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ODGAZOWAN E WYSYPISK ODPADOW
KOMU NALNYCH Z UWZGLĘDN l EN l EM
VVYKORZYSTAN IA GAZU BIOLOGICZN EGO
!

(vVYsYPIsKoWEGo)

Problemem niezwykłej doniosłościz punktu
widzenia ochrony środowiska, jest obecnie zarówno w Polsce, jakteż na świecie, gospodarka
odpadami w szczególności tzw. komunalnymi.
Pomimo licznych technologii utylizacji i likwidacji tych odpadów, najważniejszym sposobem ich likwidacji, jest składowanie na
odpowiednio wykonanych i zabezpieczonych
składowiskach.
Lansowanie w ostatnich latach spalania
odpadów komunalnych szczególnie w wysoko
rozwinię§ch krajach, jak Europa Zachodnia,
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej cry
Japonia, jest obecnie kwestionowane ptzęz
większośćorganizacji ekologicmych i to nie
bezuzasadnienia.
Wynika to z faktu, ze produkty w postaci
gazow odlotowych oraz pozostałościw formie
popiołu i żużla,zawierają szereg związków
chemicznych oraz metali ciężkich szkodliwych
dla środowiska i ludzi. Gazy spalinowe zawierająbardzo szkodliwe (silnie trujące) dioxyny i furany, powstające w procesie spalania większościtworzyw sźucznych i innych składników
chlorowcopochodnych.
Pozostałościstałe, jak równiez ścieki,zawierają duże ilościmetali ciężkich, co powoduje
konieczność ich oczyszczenia, a następnie
składowania, zwiększając poważnie koszty
spalania.
Koszty poszczególnych sposobów unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wg
danych USA przedstawiają się następująco :

Można więc stwierdzić, że składowanie
odpadów na wysypiskach, będzie jeszcze
przez długi okres, stanowiło podstawową
formę unieszkodliwiania odpadów, zwłaszcza
komunalnych, szczególnie w krajach o średnim dochodzie narodowym.

Poza aktualnym sposobem uty|izacji
odpadów przez ich składowanie, co jak

wykazano na wstępie będzie przez najbliZszych minimum 20 |at stanowiło podstawową technologię powinno być prowadzone
wyłącznie z uwzględnieniem odgazowania.

Bardzo więc poważnym problemem ze względu na ochronę środowiska, jest odgazowanie
i stniej ących już zamknięĘch wysypisk.
Gaz wydobywający się z wysypiska, powstający w wyniku, fermentacji beztlenowej
masy organicznej, którego głównym składnikiem jest metan oraz dwutlenek węgla, zawiera równiez niewielkie ilościazotv, tlenu,
tlenu węgla, siarkowodoru, węglowodorów
aromatycznych i parafinowych oraz śladowe
ilościbenzenu, toluenu, dwutlenku siarki,
chloru metylenu, nadchloranu etylenu,
chlorku winylu.
Skład gazu z różnych wysypisk jest bardzo
podobny.
Dla przykładu podajemy skład gazu z lvysypisk: Barycz w Krakowie, Nowosolna w Łodzi i Bourgailh w pobliżu Bordeaux we
Francji. (Tab. 1,2,3)

składowanie na nowoczesnych wysypiskach
kompostowanie wraz z sortowaniem i recyklingiem
spalanie z vłykorzystaniem energii cieplnej
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20 USD/ t
30-40 USD/ t
70_80 UsD/ t

Tabela I. Skład gazu wy§ypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych
,rNowosolnao'

Składnik

Seria

Dwutlerrek

Metan
średnia

odchylenie
standardowe

I

ilośćozlaczeń
średnia

tr

odchylenie
starrdardowe

63,630ń

36,2@/o

0,650/0

0,Sff/o

Wolny azot
0,34Vo
0,02oń

8

8

4

63,5ł/o

353ań

|,3§/o

0,8ł/o

1,460ń

ilośćozrraczeń

w6la

l2

|,54oń

l0

|2

Tabela 2. Skład gazu wy§ypiskowego z wybranych odwiertów na wysypisku
,,rBarycz"
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Tabela 3. Skład gazu wy§ypiskowego w Bourgailh.
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Zagrożenia wynikaj ące z nieodgazowania wysypisk komunalnych.
Najważniejszym zę względów ekologicznych jest niekontrolowany wpływ metalu,
głównego składnika gazu wysypiskowego, do
atmosfery. Metan wywołuje 27 kłotnie większy
efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla COr,
a ilośćjego stanowi poważny procent emitowanego do atmosfery metanu, np. na
Wyspach Bry§jskich 2Ioń ogólnej ilości.Efekt
cieplarniany wywołany tą emisją można
porównać z efektem spowodowanym emisją
dwutlenku węgla ze spalin samochodo!\rych
wszystkich samochodów Wielkiej Brytanii.
Poza tym gaz wysypiskowy, wędrując w sposób
nieokreślony,powoduje powazne zagrożenie
dla mieszkańców okolicznych domów oraz
obsługi wysypiska, wypiera poza tym tlen ze
strefy korzeni a czasem wTęcz uniemozliwiając
rozwój roślin,a co za tym idzie rekultywację
wysypiska.
Jak widać odgazowanie wysypisk ze
względów ochrony środowiska jest konieczne,
co w wielu krajach Europy Zachodniej zostało
już dostrzeżone i prawnie usankcjonowane.
Wydano zarządzenia nakładające obowiązek
odgazowywania wysypi sk.
Aktualnie na świecieistnieje już ponad 500
wysypisk posiadających urządzenia do ich
odgazowania.

