Dla kotłowni o mocy
rviększej rriż 50 kW nie ma obecnie obowiąztrjących jednoznacznie przepisow budolv]anvch, rv zrviązku z czy|,n należy wzorovvać się na przepisach niemieckich wydanych przez DVG\Ą/ (Deutsche Verein Gas
und Wasser).

}ak podano lokalizacja kotłowni w bu-

dvnkach mieszkalnych moze być bardzo
rózrra i jej wybor poza warunkami bezpieczeństwa omówionymi powyżej powinien
urt zględniać najekonomiczniejsze rozwiązania, tj. rrakrotsze odległości

o

z

przepłyrv-owvch podgrze\\ aczv woćv. Daje to zarowrro oszczędnościmiejsca jak
tez możlir^lośćrł,vkorzysta-

nia przervodor,l, spaiirrol^rvch.
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Rys 3" Bilans cieplny kotła typtt Eurotełl1: I}
1]

zmniejsza znacznie kosztv budowv. Jedynvm
ograrriczeniem lv stosurrku do piecow kąpielorvych jest konieczrrośc zachorvania odiegłośći60
cm od \\,annv itrb natrysku, co,tvvnika z norm dla

instalacji elektrycznych, gdvż kotły te posiadaja
pompę cyrkulacyjną z silnikiem elektrycznvm i
trormalną obudolr,ę, nte zabezpleczająca przed
przedostaniem się wodv. Dodatko,1vą zaletą tego
sposobu ogrzervania mieszkalria jest rozliczarrie
indl,r,t,idualne za zużyty laz, mozlir,r,ość regulacji atltomatycznei w zalezności od temperaturv w
roznvch okresach dnia, a nar,vet tygodnia. Szczegolrrie korzvstne jest to r,rl starvm btrdownictrł,ie,
r,r, ktorym przervażnie zainstalorł,ane są piecvki
łazienkorve i instalacja kotłów dwufunkcujrrvch
lvvmaga jedvnie łvvkonania irrsialacji c.o. i dostosclr.vania konrina do -uvarunkovv bezpieczelrStrł,a.

3.4.

Kotłownie blokowe

Kotłorvrrie blokclrve zasilajace instarlacje cen-

tralrrego ogrzerł,ania rv całvm btrdyrrku rł,ielokondvgrracvjlT vm porvinnv bvc sytuowane, szczegó1trie l.r, starvm budorł.nict,"t,ie, tam gdzie istnieje irrstalacja c.o. i kotłołvnia r,vęgiołva lub koksolva, W

nowvm budownicir,r,ie najr,vłasciwszym jest siosowanie ogrzełr,ania irrdyrvidtralnego dla kazdego mieszkarr ia pr zv za stos orł,aniu r-ris kotemperatltrorvvch kotłorł, gazclrvyclr jedno lub drvufunkcvjnl,clr. Przy rvymlanie kotłolv ,,v kcltłolvniaclr
opalanvch lvęglem lub koksem rrajr,r,ażniejsze jest
spralvdzen ie, czy 1okalizacja odpowiacla pr zepisom i czy przer.vodv spalinorł,e i rventvlacvjrre są
szczeltre i sprar,r,ne.
Adapiacja kotłor.v rvęglor,r,y6fi na palirł,o gazo\\| e pT zez zastoso\,\,anie palnikoil, atmosfervcztrvch
lub nadmtrchor,vych jesi opłacalna jedvrrie \§ przypadku z upełni e norvvch kcltłolv r,vę glo l,r,y"cl-r.

Prz,v ttrz,ądzetriach zttżytvch jesi to nieopłącallre, ponier,vaz spra\\/nosć zmodernizo,"vatrvch kotłclrłjest znaczrrie mniejsza niz kotłor,r, gazor,r,vch,
ktore jak juz podano osiagają narvet powyżej907o

sprarvnosci.
Przv ta k duze1' -<pralt,rrości kosz tv i nr,r,estvcvj trc
zlvracają się szl,bciej, zlvłaszcza, ze spralvnosć istniejąc},clr kotłorł,lrilvęglolvych i koksowych pracu-

6

jacych obecrrie w Krako.,vie nie przekracza50%, a dodatkowo rvymagaja one obsłtrgi i wyłvozu żuzla, co na
ogoł nie jest liczone w kosztach palilł,a.

3.5. Adaptacj a pomi esz,czeń

kotłowni

Adaptacja pomieszczeń kotłolvrri lvęglorłnrch na ko-

tłolvnie 1azowe \,vymaga na ogoł niel,r,reikich prac btrdowlanycl-r i dotvczv ol1a przewaznie rventylacji na-

wiewnej i -"vvtviewnej. Kotłorvnia gazowa r-rie nalezv do
pomieszczeń zagrozonvchlvybuchem, nie ma rvięc potrzebv stosor,vania przepisow obowiązujących dla tego

tvpu pomieszczen. Zgodnie z przcpisami norve5;o pra-

lva budor,vlanego mozna obecnie podłączr,ć do jednego
przewodu spalinolvego kilka kotłórv, pod lł,arulrkiem
zastoso,1,r,ania kolektorółr, odprorvadzających spalinv z

przerywaczem ciągu, rra ktorym zainstalort,alry porvinien bvć czujnik ciągu. Ułatr.via to znacznie adaptacje
kotłowni rr.vbtl dor,vanych rt, budvnkach mieszkalnych,
poniervaz zrracznie korzysiniejsze jest instalorvalrie kilktr mnie;'szvclr jednostek zaopah,zorrvgfi 1l palrriki atmosferyczne rł, rniejsce jednej dużcj jedr-rostki r,wrnagajicej palnikór,r. nadnruchor.v,vch

oraz na ogoł specjairrvclr

otr,vorćlvv unrozlirviajacvch ich zamontorvanie.

Na przvkładzie opracorł,anego przez firmę HYDROTHERM zestarł.tt rvielac r,vyrazlrie korzvsci rł,vnikające z nowoczesnego rozwiązania jakim jest tzw.
układ parrelor,,n y zwielokrotniorrvch jedrrostek gf zewczvch, zaperł,niajacych zarowno ogrzewanie jak tez
umozlirviaj4cv dostarr,ę ciepłej r,vodv.
Dobor mocy ciepinej odpowiedniej do zapotrzebolvania rv danej chrvili jest zrealizorv any plzez r,t łączenie Itń odłączerrie poszczegolrrvch;ednostek, co zapewrria pracę danego kotła przv najlvyższejsprarvrrości.

}ednym z najnowocześniejszych rozwiązań tego
§,pu jest cerrtrala 1rzewcza tzlv. multitemp produkcji
firmv HYDROTHERM Stibel Eltron.
Przv uwzg\ędrrieniu fakttr, że średrrieobciązenie
centrali cieplnej moze spasć do25'/,, mocv notninalnej,
to lvymagalle tempelaturv lvodv zasilającej irrstalacje
c.o. \Ą,vniosą 43-45"C.

wórł,czas korzystne jesi utrzvmanie częścikotłólv,
nieuczestniczących aktualnie lv pokryrvaniu potrzeb cicplnych,r-ra niskim poziomie temperatur i Wm sarnrłrl ograniczenie strat posiojor,rrych. Opisane rł.arultki pracv cel1trali muleiitemp S/SE umozliiviaja osiągarrie przez kotĘ
korzvstnvch sprarvności rocznvch (patrz r,vlrkres).
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4. Przewody spalinowe
i wentylacyjne dla urządzeń
1rzewczych i ich sanacja w starym

budownictwie
4.1.

ProdukĘ spalania gazu

Wvsokometanorvy gaz ziemnv GZ50, ktory jest
rozpror,vadzany w Krakowie spala sie na drvutienek węgla CO, parę wodnąHrO i pozostałośćczvli azoi N". Przy spalaniu 1mJ metanu 11,yfwarza się,
1m3 COr, 2 m3 H"O rv postaci pary i_7,52 m] azottl
N". Suńaryczna objetośćspalin 1m3 gazu u,vlrosi
10,52 mj. Duza zalvartośćpary lvodnej stwarza
rriebezpieczeristr,r.o rł,vkraplania się wodiu iv przerr-odzie spalirrowym

r,v

przvpadku r,r,vchłodzenia

tej mieszaninv 5;azow spalinorł,yclr poniżej pulrkttl rosy, ktorv dla niej lvyrrosi 58oC. Przery\Ą/acze
ciąglr, montotvane rt,e rvszysikicir kotłach gazorvvch posiadajaclrch palniki aimosferyczne, yazTze,

dzają spalirrv i zmniejszaja r,vzyko rvykraplania się
parv rl odtrej r,r, komirrach. Nalezy itr nadrnienić,

Najnołl,ocześnijszym r ozwiązaniem dostosowanym do specjainej konstrukcji piecor,v drł,tlfunkcyjnych z zamkniętą komorą spi-rl,ania jest oclprowadzanie spaiin i zasvsanie polvieirza poirzebne go do spa larria koncetrtryc znv m prze\,v odem typu rura lv rurze, gdzie rura rvervnętrzna
słuzy jako odprowaclzenie spalini, a zervnętrz]la
jako doprolvadzenie powietrza do zamkniętej komorv spalania.
Obecnie oborviązr"rjące przepisv polskic wv}xa8aja rowrrież dla tego typu przewodórł, rvvprorvadzenia ich polrad dach budynku.
Przepisy rriernieckie zezw alajĄ na rv vprorł,a ciz enie poprzez scialrę budyrrku dla jednego tlrzą.izt,-

nia,
W prz vpa d ku lv vprorvadze nia tyclr prz el,,, od ćlrt,
przez rviele kondvgIracji mozna podłączvc c1o je dnego przewodu szereg urządzen grzer,r,czvch lu1r
przepłvrvorl,vclr grzejnikółr, rvodv. }Vvmaga to
szczelnepio połączetria kaz cle go tlrzą d zelrl.r prz ł_,lł,od ern spali norr,l,m oraz przewoderrr lventvia cl,inym.

ze skład skroplirr pol,vstałyclr 1y 11,yniku spalania
gaztl ziemtrego badarrv przez DVGW rt,20 kotłor,vrriach korrdensacvjrrych r,r, Koionii, nie odbiegał w

Wykorzystanie przewodów spalinowych dla urządzen gazowych w starym
budownictwie

korozvjrrvclr dla materiałorł,
łv onc lvłaściwości

Ze :,vzględu na to, ze rł, starym budor,r,nictrvie
przervody spalinolve do których podłączone są piecyki kąpielo\,ve są prze\vaznie zrriszczotrc i lvvkonane u ceqły nieotynkorł,atrej, przv podłączeniu do
trich rrorł,vch niskotemperaturor,r,vclr grzejrrikółv
porvinno się dostoso,1vać jc do oborł,iązująci,clr
przepisclrł, izrr. rr,Velim i no. vać tl rzą dzelri a podłą -

zasadzte od rvodv wodoci ągowej i rrie wvkazvlva-

normalni e stosolvany ch lv systemach kanalizacv;'nvch, w tynr rur beionowych, nalvet kanałow ceglarrvch. WartośćpH r,igdv nie przekraczała 6,5 i
przecięinie wyrrosiła 5,0, metale ciężkie znajdowałv
się lv znikomvch ilościach 100 razy nrrriejszvch rriz
rv normaltrych ściekachz gospodarstr,r,a domor.vego. Wlrnika z tego, żc spaliny z kotłór,ł, gazorł,ych
niskoiemperu 1t', r,6,tł,ych i e wentlt alIr e skrop liny pol,vstające lt,wyniku kondcnsacji są nieszkodlir,ve dla
rnateriałow, z kiórvch budorvane są kominv jak
rolvtriez kanałv.

4.2. Przewody spalinowe clla utządzeń
gazo\^/ych
!V zr.r,iązku z podanvmi wyzej parametrami gazor.r, spalirrowych nasuwaja sie następujące krvteria
tvVkonvłvaltia przewodó\Ą, spalinowych.
Przervody spalinor,ł,e por^",innv ł:vć prorvadzone
zawlze rv ścianach rł,evr,,rrętrzilych bud}rnkólv szeregolĄralle rve rł.spolnych blokach.

Komirrv murowane polvinny być lvvprawiane, do
odporł.iedniej gładkościi szczeIności.

Przv kotłach niskotcmperaturorvVch r,vskazane

jest zabezpieczenie przeciwr,vilgociorve, tzn. wykonarrie komina np" z cegły klir-rkieror,vej lub szamoto-

Obecnie nowoczes ny mi r ozlll iązaniami są komirrv ze staIi nierdzer,vnej lub kształtek ceramiczr,vej.

4.3.

czone do tego samego przewodu i zastosor,r,ać
ttszczeltrianie przv pomocy opisarrvclr lvkładek
Alufol lub \,vpro\/r'adzenle kształtek zc stali szlachetnej, a dla kotłolv niskotemperaturor,r,vch, rl
ktorych naksvmalna temperatura spalin Iric przekracza l60"C rur i kształtek ze specjtrllrep;o trrlclrzy\Ęa sztucznego typu PVDF, Wszvstkie opisane
materiałv słtrżące do modernizacji kominórv są dostępne na rvnku kra jolvvm, lecz cena ich jest bardzo łvysclka. Najmnieiszv koszt zwlązany lest z zastosort,a niem łvkładki rvd m uclrirł.a nc j tvpu i\ iu f o1,
gdvz nie wvmaga to zadnvch robćlt rozbiórkor,vvclr
komina. Dostępne na rynku krajołr,vm rł,kładki są
do średnicv 600 mm.
Pr zed rvpror,vadz eniem te g,o rodz a ju lvkła c] ki
należy dokładnie spralvdzic, czy w przerł,odzic
spalinowvm nie ma ostrvch elementórł, iak rrp.
gl,vożdzl,e, blachv iip. gdyz spor,r,oclorł,ałobv tcl
przebicie tej lvkładki przylegajacej dokładrrie clo
ściankomina.