Metody odgazowania wysypisk

Ze względu na ograniczony zakres referatu
przedstawiamy jedynie w ogólnym zarysie
sposoby odgazowania wysypisk odpadów

komunalnych w kraju i za granicą.
Najpopularniejszą metodą odgazowywania
starego wysypiska j est wykonanie odpowiedniej
ilościolworów wiertnicrych, których wzajemne
odległościpowinno się ustalić metodą doświadczalną zaVJadając na wstępie siatkę otworów
i prowadnic następnie przez okres roku
prowadząc obserwacje wydajności poszczególnych odwienów.
Konstrukcję takiego odwiertu przystosowanego do uzyskiwania i monitorowania
gazuprzedstawia rys. 1.
CZASOPISLIO TEC HNICZNE

Wysypiska aktualnie eksploatowane naleĘ
odgazować przez położeniekolektorów
poziomych z perforowanych rur PE lub PCW
i włączeniu ich do pionowych studzienek
wykonanych z rur o średnicy 400 do 500 mm
lub z kręgów betonowych, z wpuszczonymi
przewodami eksploatacyjnymi z rur PE,

Nowoczesne odgazowanie wysypiska z wkorrystaniem starych opon samochodowych jako
kolektorów poziomych pokazano na rys 2.
Studzienki lub otwory wiertnicze, łączone
rurociągami połączonymi z kolektorem, którym
gaz odprowadzany jest do pochodni celem
spalenia lub do urządzeń pozwalających na
wykorzystanie go do celów energeĘcznych.
Ujęcie gazu i spalanie poprawia wprawdzie
stan środowiska,ale nie daje żadnych korzyści
ekonomicznych, przeciwnie, wymaga dość
du4chnakładów inwesĘcyjnych i obsługi w czasie eksploatacji.

Wykorrystanie gazu wysypiskowego
Wysypiska, których eksploatacj a została
zakończona, a których wiek nie przekracza 25
|at, pozwalają na uzyskanie powaznych ilości
gazu, któr ego wykorzystanie j e st ekonomi cznie
opłacalne. Przykładowo podajemy krzywe prognozowanych produkcji gazu z wysypisk w kraju tj. Nowosolna i Barycz oraz francuskiego
Bourgailh rys. 3, 4 i 5.
Z l<rryv,ry ch tych wynika, ze maksymalną produkcję otrzymuje się w okresie ca25lat, 5 - 10
lat po rozpoczęciu składowania na wysypisku.
Chcąc wykorzystać gaz do celów energeĘcznych, naleĘ przede wszystkim oczyścićgo

z

niektórych składników otaz pozbawić

zawartej w nim wilgoci.

Niezbędne jest osuszenie gazu, odsiarczenie
i ewentualne wzbogacenie. W tym celu na
kolektorze na|eĘ zainstalować odwadniacze
oraz, ptzed, silnikami gazowymi lub kotłami,
odsiarczalnię gazu, najlepiej tzw. suchą opartą
na rudzie darniowej lub masie Lauta.
Najekonomiczniej szym rozwiązaniem je§t
wykorzystanie gazu wysypiskowego do napędu
silników gazowych połączonych z agregatem
prądotwórczym i wykorzystanie ciepła wody
chłodzącej i spalin dla celów grzewcrych i pozyskiwania ciepłej wody.

RYS.
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RYS. 3: Produkcja gazu
Wysypisko Bourgailh
mil. m'/rok
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RYS. 5: Prognozy produkcj i gazu wysypiskowego na wysypi§ku,,Barycz"

CZASOPISMO TDCHNICZNE

l

Tego rodzaju agrega§ sąprodukołvane w Pol-

i

dośćpowszechnie stosowane w oczyszcza|niach ścieków w przypadku wltwarzania i wy,korzystywania biogazu (patrz
Czasopisńo Techniczne Nr 11-12 str. 29-30).
Zastosowanie gazu do kotłów gazowych
i wykorzystywanie energii cieplnej do ogrzewania budynków jest najprostsze, ale ekonomicznie mało opłacalne gdyż eksploasce

gaz wysypiskowy włączyć do sieci, bez wzbogacania, jeżeli ilośćnie prze\łocry 10 % ilości
przepływającego gaz:u, ptzy gazie wysokometanowym lub bez wzgłędu na ilośćw przy-

padku gazu zazotowanego.
Wymagać to będzie spręźenia tego gazu za
pomocą sprężarki lub w przypadku sieci średnioprężnej zastosowania eżektora wl,korzystującego ciśnienie w gazociągu,
Wykorzystanie gazu wysypiskowego nie
tylko poprawia warunki ekologiczne, ale po-

towanie możebyć prowadzone jedynie r,v okresach grzewczych tj. max pół roku. W pozostałym okresie konieczne jest spalanie gazu w zwala na poważne zmniejszenie kosztów eksploatacji wysypiska zapewniając energię dla
pochodni.
Jężeli w pobliżu wysypiska przebiega sieć celów własnych oraz dając zyski poprz ez sprzegazowazaopatrująca osiedle lub miasto, można daż tęi energii odbiorcom zewnętrznym.

l.

Zagospodarowanie streĘ ochronnej wysypiska w
Baryczy, Biuro Projektów i Studiów Gómiczych w

Krakowie. 1993 r.
2. Dokumentacja powykonawcza odgazowania wysypiska odpadów komunalnych w Baryczy. I etap,
marzęc 1994 r., Ins§tut Gómictwa Naftowego i
Gazownictwa w krakowie.
3. Instalacja do odgazowania wysypiska odpadów
komunalnych w Baryczy. Etap I, I.G.NiG., Kraków
kwięcień 1994

r.

la

Decharge du Bourgailh.
Opracowanie własne. Bordeaux 1992 r,
5. Charakterystyka gazu wysypiskowego pod kątem
wykorzystania w zastosowaniach typowych dla
gazownictwa. Ref. na XXXIII Zjazd Gazov"mików
Polskich. Jerzy Dudek, Jerzy Rachwalski, 1993 r.

4. Biogaz produit par

Literatura:

6. Ekologiczrre i ekonomicme aspekty poz,vskiwania i

wykorzystania ganl z wysypisk komunalnych. Mgr
inź. Julita Piskowska, mgr inz. Waldemar Kowalik

I.G.NiG. Ref. na XXXIII Zjazd Gazowników
Polskich, Opole 1993

r.

komunikat

TEGHNIKA W ENcYKLoPEDll

KRAKoWA

Trwająprace nad opracowaniem w biezącym

roku wszystkich haseł do Encyklopedii
Krakowa, która będzie wydana przęz

Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w

Krakowie.
W wykazie haseł zostały uwzględnione stowarzyszęnia naukowo-techniczne (z Krakowskim Towarzystwem Technic znym), ins§tuty naukowo-badawcze, szkoły zawodowe i
8

Wższe uczelnie techniczne, czasopisma przemysłowo-techniczne (z Czasopismem Technicznym), muzea techniczne, spółki i
zakłady przemysłowe za|iczanę także do
zabYków techniki przemysłu, uznani twórcy
krakowskiej techniki i kultury technicznej,
także biura projektów.

mgr Szczepan Świątek

CZASOHSMO TECHNICZNIE

Prof. dr hab. inż. Juliusz Korelski

z PRAKTYKI

lNZYNlERA MosToWEGo

CZ. I

Uwagi do badań dwudźwigarowych przęseł sfalowych
mastów kolejowych

1.

Wstęp.

Do niedawna w mostach kolejowych dwudzwigarowych przeważająca częśćkonstrukcji
była wykonana ze stali. W zwięku z tym przyjmowane do obliczeń statycznowytrzymałościowychpodstawowe parametry geometryczno-mechaniczne tzn. moment
bezwładności przekroju "J" oraz moduł Younga "E" dotyczyły wyłącznie stali.

W ostatnich latach zarysowały się w kolejnictwie tendencje do zwiększania prędkości
taboru (zlłłaszcza pasażerskiego), podnoszenia "komfortu" judy oraz stosowania na
obiektach inzynierskich wszystkich maszyn drogowych, które stosowane są na szlaku poza
obiektami. Opisane wymogi zmuszają projektantów do stosowania

w obrębie kolejowych

obiektów mostowych nawierzchni na podsypce, identycznej jak na szlaku.

Stosowanie nawierzchni tłuczniowej stwarza koniecznośćwykształcania w obrębie

mostów i wiaduktów należycie izolowanych koryt balastowych o konstrukcji stalowej (płya
ortotropowa), betonowej (płlrta żelbetowa) lub mieszanej (pomost zespolony). Ponadto na

obecnie realizowanych obiektach stosowane są często specjalne chodniki, instalowane są
oporęczowania oraz przeprowadzane są różnego typu urządzenia obce (rurociągi, przewody.
itp.).