Najtańszym rozr.viązaniem jest wdmuchilvarra
lvkładka z wieIoT.varstwolvej folii alumilrio-polipro-

5. Konwekcyjny ogrzewacz
PomieSZ czeń

handlowej nazwie Alufo1. Zastosorvanie
takiej wkładki lvymaga odprowadzenia korrdensatu,
ktory lv rożnych ilościach gromadzi się na dnie komirra w odpo."viednio ukształtowanyrn zbiorniku.

przeglądu ur ządzeń gazo,1vych instalorvanvclr rv btl dvnkach mieszkalnych trzeba lvvmienic, szczegóInie w aspekcie mozli,"r.,ości liklvidacji piecolv kailo-

nych,

pylenowej

c]

o
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E

Na zakończenie tego z konieczności skrotovvego

lT

,,!,vch op.tlanvch 1vęgicm tzrr,. konv,,,ekcvjtre ogrze-

il,acze pomieszczeń. Tego rod,zaiu oE;rze\,vacze I/v
baldzo prvmit;,.rła,iych Lcrzr,rriązarriach stosu je się szerrlkc do dliia dzisiejszego rv rejonach rwdobycia gazu
ziernnegc. a r..,iancrvicie rv rvoj. krosnieńskiln, rzęszci,r,skim itci.

W ribciviązu;acvclr uprzedrrio przepli5ągfi

.i.

nlilztra bvło rrżr,łvaćtego rodzajir urządzeri bez podłaczenia ich cio p:,zelvcldu kominorvego lwprowadzoire8,o porracj dach budvnku.
}.Icrvc pral,r,o budorr.lar,e zezl+rala na \ĄIvprol\raclz:nie *spalirr po?rz.ez ściarrębudvnku z zachowaniem cdpowiednich odległościtj. (),5 m od otwortr,,ł,

okieirnvch i drzwjow\rch, dla vrządzen o mocv nie
i,rzei-,ra cza

j;1

sz,czaj?ttirza

c.,c]r 5 kW. Przepis;,: curopejskie doptl :z,ę.nja o niocy do 1i kW,

5.t Ro;,**iązailia korrstrukcyjne ogrzepo ni€szczeń

,\łaCZY

Są tlrva l "p_l, tego rclCzaju urządzeń, a mianor,vicie:
B z r;tr^;arta komorą spaiania zasilanv poivie-

- Ti.p

ii,z.ent z pcłmieszczt-iria, rv ktorym się znajduje.

-

Typl C

z zarrrkr.iętą k.onrorą spalania, pobierajacy

portlietrze Cc. spalalria z zelvnątrz bez kontaktu z
porł ieszcztnicrll,,,ł ktorvnr "się znajduje,
Podgrzełvacze z otr,r,artą komorą spalarria sąrozrvia,zattietn gorszym/ poniewaz iclr sprawność ze
rł.zględtr na kłniecznoścdoprowadzenia powieŁrza
na

wiewnep;o i

pr

zer

v

w acz cia gu, ni e pr z ekr acz,a

7 5 7"

.

Natomiast podgrzer,vacze z zamkniętą komorą spalarria uzvskuj4 sprarvnośćdochodzącą do90% i nie por.,,,odujĄ zmniejszania ilościtienu w pomieszczeniu,
iv któryln się znajdtIją.

Podgrzelł,aczem konwekcl,jnym o mocy 5 kW i
zuzvciu gazu0,4 nr]/h m9zlrlr 08rz(rc pomieszczenie
o port ierzchni 40 m2,
Koszty iego typu urządzen, ktore znajdują się na
rvrrku, zarówno 3 t},py produkcji krajowej, )akteż29
zap;ranicznej są nier,vielkie, Podgrzewacz o mocy 3
kW produkcji krajowej kosztuje około 250 zł, a zagraniczne o mocy 5 kW około 350 zł.

łl,aniem 8azowym I^/ starvm blldownictłvie, gdyżinstalac;e gazo\\,e aktualnie czvnne posiada ponad75?,
siarych br.rdynkór.ł,.
podsumowanie:
Szeroka gama dostępnych obecnie urządzeri gazol,rrych dla stosowania u, budownictwie mieszkaniolvym umozliwia lvykorzvstanie tego palirł,a w sposob bardzo ekonomiczny i zapelvniajacy maksvmalną ochronę atrnosferv. Stosolł,ane zabezpieczerria i
automcrtvka zaperł,nia zarowno pełne bezpieczeństrł,onr, iak rórvniez konrfort uzytkowania.
Summary
Instailatiorrs arrd Gas Facilites in Krakow's Housing Adaptation of existing and new designecl internal gas instaliations for gas heating svstems. Replacement of solid fluel with natural gas. Increase
of facilites efficiency (compared on the basis of caloric value).
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Obydrł.a typy podgrze\vaczv wvposazone są w
rriezbędną autornatvkę zapewniaj4cą bezpieczeństrvo, jak rol,u,niez zapalenie bez posługiwania się

słarv Radrvan IGNiG, ref. lla XXXIII Zjazd Cazolvnikólv Pol-

alna mozliolvośc zastąpienia piecólv kaflowych ogrze-

1991-

ogrrienr otłvartym. Dla Krakowa jest to rrajbardziej re-
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kondcnsacyjtlc. Zalcty orąz tcc]r
jtte zoarunki ich wdr ożcn ia. W ie-

skich 1993
13.

CEA Warnresvsteme Die Zuklrnfts - Energie heist Gas
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mgr inż. lerzy Duda, mgr Olga Dyb1 ,
xńkowskie Towarzystwcl ochrony zabytków Techniki
_

zDzlEJoW TEcHNlKl l I{AJNoWSZEJ

HlSToRll ocFIRoNY ZABYTKoW TECHNlKl
W KRAKoWIE
Techruka to najbardzicj postępotł,v i konsekrł,enti-l}/
k_s

z

nurt rr- ciziejach ludzkości, o zrraczącej roli

r,r,

tałtorr.anitr żvcia s1,-ołeczeństr,vcl orii z pornrlaz a-

niti jcgo bogactll.a, Barlt nie ujał to L. Spraclue de
Camp pisząc: ,,Jedrra ivlko dziedzina ltrcizkiej dzia-

łalnosci - tcclrnika - stale postr\Ą/a się mozohrie naprzoc1 poprzez,.r,szvstkie rvieki histłlrii. Podcz;rs, gdv
irnpcria rodziłv się i ginęły, przekształcałr, się formv
rząc1 orr,, llau ka rvvbtr cha jac płomieniami przy gas ała, ltldzie pr.plj6ivali się rrau,zajem z pcr,vodóiv róznic r.r.,iarv, a masv chcirł,ic gorriłv za dzirvacznvrni

fantazajami i modami, itrzvnierorvie lvciąz szii lraprzód łvznosząc mury miejskie, buCujac śrvlątvniei
pałace, brukujac drogi, kopiąc kar.ały, konsŁruuj.lc
maszvllv i tr zeźlło,racjotralnie wl,korzl"stujac ciokonarria poprzedniclr odkryc". i

Teclrnika, ktorą określa się jako ,,dział cyr,vilizacji i ktllturv obejmulący środkipracy i techniczrre
umiejętrrościprodukcji umozliwiajace człorł,ieko. vi
celową działalnośćgospodarczą i oparro-wanie prz-y/rodv, niekicdy pojecie techniki rozszerz.a się na nau,
ki teclrniczrre i działania produkcvjne"?, stała się
nową naturą, a takze siaje się nor.ł,ą sztuką, niesie
jedrrak rv sobie łviele niebezpieczeristrv. Dostrzegii
je 1użw drugiej poło-wie XIX rv, Morris i Ruskin po
przer.vrocie, jaki dokclnała w produkc|i i zyciu relvolucja przemvsłowa przełomu XVIII i XIX r,". Niebezpieczeństlva i zagrożerria dia natury płvnące z
rozlvoju teclrniki dostrzezono natomiast rv drugiej
połorvie XX łv., chociaż śrviattechrriki zaczął się
trie,jako stapiać ze światem przvrody, Technika zmieniła ekosferę, infosferę, zmieniła takze człołvieka,dla
którego cała sfera informacvjno-komurrikacyjna (raciio, teler,vizja, samochod, transport lotrriczy) naleziz
do rrorlrralnvch zjarvisk otaczajacej rzeczvwistości.
Pomimo tego, że r,vieltl ludzi ulĄ/aza technikę z;r
swoja,,przyjaciołkę", to jednak rriekontrolorvan1,
rozrost techniki,,nis zczy najbardziej zylvotne ź,rodło
naszego człowteczeństwa. Tworzv kulturę bez fundamentór,v moralnvch. Podkopuje pewne procesv
umvsłowe i relacje społeczne, które nadaj4 wartośc
ludzkiemu życiu" .3 (Obecnie coraz częściejrozroż,
nia się bowiem kulturę techniczną, lvzględrrie techniczno-uzytkową sferę kultury).a Zwracali na to
Lll,vagę/ rozważaj1c probiem z

wielu punktow

r,vi-

dzenia, m.in. Lewis Mumford, Jacques Ellul. Stworzone zostało pojecie technopolu, ktory jest ,,pewnvm stanem kuitury, w którym następuje defikacja
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pr zez k,"r ltu re
niej satvsfakcli i
przlrjrr,o-wanle prz,ez irią rozkazolt"'.' ;\ rt,ięc z jer-,lnej strony mafilV technikę rrieprzvjazrią, lre gatvrn,lric
rvpłvrvaj4c4 tra człor,vicka, t,"\,orząci] lriejakr.l norr,ą

techniki ozn aczająca p oszukil,l,an ie
sankcji rl, technice, ztrajllorvante

r,r,

rzeczvrvistośc. Raz technika zapisuie się po;,1,11,11lttie ,,r, nasze1 pamięci, raz negatvrvnic. Mozcrrrv io
przenieśćna r,viększą skalę np. miasia, \v tlilszvjl-t
przvpadktl Krakorł,a. Rez teclririka kojarzv sie z lvicikim przemvsłem, kiorv przvczvr,lł się cio degr:idacji
srodo-,viska naturalrrego i miasta, a irrr,.vm razein ko,
jarzv się z rozlr.rijetn teclrniki, clzięki ktorcmu Krakórł. ly Crugiej połorvie XlX ..v. mt)gł 1-,rzekształcjc
się rv rrcll,vcczesne miasto.

W śrviadomościmieszkaticor,t Krakorł,a j r,^"ieltl
stron Polski zaistniały iakie określcrria jak: ,,Polski
Rzvm", ,,Wcnecja Połnocv", ,,Polskie Atenv", ,,Sio.tica Młodej Polski" i in. Poza iyrni popularnvni, zrra-

nvmi określeniami Krakowa zwracającvnri urt,agę na
jego specvfikę i znaczenie na poiu naukoivym, kulturalnvm i politvczrrvm, prozno szukać okreslcnia, które
podkreśla jego znaczenie czv specvfikę t,r, zakresie
iechniki. N{ozna się zatem zastanawiac czy Krakór,r,
,,całej Poiski miasto najsłynrriejszc" lrie brał udziałtl
w rozwoju polskiej techniki? Czvżb1l technika, stojąc
gdzieśna ttboczu historii miast;r przezmiesz,karicórv
iprzezhistorykort, nie była zaur,r,ażona? Czv ,,v dztejach miasta technika nie była nigdv tą dzicdziną, która
,,rzucała po szelągu w tę skrzvnię, z ktorej mv dziś
zyrvimv się ubodzy?" A moze po prostti zbvt małą
lvage przykładancl do spraw historii techniki, sposoborv jej r,r,ykorzystyr,r,ania oraz do ludzi, kiorzv ją trł,orzy!1?

Technika kojarzy się najczęściej z rvytn,orczoscią

rzemieślnicza, przemvsłcm, tratrsportem, szkolrrictlł,em technicznvm i literattrrą, orgarrizacjami teclrnicznymi i tzr.r,. inzynierią miejską do ktorej zalicz,vc
nalezy zaopatrzenie miasta rv rł.odę, gaz elcktrvczność,komunikacje miejską, budor,r,ę drog i ulic, za-

bezpieczenie przed powod ztą, a talrźe fortvfikacje. Pod
tymi względami nalezałoby rozpatrzvć dzieje teclrniki w Krakowie, W krotkim arĘkule zlvracamv Llwag€
na wybrane elementy t,vch dziejow, mal4c nadzieje,
że z czasem będą one szerzcj opracowalle.
Dzieje techniki w Krakorvie i na ziemi krakor.l,skiejmaja tradvcje sięgające I-II w. n. e. Dymarki do
wvtopu żelaza z tvch czasów odkrvto w trakcie ba-

dań archeologicznych vl, Igołomii. Opoda1 w Zofi19

pttiu, odnaleziono piece garcarskie z IV-V w. W VIIX w. powstą11. pod Krakowem komieniołomy, rł,
ktorych wydobvlvatro kamień na najstarsze krakowskie budolr,le. Duze-- znaczeirie i to rrie tylko gospo-

darcze, ale takze politlrczrre miała sol lvvstępująca
rv Sidzilrie, Wieliczce i Bochni. Eksploatolvano ją
jttż r,r, czasach wczesnohistorycznvch. W XIII i XIV
rr,. rra obrzezach rniasta lokaclrjnego ,,roziokor.vałv

się" nrłvnv, \^,-azlle r,vór,vczas zakłady produkcyjrre
v;ykorzl,sttrjące siłę rvodrrą nie tylko do przemiału
ziirrlra na rr..ąkę, ale takze do r,vielu innvch celólv

przemysło-,vych (stc,py, tartaki, szlifiernie, kuznice).
Ro,"vtriez za mj.]stenr zna|azłv się: rzeźnia, urządzenia do prodtlkcii tkanirr (blech i kleparz), rvarsztatv
garbarskie i inne. Podobnie poza miastem, wśród
rlgrodólr,, rr ieściłasię cegielrria, n,zmiarrkowana w

początku X V rv.6 W średniorviecznyrn Krakowie

proivdzonc, :ra szeroką skaię planowane robotv meliol"acvjlrc i prace przy tortv{tkor,varriu miasta, Zaml<rrięcie jt3zcze u sclryłku XiIi w. całęgo obszaru
rnieiskiegc murami obronnynri, najpierw pojedyriczymi, .r -,v XlV-XV w.. pcldwojrrvmi, a nawet potrójrtvnri :z baszian.i r'\rarol,vnymi, bramiami m.in. Bramą Florianską, l,r, połączentu z Barbakanem, było
zadaniem techrriczym przeprorvadzonym na wielką skalę.7

Z

cteka-w szvch przejarvow

rozkivitu wytrvórczo-

sci rzemieślniczej r.v sredrTiorr,,ieczu moźrra podać stosunkor.t o \vczeslle porvstarrie drukarli w Krakowie.
i'ierwszv drtrk na ziemiacli polskich - kalenclarz na
rok ] 474 -rvydanv został lv tvm rł,łaśrrieroku rł, Kra-

korł,ie. wyszedł on, jak się przvpuszcza, spod ręki
Kaspra Straube, cechor-vego drukarza pochodzącego
z Bawarii. Przypttszcza się, ze w końcu XV r,v. istniała vv Krakorvie jeszcze jedrra drukarnia - Szwajpolta
Fioia. Nieprzerlvany ciąg zakładarria drukarń zaczvna się od 1503 r. łV iym roku drukarz, niejaki Kasper

Mocheder, urządzlł swoj warsztat typograficzl.ry w
domu boxatego kupca krakolvskiego }ana Hallera
przy ul. św.Annv 3.E
Ksiązka techniczna lv Krako.vie ma swoją długa i
znaczącąhistorię - od wydania rv 1534 r. pracy Stefana Falimirza ,,O ziołaclr i mocy jich", gdzle zawarivch b,vło wiele ir.formacji o technologii chernicznej
poprzez książki z zakresu gć;rniciv,,a }. Schroetera z

] 534 r. i K. R.czdzinskiego zib72 r., geometrii Stanisła-wa Grzebskiego z 7566 r. czy JanaBrożka z I6a t
16ż9 r., po dzieła z zakresu budowniciwa i architektury.9 Duże zrraczenie dla wspćlłczesnych miałv dzieła iednego z najw-vbitniejszyclr polskich pisarzy iech-

rricznych końca XVII rr,. - Stanisława Solskiego. Osiadł,v lv Krakowie Kaiiszanin, prokurator prowincji
zakonu jezuitów, był auiorern dwoch wysoko cetriol-rych ksiązek, tj. ,,Geometra polski to jesi nauka rysorł.ania, podziału, przemieniania i rozmieszczania lirrij, arr5;ułow, figur i brył pełnych" oraz,,Architekt
polski", ktorego pierlr.sza częścr,vyszła w Krakowie
w i 69a r W tvm właśniedz j ele au tor po r az pierrł,szy
^

rrazwał ,,indzierrierami" nie tvlko inżynierów lvojskor,vych, ale T,vszystkich,,któr zy najłviększe wyna-

lazki dowcipu drukuja".
20

O rozwoju miasta i jego bogactwie śrviadczyłv
prace zwtązane z inzynierią miejską, a szczegoltrie

budowa drogoraz brukowanie ulic i placolł,, atakże
zakładanie r.vodocią5;orr,. ,,Miasto nasze w porórvrrarriu z zagranicznymi, okaztlje wcześrriedązelrie
do porządku i,v brukach, studniach, a nawet rvodociągach. Wcześniej od Berna Szwajcarskiego, Regensburga, Spiry, Augsburga i Bazylei, które dopiero
w XV brukuja się rvieku, a spółcześrriez Norl,nrbergĄ, Monachir-rm, Frankfurtem, Hanno\Ą/erem i Wrocłalviem, Kraków ma juz w 7362 r. brukarzy, a rv
rachurrkach z ostatniclr lat XIV \Ą/. coroczlle na bruk
łwdatki, rrarł,et poza miasto sięgajece, W 1397 r. \Ą/spominano mistrza brukarza Wacła-"va... Ale i i.1,odociągi spotykamy pod rok 1399... Wodociąg terr przvszedł
do skutku, rozprowadzenie r,vszelako sieci rvodociągowej postępor,vało z rvolna; przez cały lviek XV spotykamy liczrre dokumentv rajcow, r-radajace pralvo
poboru wody z rur mie;skich tym, którzy rury lł,odociągowe przez swoje realności przeprowadzic pozwoIili."10

W pierr.vszej połowie XVi r,v. znal'dorvało się na ternie Krakowa ponad 100 warsziatór,v murarsko-kamie-

niarskich. Pod kierunkiem inżynieróvv włoskiclr Bar-

tłomieja Berrecciego i Mikołaja Castiglione rozbudo-

łr,atto zamek krolewski, a w drugiej połowie XVI rv.

rozbudowie uległy fortyfikacje

p opr zez lvz triesietric

13baszti2barbakanow.
\{ okresie upadku miasta, od końca XVITI rv. zaczęło się powolrre jego dźwigarrie zarówno lv zakresie kulttrrv, jak i gospodarki. Wprawdzie ustanorvionaw 1775 r. Komisja Dobrego Porządku napotykała
rv Krakolvie ną r,r,yjątkorve trudrrości spowodor,vane
pierwszvm rozbiorem, ale udało się jedlrak przeprolvadzic reformę Uniwersvtetu, tworzyły się też zalążki przemysłu w postaci manufaktur mieszczatiskich. I tak m.in. J. Frysztacki założyłmantrfaktr-rrę
wyrobów wełnianych, F, Masłolvski i Trojanorvski
manufakturę wyrabiajacą pasy, a Krumpholz fabrvkę śrutui prochu.]1 Por,vstał Krakór,r., rtorł,ozvtrry, ktory

potrzebował techniki dIa modernizacji miasta. Potrzebował takze ludzi o wykształcelriu techlriczllym.
Stąd podejnrorvano proby wprowadzerria nauk technicznych rv Uniwersyiecie Jagiellońskim, po-"vołania
Instytutu Techrricznego - p,lołrt yzszej szkoły kształcącej techrrikolł,, sieci szkolnictwa zal,vcldorvcgo,,v\rf €szcie Akadmii Górniczo-Hutniczej olaz po Ii ,,r.ojrrie

śl,r,iatowej Politechniki.

1r

Od połowv XIX w, rozpoczął się ll, znaczącv tozrvoj przeml.słu, zapoczątkol,r.anv otlvarciem -,v 16{7
r. iinii kolejo11,ęj (wraz z warsztatami kolejor,r,ymi), zamianą Krakowa na tr,vierdzę przez Austriakórv (decyzjaCesarzaz1849 r.) oraz otrvarciem fabrvki Maszyn
Rolniczych Ludlvika Zielenielvskiego lv 1851 r.13
Do najwazniejszych przedsiębiorstw repreze11tujących rcżne gałęzie przemvsłu na terenie Krakorva i okoiicy, działajacych pomiędzy połor,vą XiX

rv, a 1939 r, nalezą:

- przemysł wydobywczv: kopalrria soli w Wieliczce,
kamieniołomy wapienia np. Libana w Płaszorvie,
marmuru ibazaltu w okolicach Krzeszo-,vl,c,
CZASOPISMO TECI INiCZNE

gazo\nnia działa;aca od
1aSr ,., elektrownia w Podgorzu z 7899 r., elektrowrria przv ul. Dajwor z 7907 r.,
maszynowy: zakład Luclwika Zieleniewprzemvsł
skiego z 1857 r.,fabryka Peterseima z 1862r., fabr1,ka maszyn ,,Labor" z7979 r.,
,lł,vtlvornia sody Libana z
- przemysł chemicznv:
1901 r., plzejęta -.r, 1909 r. przez koncern Solvava,
fabrvka produktow chemiczrrvch z 7903 r., fabryka clremiczno-farmacetrtvczna z 1903 r., ktcira dała
początek ,,Polfie",
spozvwczy,. olejarrria Brzeskiego z1874r,,
przemvsł
brortar przv ul. Lubicz z połou,v XIX lv,, rzeźnia
nrie jska z t9l,a r ., zakładv cukierrricze Piaseckiego

- przemvsł energetyczlly,

z T)la r,, zakładv,,Suclrard" z7926 r,,
enr vs ł tvtonior,\,V: rzadort,a,, Cv garfabrvka"
prz

z lSI1 r,,

* przenir-sł,1rzervtt\,: tariaki i rvytr.vornie mebli,

r,r,

tvm

f.lbr,, ka rr-r,robort stolarskclr lvluranv'ego z 1858 r.,

fabrvki ttriek i bilrułck

-

|.rzel-t,,r,sł p.,lpiertriczv: dlvie
.'lz1.1ł.l'ace prze-d 191"1 r.,

-

przei:^,l-sł skoLzallt,: garbarlria lra Ludr,vinclivic z pti-

czatktl \\ ll-.,

- przerr.r sł

'itltl,,lczt,:

rr,arsztttt}, przv lotnisku lra l{..rko-

rrlcac}.,, ktorc przez krotki czas po 1t)18 r. rvvt\\,a-

rzał,,, 1.61 ę j,,,ricze egzemplarze sanrolotoiv,
- przL-n1\ sł san,,oclrodotrfv: na Dębnikacl,, fiiia lrvow5(ię1 5połk: ...Ąutomotor" z 1,917 r.
KrakLl-,^.- r.a't lerał ctch miasta eirroplejskiego To\\/niez L.izez nloderllizacje całej sferv gclsptlclarki kt>ml: ir a t,, e l, ll- a l.,s clriu i komtrnikac j i. \Ąivbu d orva rrle
rv 1 S 5 r i, i.l ż !) \, lli nr ie s kiej, r.,r,oclocią go,,t, rni ei s kicil
1

1-.

l,

rr.i90 j L, it)z'!titio\r,a stacji i drvorcórł, kolejorr.vch,
rvprorr,aizcile omrribusu r,v ]867 r", pozrriej tramrl,ajl: kol,,l,,tso rv iEE2 r. i traml,l,aju eiektrrrcznegc,l
rr. 19t]'l r,, tirtlchomienie 1927 r. pierrł,szej iirrii autol.tt s orlc], ] ] rozbu cl orva k omu nikacji iotn icze j (1otrrisko lr-r;sko\\-c 1la Rakorvicaclr por,r,stało rr ] 91] r,,
jako le.lrrtl z i_ljęlly52y6lr rv Europie) to rvaznc elem er. Łr- :1Lr -,\ ocz esilc gr.l miasta. Rozrł,oj kr:munikeicji
cirogil,,r,cj r kolejolvej łaczyłsię z buColr,ą mostórv i
rtla.iuktclrr-, \Iost porrtonclwv istniał rv Krakolvie juz
1

pierr,l,szv rnost stałr, (tzr,v. most Karola)
z(lstał lvl,budorvanv rra Wiśie,rv ]863 r. wiadukt
l.,a,-i l_ti. Grzegórzecką, rł, 1897 r, rviacjukt projektu
Tco.iora Talor.r,skieso nad r,ri. l,ubicz oraz r,viaduktr,,c krzt,zorr-a ri clró g f orteczrrvch (u l. !Vaszvrrgttura
ok, ]E60 r., rv Toniach ok, 1885 r.).16 Podjęio takze
v )i\-l iI

i,,-. , a

przełozerrie

i zasklepienie Rudarvv oraz

budolr,ę

rvałó-,r, ocirronl"rych chroniąc\ich przec1 porvo dztą,I7

\\iszelkie rrołvinki techniczrre dochodziłv do krakorl,a szvbko. Pierwsze lotv balonor,ve na ś,wieciemiałr. miejsce rl, 17B3 r. (bracia N4ongolfierorvie), a juz 1
klr.retrria 1784 r. ukazała się lv Krakor,vie broszurka
,, Opisarrie dośl,r,iadczenia czynionego z banią polvierrza \! Krakorvie puszczoną z Ogrodu Botanicznego
rra lVesołej za staraniem i nakładem J.P.P. jana Jaśkieluicza, Jarra Sniadeckiego, farra Szastera, Franciszka
Szeidta". 19 sierpnia 1839 r. Louis }acques Daquerre
zademonstro\,vał prezesołvi francuskiej Akademii
|,jauk rv Parvżu pierr.vszv utrwalonv obraz, uzvskanv
CZAsL]P] Si1O TLCI ]NIC]ZNE

przez d.ziałanie śr,r,iatła,a jttż 25 r,l,rześlria 1839 r.,
,,Gazeta Krakclr,vska", w numerze 220 zamiesciła
wzmiankę o l1owvm wynalazku, ]esienią 1840 r. lta
spotkaniu towarzvskim tr prof. Frvderyka Kazinrierza Skobla, plofesora fizvki Akademii Krakor,r,skiej,
Stefan Ludwik Kuczyński ,,pokazał kiika dagerotypow I pr zezsiebie lv tych dniach zrobiotrvclr...".

]

s

Podobnie rzecz się miała z gazo\v\Im oślvietleniem ulic, które wprowadzone zostało po 1E09 r. rv
Londynie, 1819 r. lv Parvzu, 1926 r. rv Berlirric, a tv
Krakor,r,,ic 1830 r. założono rra próbę kilka lamp gazo.r,vch plrzir ul. Gołębiej (gazbył z przenosnycir
pojemrrikow), Od 22 grudrria 1857 r. Rl,nck i r,vybr;rne ulicc Krakorł,a ośrvietlonebvłv lampami gazo-wynri z lvłasnej gazorł,tri 11,y§u{-1grł,arrej ,,na gruntach Riedmiillerorv". l 9
\Ą/ 1878 r. t,a łł,vstarvie polvszt,cłrnc,j rv Parvztt
pojarvił slę tetefon Bella, a rv i 887 r. krakclrr,-iarrie nrogli
zapoznać się lł, czasie Wvstarł.V Krajo-,vej Przenrvsło,wcl-Roiniczej z,, instviu cj4 tei eiotrrlrr,, ktola mtlz e tlsta tcczlrie przyjac się rra stałę rv Podtvalvelskim Cirodzic'',;ak pisał z przekorą koresponde-rrt Tvgodrrika
I1usirorl,anego.
W 1B83 r. po raz pierlvszv r,r, Krakorvie ttzytcl nrasz

vn dyrramoelktryczlrvcl-,

c]

o oś,łiei]etria Rvtrktr lra

tlroczvsttlśc200 rocznicv Ocisrcczv \Ą'iederrskicj, t.l
ktor,vch czytamv lv,,Dziejach Krakorl,a" K. Bąkrlir,skiego: ,,iokomobila tlst;rrł,iorra inr szcpie pod rviezą

ratuszo\\:ą poruszała dvlramomaszyn}, ciostarcza]ącr,
prądu kllkunastu lampom łukorr.\rm rozstarł,itltlvm na
słupach ivsrod Rvnku".:0 (D,,,tlarnomaszvrrv czr,li pri,idnicc samolł,zbudzone rvvnalazł r,l, 1E66 r. E, r,on Siemetrs),

\Ąliek XIX przvrriósł rr.ieie zrraczącvclr pozvcji literaturV tecirtricznej, jak np, Sebastiana Sial kor^"skiego,,Arcłritektura obejmujĄca rvszelki gatulrek mllr0l,r,atria i betorrorvania" Krakólv ll]12 t ,Irelik-.a .larcckiego ,,Iiozplal\Ia o macłrirrie parcl,wcj 'iĄ'atia" Kra,
kó,"v 1B]4 r., czv ]'eofi]a Zebl orvskiegil ,,C) rnoscrc tl i.