Wszystkie te elementy z jednej strony zwiększają ciężar własny konstrukcji, z drugiej
jednak w pewnej mierze wlączają się do współpracy z zasadniczym stalowym ustrojem
nośnym mostu. Samo zwiększenie ciężaru własnego konstrukcji jest łatwe do obliczenia,
natomiast okreŚlenie wzrostu sztywności zginania przęsła, a więc wyznaczenie takich
wartoŚcijak moment bezwładności"J" oraz zastępczy moduł "E" jest niemożliwością.

Rzeczylvisą sztywnośćzginania przęsła w kierunku pionowym, poziomym oraz sztywność
skręcania można łatwo wyznaczyć (ze l00o/o pewnością)przez wykonanie pomiarów "in situ"

przy okazji próbnego obciąenia statycznego i dynamicznego,

Zanim do tego przystąpimy - chcemy zaznaczyc co następuje. Zarówno opisywany typ
'konstrukcje
konstrukcji jak i
"dźwigarobetonowe" są w gruncie rzeczy konstrukcjami
zespolonymi, chociż dla odróżnienia ich od "typowych" - nalezałoby nazwaó je:
"

CZASOPISMO TECIINICZNE

konstrukcjami para-ze§polonymi".
9

2. Ugięcia pionowe

pnęseł dwudźwigarowych.

Do obliczania maksymalnych ugięć pionowych obecnie wykonywanych stalowych mostów
kolejowych typu dwudźwigarowego jest powszechnie używany następujący wzor:

1,

=5,1.

M,.-l'

(l)

48. E, I;

gdzie:

x
M,

jest osią podłużną przęsła o rozpiętości l,
jest maksymalnym momentem zginającym w l/2 (ewentualnie blisko ll2, o iIę

x-

ten jest

większy.

3. Próbne obciążenie statyczne.

Pomiary ugięć pionowych podczas próbnego obciąZenia statycznego pozwalają

bezpośrednio ocenić sztywnośćzginania przęsła w płaszczyznie pionowej. Znamy

pomierryliśmystrzałkę ugięcia

M, i

I,

$r,st.

Ze wzoru (l) otrzymujemy doświadczalnie prawdziwą wartość"wskźnika szrywności
pionowej":

u,=
^_ EI,
4.

=*#

(2)

Próbne obciążenie dynamiczne.
Do dalsrych rozważań wprowadzimy kilka oznaczęń,.
Q

-

g

-

m

-

p

-

D,
D,

ciężar własny przęsła bez łożysk,

przyspieszenie ziemskie,
masa

przęsła,

m:

przęsła, p:

masa na jednostkę długości

EI,= il r=

"o%-- sztywnośó przęsła na skręcanie, gdzie
-

m/l

: Q(g

l)

sztywnośó zginania w kierunku pionowym,
§ztywność zginania w kierunku poziomym,

O" =

f7,,/l1,,k,

Q/g,

@

-

oznacza moment bezwładności

masy przęsła względem osi obrotu,

częstotliwości drgan własnych pionowych, poziomych i skrętnych.

Próbne obciążenie dynamiczne wykonuje się zwykle tym samym obciążeniem, które
stosowano do badan staĘcznych, z rozmaitymi szybkościami judy.

.
.
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Podczas badan dokonuje się zazwyczaj pomiaru następujących wielkości:

drgań własnych i wymuszonych pionowych, co pozwala na obliczenie współczynnika

dynamicmego drgan pionowych, logarytmicznego dekrementu tłumienia i innych
charakterystyk,
drgari własnych i wymuszonych poziomych (poprzecznych),

CZASOPISMO TECHNICZNE

.

drgań skrętnych.

Do oceny wyników badań dynamiczn.vch dysponujenry ciobrynri, sprawdzołry:::i wzorami
teoretycznymi, które ponizej zo staną przyoczon€.
4.1. Drgania pionowe.

Do obliczenia pierwszej częstotliwości drgan własnych rrioriow},cłT stosujenry zaieżność:
l
,

1

\l

l:

: .!

l

(3
Ł!

)

- rozpiętośćbadanego przęsła,

D,

=

EJ,-sĄvtłnośćzginania wzięta z proby statyeenej.

4.2. Drgania poprzeczne (poziorne).

Do obliczenia pierwszej częstotliwości drgań własnych poziomych stosujemy zalężnośc:
flh=

rG ^IĘ lH,)
1,57

Znając Pomierzoną wartoŚc nh obliczymy
sźyrvnościpoziomej:

ze wzoru (4) bezbłędną wartoścwskaznika

z

D^= EI

,

(4)

r1

|r,,)'

=-

,l' ,p

1,572

(5)

4.3. Drgania skrętne przęsla.
DoszliŚmY do nastęPującego wzoru na częstotliwośćdrgań własnych skrętnych przęsła:

fr,, =

Dokładne okreŚlenie wartościO,

0,45

-ł-

G,I
o

=*jest

o.

IHz]

(6)

niesĘchanie trudn e ze względu na dużą ilośc

z

wsPÓłPracującYch,ze sobą elementów w obrębie przęsła. wykonanych często
różnych
materiałów, W m'tięku z tym sięgnięto do wyników przeprowadzonych doświadczeń.
Na
kolejach niemieckich stwierdzono (jak również w wyniku skromnych, własnych
rozważań

Podanych na rysunku |), że częstotliwośćn.

drgań własnych skrętnych w przęsłach
dwudŹwigarowych kolejowych jest niemal dokładnie równa częstotliwości drgań
własnych pionowych n,, czyli:
frr=fru
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(7)
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zarys dolnej częściprzekroju
przęsła dwubelkowego

belka lewa

3t,l

belka prawa "p"

"l"

blz

l
:

amplituda d rgań własnych
belki lewej

- -

r

'
ib

r

bl2

lo5,5,

ł
;

amplituda dr9an
własnych belki prawe1

c
o.9
cN

c9
olł

}ś

i=
3,d

ap
(E(§

(!Jz
>J

§=.

93

9,6,

b§,;
o-tr
§y
E
cOJo

E6

(Ey =tr
coo
o o,Ń
9Jo o
o€ o

(§

o,-
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Uwagi iwnioski:
'1,

Częstotliwośc drgań własnych
pionowych obu belek 1est jedna-

.L

O)O
,\€ g

kowa,

V,

2, Róźnic się rnogą amplitudy drgań
piono,wych, co ma wpływ na powstanie drgań "n." sxręcającyctr
przęsło dookoła osi podłuzne,1 w9
rysunku obok,
3, Róźnica amplitud drgan podłużnych a" - a",, wyrażona w mieze
łukowejdaje amplitudę a. kąta
skręcenia osi podłużnej pzęsła

pzy rozstawie belek

ał'l

l

3,o,

"b":

ó.=[?r,l ,a(e)]

/b

Częstotliwośćdrgań skrętnych pzęsła n. jest liczbowo równa częstotliwościdrgań pionowych tego
przęsła:

B.=fi

Rys, 1 Drgania własne przęsła dwudzwigarowego

I2
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Jednocześnie amplitudy tych drgań skrętnych sąbardzo nrałe.

Wnioski.
Jestem zdania, że przedstawione powyżej uwagi mogą być ułatwieniem prąv badaniu
stalowych, kolejowych mostów o konstrukcji dwudzw,igarowej. a najważniejsze wartości
5.

,,wskaŹników szłwnoŚci": Du,D1, oraz ns:nv i n6 poi,vinni; byc odnoto\\,ane rv książkach lub metrykach
badanych obiektórł,

Literatura:
IlJ Lisou,ski A.: ,,Drgania prętów pro,stych i ram. W'ybrane zagaclnienia i prz1l|ęląa)y. l|'ydclu,nictlt,o
B udowni c tl,, o i Arc h it ekt ur a Warszatvą ]957.

CzęśćII artykułu w następnym numerze:
Dr inż. Karol Ryż ,,Przykłady obliczeń - przęsła pełnościennei przęsła ktatowe".

Z refleks

ji

źródłoznawczei.

WINIETY FIRM KRAKoWsKlcH
W badaniach nad przemysłem, techniką i handlem krakowskim w XIX i XX wieku interesującym materiałem są winiety na pisrnach wychodząc e z różnyclr podniiotów gospodarczych.
Stwierdziłem następuj ące rodzaje ił,iniet: przedstawiające widok w całościlub w częścizakładu
(architektura ptzemysłowa), często na tle krajobrazu i z dołączonymi odznaczeniami i
wyróżnieniami, z elemęntem zabytkowej architektury krakowskiej i herbem Krakowa, przedstawiające widok wewnętrzny z wyposażeniem, z r.r,yrobami technicznymi (wytwarzanymi lub
sprzedawanymi), tylko z v,ryróżnieniami i nagrodami m,in. na targach oraz w _vłącznie ze znakami
(markami) ochronnymi. Miały walory promocyjno-reklamowe. infonnowały o kondycji
majątkowej właściciela,np. widok kamienicy. Preferowane były winiety kolorowe.
Wartośćpoznawcząposiadają zwłaszcza ,,artystyczne" winiety przedstawiające architekturę
przemysłową na tle Ówczesnego krajobrazu m.in. Zieleniewskiego, wyposażenie techniczne oraz
wyroby iurządzenia.
W Archiwum Państwowym w Krakowie są prowadzone prace nad ich pełną inwentaryzacją w
różnych zespołach i zbiorach archiwalnych, najstarsze pochodzą z 1890 r. Planowane .jednak ich
wydanie będzie mozlir.ve dopiero po uzupełniających studiach źródłoznalvczych nad domnie_
manym autorstwem oraz po- skonfrontowaniu widoków na rł,inietach z dokumentacją techniczną
obiektów i planami kartograficznymi, ewentualnymi fotografiami i pacztówkami, z okresu lristorycznego z którego pochodzą, Pożądanie jest także studium nad winietami firm w zaborze austriackim, pruskim, rosyjskim na tle terrdencji ,,artysĘcznych" i promocyjno-reklamowych ówczesnych krajów.
mgr Szczepan Swiątek
st, kustosz AP Kraków
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Mgr inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Jamroży