szącvm" Krakólv 1883

r. Zaczęłv ukazt,r^,,ac się rtlrr,-

niez czasopisma techrriczne z, ,,Czasopismcm Teclrtliczrrym", a od 1880 r. ,,Czasopismcm Krako\ł,skiegcl

Torvarzvsttva Techniczneqcl",
L]d połorvv XIX w. tlr.orzvło się siine śrtlcjorvisko
iechtricztre. trupujące się lłokoł profesororł. Itrst.,,tutu Techlriczneqo, ale takżr: i proicsororv lrlckttlrvclr
katedr Urri,,vcrsrrtetrr Jagieiiońskiego. Rosło z.rpcltrzebort,anie na zorganizolvane toh-arzvstrva skupił jace
techrrikóił,. W 1876 r. porvstało Krakorr,skie l-(l\t,.1rzVstlvo'Iechniczrre (Pierrvsze Zgron,,acizer,ie Torr,arzystr,va miało miejsce 15 mala 7877 r.l, reaktvrvorr,alrt-

]99] r,, podtrzvmujące slt oje chlubne tracivcje długoletniej działalnosci, przer\,vane rv 1952 r.Wl,razenr
rvielclkierunkorł,ei działalnosci Torvarzvstrva bl,łcl
r,v

organizorvane ,tl, Krakolvie Zjazdv Tecłrrrikorl Polskich (I lv 1BB2 r., IV lv 7899 r., VI l,v ] 912 r.), zorg.-ltrlzołvanie w 1877 r. Krakolvskiej Wvstart v Przemvsłorvej, a w, 1,972r. rvvstawv,,Architektura

i r,r,rrętrza rr-

otoczerriti ogrodor,r,ym" . Zasłtlg1Torvarzr/strva bvło

równiez inic,jowanic i l,vspołudział ,lł, oclrronie zabytkor,v, wspołpraca przv odbuclorvie miasta i rv*i pt,l
!,.1,

piervvszej rvojnie ślviato-,łejoraz przede wszvstkin:,
,,vvsiłki nad integracja środorviska techrricznego i po-

Clriesienia słanu naltki polskiej.21
Chlubirą karią ku]turv technicznej lv Kraktlrl,ie
'cvło zorgarrizclrvanie i działarrosc, przez blisko 90 lat,
,\,Iielskrego Jv{uzcum Przemysłovvego. Mltzeu m Frzeinvsłcrvc ut-"vorzonc rt, 1868 r. jako pierrvsze tego typu
1nlizeLlm rra zierniach poiskiclr, zawdzięczało po,.l.stalrie A. Brarrjckiernu, który clfiarolvlrł rvłasne zbiorv i bibliotckę, a zarazem c1o 1891 r., !. do sr.ł-oje1 śmierci
prorvadził rł. N{uzetrnt szeroka działalnoścror,vnież
{] cl Larakterze pedagogicznvm.22
Krtlkorv, i_,d uzvskania rriepodiegłości rv 191B r.
;iz ptl d.zierr dzislcjszy, jest nie tylko miastenr kuitury,
sziuki i ir;rtiki, jest także miasten-! o znaczącvm poter.cjł e L]f zenr\,,.łc}i\.\,1l1. N ajt-rowszc clzieje tego przemviłu rvskaztrj:] na znacznv udzitrł technikolv i techrriki
r,r,;:\,i:itt nri. -,ta,2,] Jestcśnrvprzekorrani, że pomimo
t-lcga tr.lvil \,t :-t o dczu c spo łecz nych zw,l ązany ch z r o z-,rojcnr prz:t nvsłtt rv ostatnich dzresialtkach lat, techrrika beclu il i-v przrrszłosci słuzvć mieszkańcom, słuzvi' miasiu Cia pr96||1.rierria jego urTikaiolvego clrarakteru, jego zr-raczerria na po]u sztuki i nauki, jak
rL)ililiez potlkrcslcnia z,,r,iązku kuliurv z kullurą techtliczną. Słtlżvćterntr bedą rrie ty]ko nowoczesne rozr,riązairia teclrniczr-ro-tcchnologiczne, ale takze pie,:z,.lłor.ł,iil:,, Drzech cirvylvarrie techrricznej spuściz ny
i

zeum i Arclrir,vum AGH, kierowanego przezprof . dr

hab. Marię Wirską-Paracirowiak, dzięki ktoremu

kształci się kadry dia potrzeb ochronv zabytków techlriki, gdyż jako jedyna uczelnia prowadzi lvykładv i
seminaria z zakresu historii techniki. wiele inieresujacych dośu,iadczeń uzyskaliśmv z dztałalnościspołeczirej kltlbów kolekcjorrerow, miłośnikorvkornu lrikacji miejskiej i modelarzy klubor,vvch, a takze rćlzirvch kcmisji działającvch lv ramach NaczeIrrej Organizacji Techrricznej oraz KIakowskiego Tor,r,arzvstrva

Technicznego. Tlvorzv się rolvniz srodo\visko pasjonatow, którzy są świadomi dziedzictrva kulturalnego i dla ktorych nowocuesnoścrozwtązań techniczrrych idzie

\^ł parze z proekoiogicztrym myśleniem
oraz kulturą techniczną. Zyskuje się tvm samvm

sprzvmierzeńcor,v wŚrod społecznosci dla dobra miasta, które rrie tyiko,,Wawelem stoi", ale i o techrrice i

technikach pamięta. Słuzy temu porvstałe w 1990 r.
Krakowskie Tor,varzvstwo Ochrony Zabytkow Tech-

członkami założvcielami Towarzvstłva sa 1udzie o roznych profesjach, ktoryclr łączvłachęc i
rrjki,

potrzeb.l działari r,.,, celu ratolvania często zapomnianych i 5;inącvch maszvl1/ urzatdzeń, srodkołv transporiu, budorvli i kor-rstrukcji inzvnierskich, równiez
specjalistycznvclr ksi ę gozbioror,v z zakr esu technik i,
a rviec tych obiektórv i przedmiotólv, ktore śltiadczą
tl ,lvysokiej kulturze technicznej mieszkańców Kra(o-,1,a i oko]ic aiaz znaczącej roli techniki i przemvsłu lv dałvnynr i dzisiejszvn Krakowie.
Zespołoivi aktvr.vl. ych członkorv naszego Torva-

rt,iell,uv".
'rrad,vcja splata się z dosi^,,iadczeniem i osiągnięciami ry zakresie ochronv zabytków techniki i muzealnicłlva teclrniczncgo- Krakorv bor,n",iern bogaty jest
rv doś,,viadczenia ti tl,m zakresie. Od lai pięcdziesiątych przecierano ścieżkiochrotrv zabvtkór,r, techrriki i muzealr..ict-,va tecirrriczr.ego rv Krakor,iie i okolicv. W 1959 r. r.v Wieliczce poi.l,stało }v{uzcum Zup

rzvstw-a przvśrvieca mvśluporvszeclrrriania idei rł,
społeczności,szczegóInie Krakorva, z godnie z ktor ą

aeroklubie krakt,irvskim por,vstało Muzen Lotrrictr,r.,a
Polskiego, ze zbiorami silnikórv 1otrriczrrvclr i samolcltón, rrra jące r,l,vsokie, mieisce l,v świeciewśrod tego
tvpu r,uzeolv. Otrvario \4uzeum Ilistorii Akademii
Górniczo-Huiniczej, Muzeum Farmacji, N{uzeunr
Historii Fotografii, Oficyrrę Introligatorską i Drtrkars}<ą Roberia Jachod;,r. Utrvorzclno Sekcje Historvczirą r,,,, N{iejskirn Przedsiębj<irstr,vie Konruriikacjrrvrr,,
dzięki ktorc; zgromajzol-ro bogatv materiał dokumelltacv]nv i archjr,r,aln,u dla nrajacego po\,vstac, na

lliki, jak i celom edukacyjnvm, Cele Tor^,,arzystrva
zosiały sprecyzolvane następu jaco:
- inspiror,r,arrie i propagowanie idei ocl-rrony zabvtkor.v techniki, przemvsłu i sztuki irrżyrrierskiej oraz
muzcalnictwa techniczbego,
irad zabvtkami iechrriki rv Krakolvie i obszaopieka
-

Krakor".skich o śr,r,iatorvej relromie. W 1963 r. przy

oL-szarzc urrikator,.".ego rv skali europej-<kiej zespołu
zajczdni tramrrlajorl,ej przv ul, śi,r,.Wa,ti,rzvńca, jVIuzeum Ilrżvnierii Miejskiei.W obszarze działari Okręgorvej Dvrekcji Dróg Pubiiczlrvch, rv Krakol.r,ie zor-

ganizowarro r,t Szczucinie k. Tarnorl,.t ciekarł,e, o

bog;rtvch zbioraclr §\luzeum Drogorrlr,ict\va, jcdno z

lrieliczrrvcłi -,r, Europie. W poblizu Krakol,.,,a, i,r, Altvelili pcltr,siało Jv4uzeum Pclżalr,jctr,r.a. Na stacji Krakó,.r,-Płaszól,r," ciziękl lnicja tvwie Naczelnika Stacli,
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zabvtki teclrlriki iraktowane są rra rólvni z inrrynri
dziełanri i,ivvtr.vorami rąk i umvsłu człowieka, a takze idei utworzenia w krakor.vie muzeum teclrniki rra
r,^",z ór słynnycir parkclw iechnolo gicznvcir czy 11o\Ą/ocześrT ie potraktowanych muz eóll, z,, ożv lv iony mi"
eksporratami słuzącvmi tak ukazaniu dziajorv tecłr-

-

rze clziała rria'I'olvarzyst-"r.a,
\ĄIypracowanie nretod lvspółdziałarria srodorł,iska
technicznego, konserwatorskicgo i nruzealtrego lv

zakresie ochrony i konserrł,acji zabvikorv teclrniki,
przenvsłu i sztuki inzvnierskiej,
inicjorvanie
prac rrad utworzenien lv Krakoryje muzeum teclrniki.
Członkowie To,tl,arzvstr,va korrtvrrują ll.ieioletl. ie
tradycje Krakor,va tak lv zakresie muzealrricta teclrtriczne51o, jak i krzerł,ienia ktrlturr. tecl-rtriczrrej, ktora
lve l,vspółczesnvm śrtiecie rnr-rsl st.rc się czastką ku]trr-

rv. Trurfno br,łobv ciziałac l csiagac sukcesr,.. gdi,L.;,.
r,,."Lrkoł 1'oil,arzy3111,ł i ąk111g
""przvjal4ca aimc;:fera

i]eiJtaaja ir,ie]u srcct_;;r,isk, ł r--izeci_e u.sz-",stkinr społeczirośi-:imiasta. irrz_r,ch v ir,ośc rr,łaciz kcnser-.r-a torski clr, zlvłasziza §o_ie i,\,oc zk ie go Konserrr.attl T a Za -
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100 lat i opiniotrvorczego !Ą,, mieście, a takze poparcie
prasy krakowskiej ma niełvątpliwie duzy rł,płyr,vna
rozrvijanie działalnościnaszego Tor,varzystlva. Jest
ono jeszcze młodą organizacj4, rrabierając4 siale doświadczenia, poszukujacą najlepszej drogi działania
dla pozyskania tak członkow, jak i sprzvmierzeticóu,
w rator,vaniu i ochronie dzieł techniki. zainteresolvanie mieszkańcó,w krakorr.a techniką rvzrasta, o czym
śll,ia d czv cir o ćb y fr ek we nc j a zw, ie Jz ajĄcvch obiekty
zrr,iązarre z techniką lr, czasie Europejskich Dni Dzierlzictrva Ktrlttrro-wcg o, zor gantzowanvch \ve lvrze-

łośnikowHistorii i Zabvtkolv Krakcly,,a

śniu1995 r. przez Regionalnl, Ośrodek Sttlt-liolr, i
orviska Kulttl ror,vego rv Krakor,^"ic, To
moze ir,lko rraparvać otymizmem,

O chrc.r..i, Srod
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7 \1,_l;z].:o,,,,-:i.: J,: Dałr-tle lvarorvnie krakou,skie, Roczlrik
Krakil,,l,sk: | \IiL l9i1; Dobrzvcki J,: Darvne rvaro. nie Krakorra, K:ł.\..,,,,, '.)5]; Bogc-lanorl,ski I,: tsarbakan krakorr,_"ki, dzieło k1l:cz,.,,.,-e ::,,:asia Krakorl,a. Krakólv i975; Tobiasz N{.: Fclrtvi:kac't .la,,tlleio Kr.rkorva. Krakór,v 1973,

Fratlcaste]

S

I-

Sze];l'ls]<a \,\'.:

Drukarstlvo krakorvskie 1477-1974. Kra,

kórt l:]]]; takze Bandtke ],S,: Historia drrtkarli krakorł,-

sklcil Klal,.',lr ] E15; ]\4uszkor,r,ski J.: Początki drukarstrta
rt Kr.lkr-.lr,:e Stan bac-lari i problematyka aktrralna, ł,óilż
1_.]]l

Kr,rk

; P;eka:sk: \{,:
órr 1 9b{

9 PtI

Krótki rys clrukarst\t,a krakorvskie8o.