BETON W ARCHITEKTURZE
I.

idzie niemoznośćidentytikacji z miejscem

WPROWADZENIE

w

kra.iobraz,ie mtast, a
także coraz częściejr,vsi. Jego rosnąca w
budownictwie popularność lvynika przede
wszystkim z łatwościwykonania, trr,vałości
oraz uniwers al nośc i zastosowania. Początkou,o
użyvlany głórł,nie do rr,ykonania konstrukcji
budowli ukr.vtych dla oka ludzkiego. poźrriej
z,ac z$ bl c szero kel ekspo norvan},, na z,ewnątr z z

Beton-otacza nas

zanriarem ukazywania szczerości materiału"
"fo co t:r przełomie XiX i XX ,,,viek-u bl,ło

notvatorstt,em ! chęcią uy,kreowania zT:wającegc z przes;,:łl-,scią" i]swcgł :si."iit rr
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zamteszkania, nuda, albo po prostu brzydota
wywołały chęć zmian w obrazie budownictwa,
Zaczęta więc wprowadzać detal, kolor,
zrożntcowanie faktury, sięgnięto do stylów historyzujących, większe zastosow,anie znalazły
cegła, drervno, kamień, szkło. Tymczasem
okazu.ie się, ze istnieją sposoby, dzięki którym
:

rv_vsłuzony beton moze osiągać całkowicie
now}, \/\Nraz estetyczn,v i w zgodzie z plastycznymi r,vl,maganiami końca vvieku rłożeb_vć
stosowany w bardzo rł,ielu dzieclzinach
budorvnictwa.
'Zanim sposob1"
prześleclźn-r__v dzieje

te zostallą

arcłritekturę.

tg,,l,{]Z\ło.I BUDOWLI Z I}ET{}NU
1ria]starszy b,ęton odkrl,to ok. -<ó00 !,. p.n.e,
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betonu

przedstavvione,

jego rł"płl,rv na
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Lepenski W'ir z oh"
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Odnaleziono go dzięki wykopaliskom na
brzegu rzeki Danube w miejscowości Lepenski

Mr w byłej Jugosławii. Był on uzyty do rłykonania podłogi domostr,va w osadzie skonstruowanej przez zyjących tam w epoce kamiennej rybaków. Podłoga grubości 25 cm zrobiona była z czerwonego wapna, piasku i zwiru
z dodatkiem wody (Rys. 1).
Wydaje się, ze ok. roku 5000 p.n.e. sztuka
wytwarzania betonu zamarła i odrodziła się

dopiero ok. 2500 r. p.n.e.

O ile

wierzyc

znalezionym dokumentom pewna forma betonu
została i.vówczas uzyia do budowy Wielkiej

Piramidy w Gizie w starozytnym Egipcie.
S/edług niektórych źrodęłbyło to \^/apno
cementor,ve.

Z roku 1950 p.n.e, pochodzi najstarsza znana
ilustracja przedstawiająca proces murowania.
Jest to malowidło ściennezTeb w starożytnym
Egipcie.
Początkorvo beton używany był jedynie jako
zaprawa wtĘąca skalne bloki, dopiero duzo
później uznany został jako materiał konstrukcyjny. Sztuka wytlvarzania betonu prawdopodobnie rozprzesttzeniła się z Egiptsl na
wschód i ok. 500 p.n.e, spotykamy go w
staroźytnej Grecji. Prawdziwy beton został
poprzedzony tzw. pseudo-betonem, który był
tak słaby, ze trudno była z niego zrobtć zwartą
masę gdyż zawterał za duże karł,ałkiskalne o
płaskich i wydłuzonych kształtach.
Uważa się, ze starozytny Rzym zaczerpnS
pomysł tworzenia betonu z Grecji. Najwcześniejsze Rzymskie przykłady na jego
użycie pochodzą z ok. 300 r. p.n.e. A właśniez
Łaciny pochodzi słowo beton (ang. concrete).
Łacińskie ,,concretus" oznacza zrośnięty. W II
w. p.n.e. zaczęto wydobywac ze źrodłakoło
Pozzuoli rożowy, podobny do piasku materiał.
Zmieszany z wapnem utworzył ku ogólnemu
zdumieniu mieszankę mocniejsząniż wszystkie
znanę dotąd zaprary. okazało się, że materiałem tym był pył wulkaniczny z dodatkiem
krzemu i aluminium, który po połączeniu z
wapnem nazwano pozzolanic cement. Odkrycie to pozwoliło na wielką trwającą cńery
stulecia rozbudowę Imperium Rzymskiego.
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Jedną z pierwszych powaznych inwestycji, w
której użyto tego materiału była budowa teatru
w Pompejach (75 r. p.n.e,). Rzymianie dĘyli
do wzmocnienia swych budowli poprzez zatapianie rł, betonie pasów lub prętów z brązu.
Niestety z powodu róznych właścilvościtermicznych wl,stępował,v skurcze i pęknięcia.
Niepowodzenie to zmusiło Rzymian do wznoszenia vr,yższ5lch budowii o grubościach ścian
do 8 m. Poszukując możliwościuzyskania lekkich konstrukcji z betonu rłypróbowali technikę stosowaną przy w}robach garncarskich,
i,rykonu.iąc w ten sposób łupiny i łuki. I-ekki
beton uą,to .ł Colosseunr i Pantheonie - jednei
z kilku rzymskich budowli. która przetrwała
nietknięta. Pantheon stał się inspiraciĄ dla Sir
Christofera Wren'a do projektu Katedry śrv.
Pawła w Londynie. W I w. n.e. beton został
zaakceptowany jako materiał budowlany i
przyczynił się do rozbudowy potęgi rzymskiej.
W Brytanii większośćrzymskich budowli było
wykonanych z betonu wapiennego. Rzymianie
byli ekonomistami i starali się używać takiego
kruszcuiaki lokalnie występował.W 122 r. n.e.
cesarz Hadrian wizytujący tę najbardziej na
północ wysuniętą częśćImperium Rzymskiego
zteorganizował graniczny system obronny,
czego rezultatem stał się Mur Hadriana - jedna
z najdłuższych rzymskich konstrukcji" Mur
wysoki na 3 m, długi na l20 km zallnerał 16
dużych i 80 mniejszych fortów ora,z I58 wiez,
Rzymianie uzywali betonu na szeroką skalę
przy budowie willi w Brytani i stosowali go w
ścianach i podłogach, z których niektóre pokrywano pracowicie dekoracyjnymi mozaikami.
W ciągu 800 lat Rzymianie rozwinęli beton od
prymitywnego i nieobrobionego do jednego z
głównych materiałów budowlanych. Jest więc
zadziwtające, że wtaz z upadkiem Imperium
Rzymskiego prawie cała wtedza dotycząca
używania betonu zanikła prawie zupełnie.
Niedawne wykopaliska w Northampton odkryły pozostałościtrzech naczyń do mieszania
betonu (tzw. Saxon betonu) datowane na ok.
700 r. n.e. Ilośćobiektów ztęgo betonu jest jednak ograniczona. Dlatego uważa się, ze tak
naprawdę znajomośćsztuki wykonywania i
15

uzl,wania betonu odrodzili w Brytanii Normanowie, tsył on lłykorzystywany jedynie jako
materiał wypełniający do budorły kamiennych
ścian.

Interesujący jest przykład opactwa Reading
w Berkshire z lI0 r., gdzte kamienne elewacje
prarł,ie całkorł,icie odpadły,, a pozostał jedynie
betonowy szkielet. Z szerokim zastosow,aniem
betonu w wiekach średnich mamy do czynienia
w takich budowlach jak zamki i wieże np. w:
White Tower w Tower of London, Dower,
Corfe, Rochester. W kościołachi katedrach był
używany do wykonania fundamentów np.
Salisbury Cathedral (1220-1ż65).
W wieku XVI w budynku Little Moreton
Hall (1580) w Cheshire podłoga pomieszczeńz

kominkami wykonana była z połączenia

wapna, piasku i pyłu drzewnego (wapiennopyłolvy beton), zastępując tradycyjną podłogę
drewnianą. Ogólnie jednak zarówno w średniowieczu jak i w renesansie beton poza fundamentami t rzadko podłogami nie był uzywany.
Dopiero w roku 1568 francuski architekt
Philbert de l'Orme uĄł betonu także do innych
elementóą a w 1153 r. George Semple
wykonał betonowe fundamenĘ mostu Essex w
Dublinie. W 1824 r. Joseph Aspdin ogłosił
patent na całkowicie sńuczne spoiwo tzw.
cement portlandzki, co dopiero zapoczątkowało intensywny rozwój budownictwa z
betonu. Stawało się ono cotaz śmielsze i
doskonalsze. W roku 1835 powstał pierwszy

Rys. 2 - dom W. E. Warda w Port Chester
(1873 - l876).