l1,.i.,)rl]-,]ator rfY_§tal,Vv

,,Z dziejotł kulturv: sztlikj

;rlzr-l,,ler:kle" z okazji svmpozjunr KBWE na temat dziedzictrra k,,tlt,.ll,r i.,c go, Krakórr, 28.\/-7, \rIi. 1 99 i r, ; takze Nolr,ak
T : Czteir rt:ek: polskiej książki tcclrnicznej, Warszarva 1961,
]0 Sz,,liskl I., Piekosiriski F.: Starv Krakrjlv. Krakórv j901,
s, Ei-!:, Takze t,itęza E.: Wodociągi ciarvtrego Krakolva do
poło,,rl XViI rr Krakólv 7971; Katrałv zabvtkorvego Krakor,r,a,
Praca z'L.lorrlrla, Kr.rkórr, 1976; Dohnalik K.: CeIreza j rozrvtlj
rrodoc;agó,,v : kalłalizacil miasta Krakorva. Krakórt, 19ź]6,
ll, Rederorl-a D.: Polr.statrie Krakor,va lrolvozvtnego, l^y':
Krakólr,, studia trad rozrvojem rniasta, Kraków 1957, s. 24712 Do rr,vbrarrvch pozvcji z literatur_v dotvczącvch c]zieióiv tlauk techrricznvch i szkół techniczrrvch lv krako,1vie lraiezą: Zeleliska-C'lrełkorvska A.: Próbv rvprowtrdzenia lrauk tcclrnicrrzr.ch \\, LTlli\versvtecie Ja giellońskim rr. latach 17 7 6-7883.
lrforrografia z Dzielów Nauki i Techniki 7966, t. 31; ZeleliskaCirełkoltska A.: Dzieje zaginionej katedry architektury i hvdratrliki lra Ulrirversvtecie Jagieiloriskim rv latach 7827-7829.
Przegląd Historvczno-Ośrviato,1vv 7963, t. 2; Gierdziejervski
K,: lrrstvtlrt Techlriczlrt, w Krakotie i jego przemian1, w latach
1E3.1 clo ]9]7, Strrdia i nratriały z dziejó,"v nauki pcllskiej. PAN
Warszalva 1956, nl 4; Regorelvicz L.: Historia Ilrsvtvtuttr Techr,iczrrego rv Krako,1vie, Krakórv 186E; Technic1, krakolł,scv. Co
lralezv rviedziec o tytule inżvniera i o technice rv Polsce i rra
zachcrdzie olaż o najstarszej szkole technicznej rv Po]sce, Kra1

CZASOPISi\'lO'f ECr{NICZNE

kórv 193E; Milanowski H,: Rozrvtjj szkoiirictrt,a zarvrljc,rr,eg.,

iv Polsce tt I'aństlgorra Szkoła1 i'rzem.vsło-"r,a ,,r, Kr;,ko-,yie (lE271937). Krakćlrl, 1937; Pietraszel J : Rvs i-tjstclrrrc;zt".v Szk<;łv Ter:ht-ticznej v: Krako-*it, od roku l834 clo l8:_,2, Bii_,iioteka 1Ą'ąrszaiyska 1852, t,2 i ]853, t, lj; Krzvżat,.or.,ski K.: Zarvs jristoril
najstarszych szkół zan,odclrvvch u, Krakowie 1767-1987, :jto,
w,arz-lszerrie inżynieró,"v i Technikórv ln{echanikrliy Pcllskich.
Krakórł, 198E; Piiułko L.: O potrzebie i zadatriaci. po!skiej lrkademii Górniczo-Hutlriczej rv Krakorvie. Lrvorl, 19ii; _[alroda
K,: Etapv realizacji idei załczelria lv Kr.rkolvie rl,vzszei uczell.i
gćrniczej (1910--l919). Zeszyty \,aukcrve,Ąkadełnii C]rllnlczoHtltlriczej im, 3t, Stas:zrca, z 23, nr 2ti1, Krakólv i97i); Dloilniak F,: Gclzie porvstać polvinna AkaCemia C]órrTicz;i, Czstlrisrno Córlriczo-Hlttnicze nI 11. Kr.rkó\v i9l8
]3. Sarvrisz-Zaleivski W,: Dzieje przenvsł,.r rv b, Lialleji
i9O.t-1 929 ze 5zcze!]ólnvm ur,,,z8ie.lrrielr,.eni hi.-ctorli : ozi\-ull]
S.

A. Ziciierrielr.skl, Fitzter-Canper Krakcrr, 1930; Dcrrre)

J,;

Początki koiai żr:iaznej rt Krako,,r,ie, Ń,akótl, l95,ł; ŁJietli,lrz,lt rra J,, lr{ałeiki J,: Dzieie Krakotl,a, t,3, Krakó,,r, ]'j79; Z.,kłJJ\,
l]u dolvv lvl aszy ri i r\pala trir,,, irn, Sta l-risłarr-a Szac1 kcllvski egc
7801,I97c) Praca zbrorołca oocł r.,.1, J, ż]arvrstorvs}liegc,, Kra-

kón

1979-

14, \Ą,'vkaz opra.o1rżlnv tra ptlclstarvic i-nateriałtirv lekla-

z ,,Kalcn.j.arzv Czec]ra", ,,Człsu" ].lrzelri;r-j-p,jIp11: 1l11
Kr;rk.xl-ie, Kotervicz R,: Z c]ziejcjrv ilr;:enrt,słu Krakorla ,r latach l9l8-i939. Biblioteka Krakorv,.ka nr 122, Klakijn,]9Sl;
7l:b. także Dvba L),: \ie tvi}:o \^,Iaryel, Spotk.rilla z zabvtkami
rlr 7, 199l

rrtorr.r,ch

l5

,

ZoLl, \,Iatcriłłi, lstllc]ia

seklji ilistoryczrlci \l1'K, !(la-

l937, lrr i, 19SE, rrr i9E|i, irr ], 1!l9(j l'.rkzr,
Za bvtki kolnur,ikacji r,v kra jt:llra zle Zicm j i Krakori,sk:cl F,.ll,,,] el
PrZv8otoh'anv z ok.rzii Fllro|,eiskjclr Dlll Dzleijzictrva Kriltu-

ktjrt,

llr

1, ]!]87, l,,r 2,

ro\vego/ Krakorv i995.
7 b. Zoj: - nrateriałr, kor,f erc ilcj

1 r.aLlko1\,o- tech lriczrre j,,\1,rstl, zabvtkone". Krakćlrv 1!]8C; l'urclrla J.: Kr.ikorvsklc mostr"
rviślanei iclr znaczetlie dla rozrtcl;ti przestrzc,l]neg.: lniłsta lr,

XiX i XX

,,v,

Teka Komisji Urbarristvki i Art:]litekitlrv i, X\'.

19E7, s.27-39.

i7 Irrgaiden R,: Ochrona Krakorva plzed pl)worlzią \\'isłv, Odbitka z pamiętrrika Yl Zjazdu Teclrnikóiv Poiskich.
Kraktllr, 1916,
18, Koziriski j.: Fotografia krakołl,ska rv latacir i8-10-19l-ł,
Krakórv da,lł,nie; i dzrś nr 20, Krakitlr, 1978.
]9, Historia k,nltitrt, materialnej I'olski t. \I, Wrocłarr, 197E,
s, 33l, Sto lat gazorvtri krakorvskiej, Krakiirv l965. 20, Bąkrlirski K,: Dzieje Kr.rkolva, Krakólv l89E, s. ,179.
21, Jahoda K,: Jubileusz 100-1ecia założelia Kr:lkłll,,,_skicgc
Tor.varzvstr.;a Techniczirego (1877-1q48). Czasopismo Teci,,niczne rrr i /192li976; Obidort,icz L-: 100-1ecie Krakołvskiego
Tor,varzvstrra Technirrcznego !V: Irrformatc,r NOT nr '1, ertl

c7zień iC)77; Księga panriatkorra jubiletrszu Krakori-skiegcl Ttl\\,alszvsilva Teclr;ricztrego 1877-1902, Przvpomnieniem izia,
ła,llrosci KTT bvła wvsti]wa ,,Z. dziejclll, kultltrv i szttlkl ;nżl,rrierskiej" z ok.łzji s),ml]oz]un KBWE lv c]rriach 28,\r.-7,\]L-199l
r. Informatcll r,r,}rstaw),, 0p, cit.
22. Wdolt jsze,lvski J,; Adrvan Bartrr,iecki, rvspclmiellie po,
smiertlle. Krakólr, ]691; Przervodlrlk po zbioraclr \Iuzeunr
Przemvsłorvegrl im, dra A- Baranieckiego, Kl-akóiv l92E; Warclrałorvski J.: O muzettm przemysłorvl,rn rv Krakclrl,ie, Kra-

kórl,1906,
23, Kotervicz R.:

Z dziejów, clp, cit,; Kortus B,: Przenr\,_<ł
Krakorva. \ĄI: Sttrc,lia geograficzne rozrr,oju miasta Krakorva,
Krakórt, 1969; Kortus B,: Krakór.v jako ośrodek przernvsloll,v.
Kraków

1968,

Summarv
The authors describe history of technology irr Cracow. Craco."Ą/ is monuments of technologv are divided into brarrches of indusky, The authors present
the preservation of monument of teclrnologv arrd
the iates activities in our tort,n,

21

prof. cir inź. Stanisław Andruszewicz
członek IABSE

DOWY ZWIĄZEK DLA
MoSToW l STRUKTUR INZYNIERSKIGH
M l Ę DZYNARO

Opis działaln,rściZwiązku jako organizacii światowej
Dynanriczny r ozw, ój komunikacii lądorvej, zap oczątkcwany lv trbiegłyrn stuleciu i równoczesne posiępr7 v" teclrnice zastosowania n<lwych materiałów
lrui o wlanl,c lt, przv czyniły się do wsp aniałych osiagnięc rv tej .a!ęzi sztuki ir".zvnierskiej, jaką stanowią budow; : tnłlstorve i struktrrra]ne. To stanowiło
}rodziec do lawiązywania kontaków, mającyclr na
celu wr,,nri;-.:tę rr,yślitwórczych porniędzy fachowcami pracu,acymi w te j dziedzinie techniki, rą, celu

Do pierwszego zarządu \ĄI nowo utrvorzonl.m
Międzvrrarodowym Zlvtązku dla Mostórv i SŁruktur
Inzvnierskich został rł,ybranv jako Prezvcletrt: profesor dr A. Rohn.

tvsp ólne go ra zw i ązyw ania zagad nień badaw czyclr.

Cpisanie ivch -,ł,ysiłków rrriędzynarodowych jest
ceiem niniejszej publikacji.
2C u.r::estria 1922 r. rla rł,ainvm zebratriu uczesto,,r, i(on tisj i'f ech niczrrc;' Z lviązku Szrł,a jcarskiclr
Zir k łłcló rv B lr d o,,,,,r, \4trstcvy rv Zu rvcłtu, pr zv uclzialr i}.,

l.rl zeproszrlrrv,_h iaclronl,corv uchr,^",alono r,vniosek

dłr,o,:h profesoróll, I'cllitcchrriki Zurychskiej dra A.
iiillrtra, *upecjalisir," od nrostór,v i dra lvlirko Rosa speljalistv od n",;itcriałórr, budorr.lanvclr, rclzbrtdor.r,ać
;,niedzr.rrarodor.r,ą ir,5p,lgłpracę faclrolvcol",,, mostorr,r,cl-i i noszcrzvc ją prz,ez tlołącz.cnie specjalności bu.,i tlrr.nictr,r,a nl onolttvcz rtego. Pocl_ ęto rt,or,t czAs d e|,\-z ję z \\,oł.lrria takiego mi edzv trarodorł,ego zjazdu z
j

roku 1926

r.r, Sznajcarii.
Pierrvszv międzvnarot1olrrv zjazd nroStolrlcóir,,

ktorego i..r5iarrizatorami bvli prof. clr A, Rohll i prof. cir
\{. Ros, tldbvł się rv Zurychu rv drriach 20-22 rvrzcśnia
1926 r , i'ostanolr,iorro odbr.ć najbliższv zlazd \,ve \,\:rześttiu1928 r. rv Austrjj i utl.,,clrzonoWvdziałZjazdol,,,s,.
Ziazd odbvł sie lt dniaclr 24-27 l,vrześtria 1928 r. vve
\\rieclniu i rł,zięłorv irim udział 600 fachorvcórv z 3l
krajorr,, mięcizy ilrnvmi także z ZSRR, z USA i z Chin.
Narviaz..rrł.alre kontakty stałv się jeszcze scisieiszc
i rra tej podstarł,ie profcsor dr A. Rohrr porł.ołałrv
Zr:rvclru u, dniu 29 paźdzternika 1929 r. zebranie
:u łozolre zorzr:duląc,,,cl.. reprezentanóu,
nauki i przem\,,słtl z 14 rvvbrarrvch państ-vr.,.
Na rnocv prz;ujetvch uchrvał powołane zebranie
nadało - organorł,i r,r,spółpracy nazwę ,,N{ięcizvnartlciow1. Zrt,iazek dla ]v{ostorg i Struktur Inż1lnię1Aj j'C. iVP}J)

skilh" (]ABSE,

r,r. trzech ro.vnorzędnvch
arrgiclskim, irancuskim, niemieckirn (.il, ;'ęzvku poiskinr ]v{ZN4SJ) - utrvorzyło stały Wvdział Permanentny zbitrajacv się co najmniej raz r,v roku ,przeprorvadzając\, Ivvl]orv i pełni;lcv riadzor. Cpracowa-

je::vkach

:

lro siafut, ktory zactrrorł.ał,lłtrznoścCo 1974 r. -łtybrało
Zu rvch jako s tałą siedzibę Międzynaro dow, ego Związ-

ku dla N{ostólv

i

Strukhlr Inżynierjskich (MZMSI).

Profcssor A. Rolul, 1st President oi tlte lnte rnątianąl
Associntiott t'or Brigde nnd StructttrnI Enginecriltg.
|ł,om 1929 to 1938

Nalblźsze posiedzenie Wvdziału Permancntneto postano-"viono zrtołać w krt,ietniu 1930 r. ,"v Lugano. na
któnrn przyjęto Paryż jako rniejsce pient sze5;o kong esr_r.
Pierwszv- kon5;res odbył się.lv dniach 19-25 maja
7932 r, w Paryżll. Do tego czasu spośród 40 patistrv

przvstąpiło do Zrviązku ponad B00 człorrkó-.Ą, pojedvrrczyc}t i ponad 200 członkoi,r, koiektvlvnych, Z
Poiski r,r,zięli udział profesorolł,ie: S. trV. Bryła i W.
Paszkott ski or az inż. I. Nechav,
Owocna działalnoścZ:,vtązku umozlilviła \Ą/\,da-

nie rv ]932 r, pierwszego tornu ,,i{ozprarv Nauko1,ych" z dzied,ztn specjalności Zvłiązku, a rv ]933
pierwszego,,Biuletynu Informacyjnego". Następr-rv

kongres przepror,r,adzono w dniach od

1

do 11 rr.rze-

śnia1936rwBerlinie.
Na kongres przvbyŁo 1100 osob z 36 krajolv. Z
Polski wzięli udział profesoro}vie: S. W. Brvła, N{. T.
cZAsoPISMo TECHNiCZNi_

Huber, A. Pszcrricki oraz inzynierorvie:J, Nc,clray, l\r,
Poganv i łV. Porriz. Brałem uciział ltl tvrrL KonAresie
l,( |ngrŁ,,-ra iuła_.,,,r, kcszt. N a posieclzeniu Prez,,,di,unr
5,
Wiceprezvt]cirta
rra
rł,vbrarrv
został
Bcri;rrie
stl rrii,r,,raził
Polskiej
delagacii
imjenirr
r,r,
którv
ła,
W. Brl
z,.,,:zciric, azcby rrastęplrv Kongres Zlyiazku tldbvł się
rr, \Ą'arszartic. Zaproszenie zostało przvjęte,
}\,' czertl,cLl 1938 r. ustąpił z prezr,,ciel,.rtuyr: 1,11lią7ktl :,rsłr,tzottv profesor A. Roi,-rr. iako prez,,,dei"i został
rvvbrat-:r,profcsor I'olitechrriki Zurvclrskicj Ci i lr, An,lreac, ktorv pcłlriło-borvl;1zki Prezvdclrta przez i31ai

jo

1951 l. !V ramaclr PZiB ;lrofesc: <,lr S, tr\l, §i1l};1 2lr,1,1-1939
1,\'illr. zebranie kclnr,svit-:c rt
ł.lłr,,: ..i:rlelt 3 trr;rja
\\,]t-: .l l;r przvgtltor,r,ania Frzt-,,rłe9u
",,ia,o,,",lr,ri,tlc]o\r,!{i l kLlllit-C,r11 11r l !i,|{l r., l1a ktorc ZćlPrilcz,),1O cirl \ĄI"t-

<Z.:-t

-,,,
i,r,..-:zlditiln ]\1Z},{SL Przyjecllaii i,i,.-, i'tli,ki I'rczvtiel-i i-l,ili, cir Clr. Arrdreat: i Gelrera1:-,r, Sekrr:|,,r,l ,ir
illz, F. Stil-.l ,-1l" ust;llcliia Proglanitl klll:Ere:,t:,

i-.iil,i,,

i, t,llrl,,zlirt j ła or,ibvt:ie koli grcsl1 ljrrl j t,silr rJ ;'
: ł sł,.l zr, ł sl ę dia I'oiski pr 7 cz I o,!.'lot7.ę1-,i 1 1'lpic-

\ t'i,l i-,.l ti

.\ t.,.i

:,c ar-.

l l,,.,,j z l łi, rrz a tir i tlvivizji !]cllerał3 |rrr,;cr-licilirrga,
która ,^,, .:] | ' l Llr,zcbiła _.ic z Flarlcji rltl Szrv:i1,:ł;,;,
L

l

Oprćlcz kotlEresorv
lvięk*.z.,,nr.

akr_l :i z l.,ka l,. \ \-,,,r-izia łtl Arcl. itekturv i:'c,iitr-:ch rri ki
\,\iarsza.,r .klcl. zas jako l,.vłv poseł do Sejrrrrr tl;ll-iłałrr,

j

orgar,izacl; po.izlcnrlr.ei. Aresztolvalr_v 16,ii,1
został lozsii-zc]ar.r, rr- grucllriu 19,13 r.

9-13 r,

Po zakoli.czcrriu clrug,iej,"r,ojny śrviatorvejlTvciział
Pcrnraller.it,,r, \ 1ledzvrrarodcxł,ego Zrviązku di.l \{o.. gdllr,ł
rv jesier-ri
-storr, i Struktr llrzvnierskich
'9'16
pierrvsze zel.rai.ie dclegatorv. por,r,ołatr-vch. 11",l}ącztrie z krajtltr, .-,1iatrckiclr i neuttalnyclr. Pclstatroiviolro
odbl,c rv l9,1S r, l,,, Leodiunr trzeci kor gres Zrl,iązkr,r,
\a poczatklr j9:l r. prezlzdet.i Zr,,,iązk,.r prof, clr
linC rcac zrL,zvg11o\\iał ze stantlr,r,iska. Po przvrvrtlce-

.złol1ko\fstiva tych krajtirł,, ktore rlrzegrałv
clrug4,,\,ojlle srviaiorł,ą, iiczba człclr,ktir,r, Zrvrązku
\\,Zro:ł.] _,1.1 ]] 0n 6q6!

rrir,l e1o

Prezr-iierrtenr został r,vvbralrv profesor c]r F. Stussi,
ktc,rr. pełrrlłiurrkclę prczvdenta Zu,iaz,ktt przez 1i iai.

Lio 19Łitr L
z]a tlrez l-d eiitu rv prof esora Stu ssiego trlzepf o\\,a -

tizorro ci.-riszc trzv kotrgresv, jed.en ,"r, l.izbonic rv i 956
r,. rirugi rl Sztokolnrie rv 1960 r., trzeci \Ą, Rio de Jalre-

rio rt, ]9o-ł r,

\orr,l,m prezvdentem został 1\,ybrany

\1r

1966 r.

Poligraficzilroie*sor .,ir \,I. Cosarrdev, dyrektor Szkołv
rr,,
Szrvajcarii. Podr,ei przr- urrirl,ersvtecie łr, Lozarrnie
dalsze trzV
jcgo
zostałv
ka.dencji przeprołvadzol1e
czas
AmsterdaYorku,
korrgresy, r,rianorł,icie l,v Novvvm
mie i rv Tokio.
Zasadniczą cechą jedenastlr lat prezvdentury prof.
.,ira Co_.andev'abyło przeprowadzenie zmian w or8arrizacji kieror,vnictwa dla n,ydziełów specjalistycznvch i rv r,vvkonalt,strł,ie. Porviększono zakres działalnościZlviązku, obejmującego odtąd wszystkie fazv
inzvrrierii konstrukcvjnej, Do doiychczas istniejącyclr
trzech komisji roboczych, doszły jeszcze dlvie nowe
komisjc. W 7974 r. przedsięwzięto rownież rewizle
Stattltów, obowiąztl jącyclr od 7929 r.
c]ZASoPIs^{O T,ECHNICZNE

orlbrr-,,rlająr_--\lcl-r sit1

gi,ięcienr

tc

gc, okrestr

co 4 la ta, ll,,l]-

bvło c c!i,{}L

ż] i j

e

organizo1\,anie, przv ponlocy Korn:sji l{oboczvc]r *c,czynaiąc od rc,k!,i i96E rr- colaz to 1i1llvlli kra;tr s_, m,
pozjol,t, kiorych r,vvniki publikolvano ,,; oschirltir
iclinac},, C)gołem do rokr.l i97'] 1,1viązsł ivl,c{eł ,]5 ttlmów rożprarn' naukorr-},cir i li, ivm cz;lsit,- 7rvją,u,ck
clsiągnął 290[] człtlnkoł, z 77 krajólv,
-ńI

paz.izier rlik.u 1':77 r. l,VyLlział Perlłal,,e

1,1i 1-1"

.,,vbrainoivtrm Prez\,.1elltem t,lra B, T}l.tlrliin;ulti z ij" ,iiieclrniki r,r,Zun,ihtt z kaclencją cl_c roku i_,]35. C]d l,t,i,rl

Biulctvrrilr", ] r,iLli il-,i,,
Rozpl,arv \-3ukorl,,,",:h rt}zpo(./ct() i ,,i, ,,i;1ivallie Pcriociykilrv lvi,clrccl;lącl,cir co 3 micsił.c,
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'liIL Fizvka
VI1I. Obsluga/ Lltrzymanie j remonit, btrdorvli,
Od roku 1991 przesiaĄ, lvJ,,clro.-lzic \vvzej opis;ilrt,
krvarialnc,,I'eri odyki", lratonriast rozpoczęto l.,,\,Ll att,Anie tl. Zurr,,chr,r czasopisma,,Strucitrra1 Ellgii,ieering lnterr.aticlnai" (SEi), tvnr razern

\rvc131y;111glg1,

ięzykrr arrgielskim i ró,,r-ntez tlkaztlląccgo się krł,artalrrie.
W roku 1939 byłem członkiem N'Iiędzvrr.lr,l,iotr cgo Zlviązkuc{la lvf ostólv i Siruktrrr Inżvnierskic],,, C)d
roku 197B jestem członkiem iego Zr,r,iązku, ktorv teraz licz,ll porrad 3500 człorrkorv z całego srviata, rv
tYm okołcl 39 indvrvidualnl,ch człotTkórv Grullv Pcliskiej Związku. Wspolrrvnr pragnieniem jest ab," 1rl,
Kongres zgodnie z uchr,vałą z1939 r. Zlviązku odbvł
się rv Warszawie w roku 2000.
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Summary
This paper presents historv, organization and activites during sixty vears of this Interrrationa1 Associaiion.
Zrodło:

Jubilee Broclrlrre - Brochure du Jubilć - lubil;rumsbrosc]riIr,
(ETH Hónggerbcrg, CtJ-E093 Ziiryc}r, Srviizerlanc1),

2)

Z KART HISTORiI

Prezesi Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego
Prczesi (rak_owskie3o Towarzystwa Technicznego {cci rcku 1877)
iE77-1879 Pa,,^,,cł lJł;u eziński
i 8st
$j ła_dvsłarvlioz rvaciorł,ski
1t]Ei
]

oa )

}.,iaciej ]vl[oraczevvski
Pe,,veł Brzeztnski

1

8B3

'1aleli,, Kołod;ziejski

1

\\iładvsłałr,Kaczmarski
K;rro1 Zaremba
starrisław kułakorvski

894

iB97
i

7922
7923

Jan Studrriarski

Edmund Clrromiriski

Kazknierz Duiczvński

Tadetrsz Polaczek-Kornecki
Władysław- Kor.^,,aiski

7937-1932 Karol Rolle
1933-7934 Roman Darł,idołr,ski
1935-1 93E lzv dor Stella-Sawicki
1939
Zygmunt Sariusz Bielski
1940-79Ą6 Czesław Boratvński
1946-1949 Roman Dan idolvski
1949-1980 Jerzy Tokarski

\{i ecz vsłar,r, Dąbror,vski

Rcman ingarden
lVitlcenir; Wdowiszełvski
1 900
karol szukiern,icz
1901 -1907 Gustaw Steingraber
1c)08-1Q09 i trdll,ik Regiec
1

oz.ef Hor aszkiewicz
Karol Rolle

]

1978-1919 lozefŻaczek
1920-792l Leonard Nitsch

1928
1929
7930

lan Rottcr
Stanisłarł. Chrzaszczewski

i 895
l B9il

5

24-7925 Mieczysłal.r, Seifert
1926
}uiiusz Czapliriski
7927
Stanisłalv Krarvczyk

E85 .:;r,,il Serkor,vski
8S3 'iaro1 Zaremł:a
1889-189l Irłzei§are

1893

7917

79

18S4-i
1 8S6-i

1892

19i0-197

898

8C9

1980-1

991 Kazimierz Ko-qiński (sekretarz)
Kazimierz Kosiński

1997-

Pieri,vszvrn redaktorem naczelnvm,,Czasopisma Technicznego" bvł prof. dr Ernest Bandrowski
Od grudrria 7945 r. pełni tę funkcje do dnia dzrsiejszego prof. dr inż. Brorrisław Kopyciński.

lerzy Tokarski
1890_1980

Zylr,ą krorriką i hlstorią Krakcrvskiego TorvarzyTeclitricznego mozllJ Il.aZlvac mgr. inz. }erzeec
T'okarskiego. 67 lat człolrkotrrstłl,a,56 lai rve rvładzaclr
Torvarzystwa - to rzadki bilans społcznego zangażorvania.
ii4gr irrż. Jerzv Tokarski urodził się 27 stycznia
st,"r,a

Krak<li,,,ie, jed_nakzc zarórvrto jego rodzina
t:clt_hodziła ze Starrisłarvcl\,va/ jak i or. sam spędził
tatrr swclje iata dziccinne i młodzieiicze. Dziaciek bvł
_sei,rctarzerrr mag.isŁratir lniasta Stanisłart o.1va lł, iataclr
]

iJ90 l,.

r.,-

zabtlru austriackiega, ojciec - jadusz, z zaiłrodu in1_;cze kilkiiletnin lobi,łerr rl, Krakolł,ie iit cza:l];,,:<ia;i§1,_, l.,ł;śrriłu:,r:izr_isi::.:J'.rkoa:,kiii;:łe.ci...łie
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nej (było to ówczesne jakby siedmioklasowc gimazjum, nastarvione głorł,rriena kształcenie absolwentólv, specjalizujacych się rł, naukach ścisłychi tech-

nicznlrclr i do zatrudrrienia vl, takich załvodac]l
pTzez^aczony6fi), ktorą kończy z odznaczeniem,ł
1907 r.

skromne stosunkołt,o zasob1, finarrsortc ojca
(utrzyrnujacego liczrrą rodzinę) spcl,"vodoll,ały, że r ozpo.rąr..rry *. 1907 r, studia lv,vźsze na łVvdziale Mecha,ri.zrrvrn Politechrriki Lr,r,or,vskiej J, Tokarski zmrrszorrv bvł dopomagać sobie korepeivcjami, Nie przeszka.lza mu to jednak ukoriczyć Politeclrniki (jesienią
1911 r.), kietlv to składa tamze tzlv.Il-giEzzamin Pańznakomicie uzdolnion.v. Jtrz r,v okresie
po iclr ukończelriu ,"vspólprabezpośrednio
stttcliorv
cuje natlkorvo na Poliieclrnice Lworvskiej ze srvoim
profesorenr dr. irrż. Janem Krauze nad przvgotorvastlvolv\,

_1.rko

i

iriem atlasu częścimaszyl,I; pracę tę kontvnuort,ał zresztą pozniej juz na Akadenrii Gortriczej rt, Krakorvie
ocl 1919 r. 1ako asvstent prof. j. Krauzego, którv przer.iosł sre tlrtai z Politeclrniki l,r,vołvskiej,