arabskiej, bizantyjskięj czy staro egipskiej. U
schyłku wieku w jednym dziele (budowli,
wyrobie przemysłowym) zawterano elemenĘ z
różnych epok, dając początek eklektyzmowi.
Wtedy też francuski ogrodnik - dekorator
Joseph Monier uynalazł,jak głosi anegdota ptzez przypadek, żelbet. Kiedy przez nieuwagę
żelazny kosz wpadł mu do płynnej masy
betonowej, okazńo się, że po wyciągnięciu, na
siatce kosza utworzyła się szybko twardniejąca
wykonany w całościz betonu budynek - betonowa powłoka. W 1867 r. Monier zgłosił
Swanskombe w Kent. Około roku 1845 cement patent, w którym zastrzegł sobie prawo
portlandzki został po raz pierwszy wykorzys- wykony.wania żelbetowych koszów dla potrzeb
ogrodnictwa. Potem na wystawach światowych
tany do naprawy ważnej budowli inĄnierskiej
Thames Tunnel w Londynie. W drugiej w Paryżu demonstrował wszechstronność
połowie XIX w. jeszcze sporadycznie ale juz nowego materiału, pokazując wykonane z
coraz częściej powstającałe betonowe wille np. żelbetu naczynia, rury podkłady kolejowe itp.
Propagując żelbet Monier nie rozumiał jeddom W.E. Warda w Port Chester w Ameryce z
nak jego konstrukcyjnej roli. Podstawową
1872-76 r. (Rys.2).
W łm samym czasię w Europie użrywany zasadę konstrukcyjną żelbetu sformułował
jest żelbet. W Europie, w której właśniew dopiero Tadeusz Hyatt, który w książce o
wieku XIX zakoruenił się kult przeszłości, żelbecie wydanej w roku 1878 stwierdził, na
kiedy architekt uparcie szukał wzorów w klasy- podstawie swych długoletnich doświadczeń, iż
cyzmie, gotyku, renesansie czy baroku, a gdy i dla wytwarzania płY, belek i sklepień beton
powinien by ć połączony z prętami żelaznymi w
tego było mało, sięgał do formy architektury
16
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mi, spiralne schody wolno stojące, trzymetrowe
konsole itp, Dzięki temu iz zastosowanie źelbetu zbiegło się z dĘeniem wielu wybitn,vch
architektów przełomu XIX i XX wieku do
prostej formy, zaczĄ się powolny odwrót od
eklektyzmu i poszukiwanie nowego, rządzącego się własnymi prawidłami stylu.
I tak tez rok 1895 przvniósł zdecydowane

zmiany we w,szystkich gałęziach sztuki cd

architektury, malarstwa, rzeżby począwszy, na
drukarstwie, jubilerstrvie skończywszy. Po raz
pierwszy od czasów neoklasycyzmu pojawiła
się próba zorgantzowani a w,spółpracy artystów
rożnych specjalności,Nowy styl osiągał coraz
większąpopularność. We Francji, Anglii zwano

.go ,,art nouveau", we Włoszech ,,Stille

Libert,v", w Niemczech ,,Jugendstil", w Austrii

Rys. 3 - Casa Batllo w Barcelonie (1905 - I907),
proj. A. Gaudi.

ten sposób, by żelazo było zawszę po stronie
naraźonej na rozciryanie. I to podstawowe dla
prak§ki zelbetowych konstrukcji budowlanych

stało się niezwykle istotnym odkryciem,

a

patent na nie nosi numer 206112.

Prace Hyatta pozostały jednak nieza-

uważone. Popularność w Europie beton zawdzięcza więc nie jemu ale działalnościfrancuskiego konstruktora Francois Hennebique'a,
który jako pierwszy w Europie opracował i
opatentowałw 1892 roku metodę wznoszenia z
żelbetu monolitycznych konstrukcji uwzględniając działante sił w szkielecie budynku.
Wypróbował on swój system również w praktyce wznosząc w wielu krajach sanatoria,
banki, mlJzea, dworce, a na wystawie paryskiej
w 1900 roku przedstawił korzyścipĘnące ze
stosowania nowego materiału - udowodnił, że
zelbet może prryjmować dowolne formy w
zależnościod deskowania i dostosowaniazbrojenia, Pokazał bowiem budowlę z dziesięciocen§metrolvymi przelotami między podpora-
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secesją,,Sezession", co oznacza,,oddzielenie
się". I ta ostatnia nazwa prryjęła się również w
Polsce. Mimo, iz secesja była nowatorska,
źrodełinspiracji szukała w formach późnego
baroku, rokoka, w sztuce ludowej czy dawnej
grafice japońskiej. W architekturze konteczny
stał się materiał, który można by dowolnie
kształtować, osiągając formy płynne i miękkie.
Nadawały się do tego żeliwo, stiuk i żelbet.
Największą lńlagę przywiązywano w secesji do
dekoracji i omamentu. Secesyjne był elewacje
budynków i ich wyposazenie, uksźałtowanie
wnętrz jednak w większości tradycyjne. Tak
bogate, niezwykle plasĘczne uformowanie,
dające ciekawe, nieraz ptzedziwne efekty
światłocieniowedekoracje możliwe byĘ do
wykonania przede wszystkim dzięki zastosowaniu betonu. Spójrzmy choćby na niektóre z dzieł jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli secesji, Antonio Gaudiego,
Wszystkie jego budowle uderzająwidza silnym
ładunkiem ekspresji i irracjonalnym uksźałtowaniem ptzestrzeni l,...