Jednakzc inż.lerzv Tokarski przybywa ze Lrvolva
do Krakorta juz lvcześnie), gdyż po zgłoszeniu srvej
kandvdattrrv rra korrkurs ogłoszonv przez \Ąlodociągi
Miejskie rr-Krakolr-ie, zostaje tanr przyjet_v do pracy w
7912r. Odtąc1 przez ponad poł r.vieku Wodociągi MIejskie rv Krakorr,ie (poznie; włączono tu i sprawy kanalizacr.jtre) bęclą głolvt-rrłn miejscem zatrudnienia (dochodzi do sianorr-iska rvicedvrektora) inz. J.'rokarskiego,
ktorzv jakkohviek zarviaduje tu głowrrie r,vydziałem
ruclru i -,r,arsztatent, zajmujac się, m,in. ,"v drodze zastępstrt,a oclporr-iedlriclr pracor,vnikór,v rowniez spralvami inrvestvcvjrrvmi i konserwacyjrrymi, często nie
nalezącvch do jego obowiązkor,t, słuzbowych, ale zlecotrvch \Ir,r przez Dvrekcje. Wymieńmy tu zresztą niektore prace rtt,konvrt,ane w Wodociagach Miejskich
lł,krakorvie głórvnie lub częścio,ivo pod kierurrkiem
irrz. J. Tokarskiego, starajac się zacholvać (choć nie cał,
kiem dokładną) kolejność chronologiczną:
- grunto\\,e ujecia wody surowej w Bielanach wTazz
basenami i budor,vą hali pomp wody strrowej;
pomocniczego ujecia rvody surowej;
bu.lorva
prac zdążających do zmianv rrapgdu
rozpoczęcie
ponp z parowego na elektryczny wraz z budową
trorvej kotłowni, rezerwowej centrali eletrycznej i
irali pomp elektrycznych na Bielanach;
- budort a nowego rurociągu tłocznego z Bielan do
Krakowa i powiększerrie komory dopływowej do

zbiornika zw ier zy nte ckie go;
- budowa tunelu i rurociągu wTaz z osłoną przeciwkorozvjną z Bielan do Swiątnik;
- budowa rurociągu na Polanę Lea i do ZOO w Lesie
Wolskim w Krakowie wraz z budową zbiornika
wody czystej;
- pompowńa dla syfonu kolektora pod Wisłą w Dąbiu;
- dwa zbiorniki wody czystejstrefowe dla polnocnej i
południowej częścimiasta;
- szereg małych przepompowni hydroforowych wraz
z osłonami i zbiornikami wody czystej - w tym takie właśnieurządzenia dla Zamku Królewskiego
na Wawelu;
CZASOPISNltO TECHNICZNE

przebudolva pomieszczeń słuzbor,vych i mieszka1nych dla dozorcovu zbiornika zrvierzynieckiego;
- oiganizacja (i budorł,a odpowiceir,ich połączeri)
łącznościmiędzy pomporvniami. zbiornikarrri i Z;r-

._

rządem Mieiskiego Przedslębiorstr^;a łVodo,-,i,r go-""
i

Kanalizacji p-rzy

po11,1ocy apar;rtci

lv rejs tru j4cvch;

bę- niektore fragmenty urządzeń mecirarriczn",rch "r,
Rlld;r,,ic;
na
ujęcir:
no\,vvrn
dącvm w btrdorvie
- pierrvsza faza rozmol,v (rł, 1945 r.) z ilrl",estorem,
|zw iązana z z aop atr z eniem pr oi ektorva n e j i''] ol^; e j

Huty rv wodę prodrikcyjrią i pitną z lckalizacją

zbiorrrikóił,l
Z tym głowrrvm llurtem plac m€ir irrż. Jerzego Tclkarskiego (gdvż jak n,iadomo,T,v sivvn1 1v1l1vj6L[2jg
udzielonym dla krakowskiego,,Dziennika Polskicgo"

o nim lra pir.,rrr,,"^,,vkollaile dla
rórł,nież
prace
l,viążą
się
szlrm miejscu)
(jako
ziecone). ale
.,vprarvdzie
prace
insiytucji
inirvch

z8XIiq79 r.pt. ,,Trzv nurty", morvi

ią problenratyką się zajmujace, a m.in.:

--

starr lvodociągów w Polsce od czasorv rrajdarvniej-

(dla Zarządtr Cłownego PZITS);
wody r"," Skałł,,inie na 1akość
ciepłej
- ivpłvw zrzutu
bielańskim;
lv
ujeciu
lvody
- r,vpływ ściekow krakołvskich na beion1, i metale;
a takze szereg opracowań dla insiytutu Gospodarki Komunalnej lv w*arszawie, ma,jących na ceitt
popra\ł-ę działalnos ci ur ządzeń lvod ociągowych i
szvch do 7945

r .

kanalizacyjnych oraz ich unorvocześnierrie. _|ako
drugi nurt działalnosci łv długim zyciu mgr inz. Terzyego Tokarskiego wvnrienić nalezv działalrrość
dydatkvczną,
Oczyrviście na pierwszy plan r,vybi;ą się łu jego
działalnośćjako asystenta, a potem adiunkia oraz wykładowcy r,v Akademii Górniczej w Krakowie , aleluz
wcześniej (wkrótce po przybvciu do Krakcir,va) uczvł
rysunku technicznego w Wieczorowej Szkole SIusarskiej, potem zaśw'Nyższej Szkole Przemysłor,vej lv
Krakowie (zqęciakontraktowe w zastępstłvie lvvkładowcow zabranych do lvojska austriackiegj lv czasie
I Wolny Swiatorł,ej).

Mgr inz. }erzy Tokarski bvł ostatnim żyjacym
członkiem zespołu dydaktyczno-naukowego rv

pierwszym roku istnieni a (1978-7979) Akademii Gorniczej w Krakowie (obecnie Akademii Gorniczo-Httt-

niczej im, Stanisława Staszica).
WciągnięĘ do pracy lł, Akademii, jak wlzzej rvspomniano, przezprof . dr. J. Krauzego jako asystent, a
potem adiunkt przy katedrze częścimaszvn transporiowych (kierowanej przez prof .Krauzego), prolvadził

tam początkowo zajęcia z maszynoznawstwa i maszynudżwigowych, a potem - już jako adiunkt - także z rysunku technicznego. Ten drugi kierunek Jego
pracy uczelniannej stał się z biegiem czasu decydujacy. Pod koniec pracy w Akademii Górniczo-Hutnicze1 b pracował tam od 1948 r.) prowadzi| irrż. Tokarski także wykłady w zastępstrvie chorego przez
dłuższy okres czasu prof. J. Krauzego. Podobne rvykłady prowadziłprzez pewien czas z zakresu instalacji wodnok analizacyjnych i ogrzewowych także na
Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej.
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W czasie pracv w Akadenrii Corniczo-Hutniczej

słuchaczami (studelltami) mgr. irrz, |. Tokarskiegobyło
rł,iele lł,ybitnych pozrriej osób - natrkowcór,r, , dztała-

czy gospodarczych i politvcznvchczv też prakiykow
przemvsłu.
Trzeciemu nurtorvi, to jest pracv społecznej pośu,ięciłmgr inz. Jerzy Tokarski, obok słvych prac zarlodowvch rvłaścirviecałe zycie.
lVymienic tu nalez.i przede wszvstkim działdrrttlśćr.r,:
1) Krakolvskim Tol,varzvstwie Tedlniczn}.m od 1913 r.
az dłl śmiercipomimo forrr,alnej, a nic rzeczywistej likrvidaqi Torł,arzvstłva, po utrvorzeniu Naczeinej Organizacji Tcchrriczrrej, która przcjeła jego furrkq e (lvraz z
btldvnkiern); długie lata bvł jego sekretarzem, pozrriej
-lesem i od 1949-19E0 r. prezesem.
zaś

^Iicepr{.

2) Polsi,inr Zrzeszeniu ltrzvnierow i Technikolv

Sar,itarr-ry ,h od 1922 r., najplierw 1'ako zastępca
człorrka Z,e::ządtl Oddziału Krakort skiego, potem sekretarz te ;o Oddziału, a w końcu długoletr.i prze\,yolllliczei,_v (prezes) do 1952 r,, do czasu utworzellia }J()T,
3)

Crupic Rzeczoznałł,cow przV PZTIS

rł, Krako-

rł,ic (uttrlorzerrie tej grupy oraz przewodrrictlvo jej).
Podkreślic rv arto, ż,e rł, czasie społecznej działainościmgr. inż.Jerzcgo Tokarskiego ,"v w,yże1r,vymierriotlyclr in-stvfu cjach Krakon skie Tor,r,arzystwo Techniczrre r,r,Vstapiło do rządu z opracoIń/any-m pod Jego kie-

i z Jego inicjatvlw memoriałami:
a) rv sprarvie poprar,vy źeglugi rra Wiśledla
u spr.rn,rri ertia d or,v ozu lł,ęgia do Krakowa;

rownictrvetn

b) rv sprawie opieki nad transportem samochodo-

\\,ym/ zaśOddział Krakowski PZTIS podjął starallia

Nie nalezv jednak sądzić , żemgr inż. Jerzy Tokarski, zakończywszy pracę 1948 r. w AGH, a w 1962 r.
w Wodocrągach Miejskich w Krakoł.ie, przeszedł na zasfuzoną emeryhrrę, gdyż uczyntli to dopiero w 7976 r.,
kiedv to na r,l.niosek zarządu Głorvrrego otrzymał rentę specjalną, przyznanąMuprzez Prezesa Radv j\4inistrólv. Uprzednio zaś,a więc od 1962 do 1976 r.
pracorvał rradal (na pełnym etacie) w Oddzia],e Krakowskim PZTIS, a poznie j tamże na 1 /, etacie aż do 17
IX7979 r., a więc przestał pracować za.rł,odowo około
,1 lrriesiące przed ukończeniem 90 roku żvcia, Nada1
;ednak pracował społecznie, prowadząc kasę samopomocy koleżeńskiej Oddziału Krakowskie goPZTIS
oraz dokonując lvervfikacji ekspertyz teclrnicznvclr
(w latach 7972-1962 mgr irrz. Jerzy Tokarski dokorrvrvał rorvnież oceny opracowanvch or zeczeń teclrrricznych ze swego zakresu działalrrości:wodociągi, karralizac;'i urządzenta maszynowe, a także rł, okołcl

1000 indywidualnych ekspertvzach zleconvch N,fu
zez Btur o Projektolł, Bu downictwa Komunalne go
lv Krakor,vie),
pr

Wierną towarzyszkążycta mgr. inz. Jerzego Tokarskiego była Maria z Adelamarrów Tokarska
(7 89 4-197 8) z któr ą pr z eżyłlv związku małżeriskim
64 lata. Mgr irrż. Jerzy Tokarski od 7912 r,, tj, od
clrłr,,i j pr zvby cia do Krakorva mieszkał nieprzerr,l,arrie (z r.vyjątkiem okresu II r.vojny światorvej) r,r, budvnku WodociągoT,v Miejskich rv Krakorł,ie rv mieszkanku pr zy znany m mu dożyrvo tnto pr zez dvrekcię tego przedsiębiorst,lva. Opiekor,vała się nim svlrowa (zona młodszego svna Mieczvsłar,va) Maria
1

Tokarska.

Zmarł14 czerwca 1980 r.

o tttrvorzenie fabryki l,r,odomierzy i gazomierzv.
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mgr szc zepan swiątek
st."kustosz^Archiwum Państwowego w Krakowie

REFLEKSJ E O WARTOSCIOWANIU
DOKUMENTACJ l TECHNICZNEJ
Trudnosci w lvypracowaniu kryteriów selekcli i

zasad ocen dokumerrtacji technicznej wynikajQ z szerokiego zakresu pojeć. W Polsce tl,m ierminem określa
się materiałv sporządzone w formie rysunkow- Trudnościrl, ocelrie l,1yńkaja z ich masowości, roznorodnosci rtvkonarl,córv, ze skomplikor,vanego sposobu ich
t rrykotlvr vania metodą koiejnyclr przyblźeń, roznorodtrclści elr-,ccvplin c]la których jest przydatrra, ich długotrrvałej Lrraktvcznej użvteczrrości.Nie został jeszcze roz-

insĘtuqi ma(od
takze
z
ograniczeniami
czv
autororv)
cierzr-str-clr
rr.iązarrr- dr,lemat: do kogo przvjmol,t,ać, z

od rvr-kotrarvcorv. Niczbędne i piirrie jest opracottanie
rv kot-t.'.tl Itacjl z archi.,r,ami palisir,t,or,rl,mi klasyfikaiorórr- clclkunre rT tacji techiriczrrej dla jednostek projekto-

r,r,arria. \.-iiorrriast dokumentacja techniczrra u uzvtkorr-nikolr- l trt,konar,r.c611. porvirrrra bvc rozpisana rv

ił,l,kazaclr akt.
Celern qornr.rdzertia arclrirvalio,1ł, (iakze w formie

doktlnrcrrta.1l iechrrczrrej) do dziejor,v techniki i kulturv
techniczrrej iu-st strvorzeńe szerokiej i pełnej baz1, zrodłorvej rrac1 ILrz\f ojem polskiej technikitzabezpieczerue i}Tn
samvm itltere,corv L]a daczv.Egzemplarze archirvalne tej
doktlmct,.tacji porvinr-rv być sporządzone na materiałach nraksr-m.rlrrej trł,,,ałości . Zabezpteczać nalezv dokumctltaqe .1o obiektor,ł, szczegolrrie ważnych dla gospodarki trarodorvej oraz do §ch obiektów, ktore mogĄ
\\a,\roł.1. klęski zvr,r.iołowe. W zbioraclr archirvalnych
lriezl-le.lna jest pełrra reprezetrtacja tej doktrmtacji, dokr,tmclrtlrjąca iakże codzienność, a ńe tylko,,sl,r,iąteczn\r" ol.raz iechniki.
Do krvteriórv rrajtrtrdnie jsąlch w ich ocenie i procesie rtartosciolt,ania zaliczam nowatolstivo (odkrvrr-czo_.c) i tllrikalnośćrozwiązania (także lł, metodach projektorl,arria). W ocetrie wazne jest przebadanie stoprria rozpowszechnienia i -"vdrazania nowości
tcclrtricztrvch m.ilr. rł, regiorrach. Flistoria teclrniki to
takze clzieje no.,r,ości nowatorstwa (odkrv\Ą/czości ) i
stopleri ich rozpor,vszechnienia i rvdrazatria. Wymagalle są sttrdia porownawcze. No,"vościtcchniczne są

ontarviatle rv rvvdawnictrvach Urzędu Patentowego
i rv ltaukorvvch czasopismach technicznvch.
W procesie lvartościorvarria rriedocetriarre są ciągle
krvteria specyfiki tervtorialnaj i regiorralnej. W Krakoporviązarrie z oclrroną zabytłvie cechą tą jest ściśłe
kolv, z architekturą krajobrazu oraz z ochroną środowiska. Wymogi techniczne konserlvacji i rewaloryzaĄi
miast i dzielnic historyczn,u-ch. przemawiają za pełnym

Celem badań regionalnych jest udokumentowawkładu w dzieje i kulturę. Zabezpieczenitl powinna podlegać doktrmentacja teclrniczna dotvcząca \,vzlloszonych obiektolr/ zagranicznvch.
Innvm krvterium to unikalnoś c tozlviązań, takze
projektv niezreaiizowane z roznvcir przvczvn, głórrnie finansowych oraz doktrnrentacja budvnkor,v ekspervmentalny ch, z pr zepro,1vadzonych prób i rozruchu. W ocetrie nalezv rozpatrywać autora projekiu
(lvybitni tlvorcv), wydzielać projekty nagrodzone (r-ragrody państrłlo.,tle, konkursy), licencje, paterrtv, zatlvierdzone r.t nioski racjonalizatorskie.
Zab e zpt e czv c na\eży d oktr m etac j ę zlvia z a ną s ciślez procesami badar,vczymi ll,szvstkich dziedzill
techniki (łv tyn-r pr;rce sttrdiaine), plarry zagospodarołr,attia przestrzentrego, pro;ckty pomilrkórv arclritektury, małych form, dokumentacje znrieniłjąc4 rr
sposob istotny tecirnologię produkcji.
Zuwagt na masołvosć akt technicznycI1,1łl procesie lvartościorvania nalezy zbadac, czy dana dokum entacja jest ulvz ględniana,lv lr,vd a-wanyclr katalorrie

gach, prospektacl-r i rv innvch rvydar,vnictr,vach r,vłasnych rożnych jednostek projektorvvch.
Zuwagl, na masolvośćakt technicznych, w plocesie rt artościowania należy zbadacI czy dana dokumtacja jest uwględniana lt, wvdarr.anvch katalogacir,
prospektach i rv innvclr wvdawnictrvaclr lvłasrrych

roznych j edrrostek projektou,vclr.
Obserwowanv wpłvl,v komputervzacji na krvteria oceny i rvartościowania wvmaga ieszcze dodatkowvch siu diolv historvczno,archi r,t,alnyclr.
Złożone problemy z zakresu oceny i wartoscior.vania powinny by c szerzej oma,tl,iatte lv szkoletriaclr
dla pracorł.rrikórv jednosiek projektclwania.
Stl gl t nli:ot

ly u różrych

a
n ztl a r t tłkule 1l r oli u n.a tlłkn zi,n rlcścitltt,,l l t irl i ł,r,ljt:tlltostkaclt 1lroicktottlottin i u, l,r,ulżncli l,t:lzic s,:crzci

t,

t t

onlattlinilą ną łannclt ,,Cznsopisllta Tcchtticzitcqo"

-

streszczenie

Autor z\ĄIraca uwaEię lra złozot"Lą problematvkę

ocerrv history cznejmaso,"vcj clokumerrtacji teclrrricznej, Do kryteriorv naj tru dniejs zv ch za]icza lrolvatorstwo i stopień rozpor.t,szechnienia nor,r.ościoraz specyfikę regionalną.W Krakovvie ceclrą tą jest ścisłepo-

wiazanie z ochroną zabytkolv i środor,viska. Dclstrzega potrzebę studiow nad problenratvką oceny hlstorycznej.

zab e zpie czeniem doku menta c;'i technicznej od wyko-

SummarV

nar,vccjrv.

Tlre author ponit out tl. e role of arc]rir.es in the l,""ork
on the lristory of technology and gives examples of
the resources atld their state of preservatiolr re€lar-

wartosć historvczną posiada dokumetacja
techniczrra budylrków i obiektow oraz przedmiotow

zabytkor,r,vcl-r (r,vszvstkie stadia pro;ektowarria), zaciro-

rvując przy tym duży stopieti rł,vcztrcia historvcznego

(rvvobraźnia ocen w przyszłości,).
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KoMUNlKATY
Kornunikat o Seminariach organizowanych w ramach Programu TEMPUS-PHARE
Gospodarowanie i ochrona środowiska w przemyśle rvodnym
Progranr finanso.,r,anv przez EWC, reaiizcllvan1, jest przez Anglia Polytechnic University Cambridge, Errgineering
College of Esbjerg, Ł)arria i Politeclrnikę Krakowską. Koordvnatorami proglamu są: dr Julian Doberski z Anglia Polvteclrllie 1_,lrirlersitv i prof. dr hab. irrz. Jerzv Kurbiel z Poltechniki Krakolvskiej,
Opri:cz głółvnego celu lakim jest.loskonalenie plo8lam,J kształcenia studentów, program ma na celu doksztalcarrie
irrżr,iriet,ór,v żatl,uLl1,,ll}ilvcl1 11, przerrrVśle-wodrrvm, tj, rł, przedsiębiorstrvaclr zajrrrujących się zaopatrzetrienr rt,rr,oclę,
llczvszcz.rniem rciekórv i oclrroną Tr.ód.
VV clIriach 1]-]2_ lr'rześnia l995 r, ll, Osrodku krakowskie8o \,iPWiK rv Dobczvcach zorgarrizo.,vano pierrvsze senitr;rriunr pt.: Intensyfikac ja działań dla oclrrony wód zlewni na przykład,zie zbiornika Dobczyce.
Terrtatvka Seminariulrr rvyniki..eła z aktuairrości problernu ochrony rr,ócl zbiornika, z ktorego zaopatrlrje się,,r, rvodę
,"vodv.
i:.olrat-l 500 00i) mieszkańcółv, ktcry lwkazuje stałv lvzrost zanieczyszczerria
Re'ferat1, uł.głoszonc plzez przedstart icieli lwmieąlonvch uczelni zachodnich oraz specjalisiów przedsiębiorsh\.a Arrglia
\\i;l1ę1 alk.cplo: i,.ljącego zbiorniki starrolł.iące 43% wykorzvst}.uvanvch zrócleł rvody, do§,c7y1, teoretvczlrvclr i praktvcznr.clr
asr-.ekti;rv oc},: otl-,, zbiornikórł, ,"l.odnych. Dvskusja ,,lrykazała isiohre róznice r,v rozr,t-iązvrł,aniu zagadrrierria oclrront, zbiorlrikrj'ul' r.to,jlrvc, ,l,v ;\nglii i rv Pcllsce, Przr.kłador,vo, rv Anglii sh\,orzono warulLki do gronradzerria środkorvdla ochronv zbiornikó'"v z L,ll::'u^,c; ir tulvs§lki,i rekrea1,1i. W Polsce natomiast obor,r,iązuje zasada ograrriczerua tej formy korzystarria z rr.ód.
trVie,ie '_rr a8i pclś'"vil:coiro asenizacji terenórł, o zabudolł,ie rozproszoncj/ nowocżesnym metodom oczvszczalria lnałvclr i]ości ścickólv (np. rł. szilrcznvch mokradłac],,), a takze minima\izacji zanieczyszczeń,lv przemvśle spożvr,r,czvm.
Sper:jalr,ie inie resujące i aktu;ilne clla polskich ttczestnikorł, Seminariunr były referatv i dvskusja poś,"vięcona ograniczelrtu eutrofizacjr zbiorllikóTt, rt oclnych oraz ieclukcii clopłv,it u zrł.iązkórv biogennvcl.. z terenórł, rolrriczyclr.
Ze stronv pcllskiej sponsor.rnri Seminarium byłv firm1,: Hydrotrest S.A. Kraków, budowniczy Zaporv i u jecia wod,v
rv Dobczvcat:ir oraz jv{PWiK S.A. Kraków-.
Niateriały seminarvjne zarvierające tłurnaczenia referatólv zagranicztrych oraz iekstv 3 referatór,v autorórv polskicil
rvl'dalro ze srodkór..l lVojerr,ódzkiego Funduszu Ochrol'v Srodo'.viska i Gospodarki Wodnej w Krakor,r,,ie.
W Semrnariurn rvzięło lrclział 56 osob z S-cilr wojerł,ództw.
W roku bjezącvm przer,vidu je się organżacje drugiego serninarium pośTvięconego problematyce usprawlriarria eksploatacji boiogicznvch oczvszczahri ściekórr,,z urvzględnierriem akiualnych zagadnień dotvczącyclr usuwania azotu i fosforu,
regulacji pararłeirórv pIocesu/ usuwania zakłóceń a także przeróbki i końcowego wykorzystalria osadó\Ą,, ścieko.r,^rvclr.
Seminariun, planovl.ane jest na 9-10 rł,rześnia1996 r. a clbsługĄ orgar-rżacyjną zajmie sie podobnie jak clotvchczas
Krakorvskl Oddział Polskiego Zrzeszenia ]nżr,nierór,v i Techników Sarritarnyclr.
dr ilLz. Juzt1 Bąnaś, PZIiTS

dr inz. Witsłnlu Stukn, PK

Z KRONJIKI HISTORYCZNEI KRAKOVVSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNTICZNEGO
WSPARCIE W WOINIE BOISZEWICKIEI W 1920 R,

O posta',^;ie patric,ltycznej krakołvskiego środorviska teclrnicznego świadczy postarł,a r,v r,r.ojlrie bolszelvisckiej rv 1920 r.
,,15 lipca 1920 r. lv sali Krakorvskiego Torv.r.rzystn,a Techrricznego odbvł się rvielkt rr.iec techrrikorv, którv zgromadził
PrzeSZłO 250 inŻVnieró'"r'i technikó'lt, ze r,vszystkiclr zarvodolr,. Celem tego rviecu blrło ut,"vorzeliie organizacji tecl-rnikil,rv
r1O srviadczeri r.vojskort'vch rv zr,l,iązku z rvojną z bolsze,,vicką Rosją. Przervodrriczącym r,viccu został lr.1,branv prezes
Torvarzvstrva Leopold Nitsch, zastępcą przervodniczącego Roman Ingarden, a sekretarzern Leonard Zgliński. Nastroj
rviecu bvł rradzrt vczaj polvaznv i podniosłv. Uchrvalone zostały przez aklamację rrastępujące rvnioski:
1) Wiec tec]rnikólv plzyjmu;e z uznaniem do r,viadomości, ze To,ivarzvstwo Technicżne/ na rozkaz D.O,G. Krakór,r,,
zoborviązało się dostarczl,ć srrłlz techniczne clla celow tego okrę6;u.
2) lViec techników orzyjm.uje z uznaniem do r,r.,iadomoścj, żeWvdzia.łTor.t arzvstrya Tecirrricznego trr.,orz\l komisje
rzeczozna\Ą/córv, złozorrą z przetlstarl,icieh zrzeszeń i grup zawodowvch technicznvch, której orzeczenion i rozkazon-t
każdv teclinik bez,"varunkov,,o się poddaje.
3) Wicc iechnikórv'l,r'zywa wszvstkich kolegórł, techrrikó"w, któr,zv na ,w,ezrvanie dotl,clrczas rrie r,lvpełnili klvestiona-

riuszy, abv natychmiast to uskutecznili.
'1) Tol,varzvst'tvo Techtriczne ma prawo i obor,viązek zająć sie el,r,iderrcja wszvstkiclr teclrnikorv zanrieszkałvch l,v
okręgu D.O.G. Krakórv, bez lvzględu na to, czv r,l,ypełnili kwestioirariusz i dvsponou,ać ich siłami clla rlobra ,p.uivu.
5) Techrricy uclrvlający się z pod obo,1viązku słuzenia Ojczvżnie,będą ocldani pod osąd kolegorł..
Zarząd To'tVarzYstwa porł'ierzył kieror,rrnictrvo biura pomoq/ \r,oiskowej r.ł,iceprezesorrri Tor.varzvstvu,a Mieczvsłar,r,olvi Seifertorvi a sekretariat tego biura sekretarzor,ł,i Towarzvstrł,a, Leonardorvi Zglińskiemu, Wydział rzcczozrrarycórr.
składał sie z rrastępujacvch kolegow: F, Drobiak- z eZwiązku górnikólł,, E. Wojtyczko - z Koła architektów, K. Wvczynski - z Koła elektrotechnikó',v, W, Barbaszer,r,ski - z Koła geometrów, A. Kruger i Syrek - ze Zwtązku irrźvnieńrrkolejo,1t vclr, E. Clrromiński - z Grupy mecharrikółv. Biuro pomocy ,łojskowej wTaz z Wydziałem rzeczoznarvcótr,. rlPorozurnienu z ZarządemW o;skowym, starało się w miarę sił i możliwości.,vykonvlvaćuchwały wielkiego rvieclt, ceienr
przvczynierria się do pokonania bolszewickiego rvroga''.
(OdPis ze ,,SPrarvozdalrie z Pięćclzresięciolettriej działaltrościKrakor,vskiego Torł,arzystrva Techniczrrego 1877-1927" Kr
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REALBUD
P kompletne obiekty przemysłowe,
P ujęcia wody, rurociągi i oczyszczalnie,
P hotele, bloki mieszkalne idomki jednorodzinne,
P pawilony handlowe i usługowe,
d stacje benzynowe,
d inne obiekty.

d
p
P

transportowe i sprzętowe,
w zakresie obsługi i napraw pojazdów meehanicznych,
remgrtt*vłe,

ń, gastronomiczne i h*te!ovr*,
p w zakresie cbsługi prawncj, marketingu i konsultinEu,
P reklarnowe i wydawnieze.

P

f

v,,e vrr*asnyeh

pawii*nach, sklepaeh l hurtownlach,

w staeja*h paliw"
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PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI I KOORDYNACJI BUDOWNICTWA

REALBUD.OZOO

31-829 Kraków, os. Złotej Jesieni 14,
tel.: (012) 47-01-33 wew.258, 267,fax: (0I2) 47-07-29

Oferuje kompleksowe wykonawstwo ekologicznych stacji benzynowych,
od projektowania popltzez dostawę technologii do tealizacii ,,pod klucz".
Stacje budowane przez nas są:
łbezpieczne pod względem zanieczyszczenia gleby,
wód podziemnych oraz powietrza,

wyposażorre w ęlektroniczny system kontroli stanu
paliw i szczelnościzbiorników,
ł wyposażone w dystrubutory paliwa z instalacją do
odsysania oparów benzlny,
lwyposażone w specjalne dystrybutory o wydajności

}

W zależnościod życzeń klienta stacje mogą
posiadać dodatkowy program usług:

}handlowych

- sprzedż akcesoriów,

kosmetyków

samochodowych, artykułów spożywczych,
ł gastronomi czny ch i hotelowych,
łmotoryzacyjnych - wymiana oleju, konserwacja,
myjnia samochodowa, obsługa autokarów posiadających WC.

150 l/min dla tankowania samochodów ciężarowych.

Zapraszamy do naszych stacji benzynowych, które kompleksowo WYkonaliŚmY dla
potrzeb utworzenia własnej sieci:
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ZOŁTE STACJE BENZYNOWE

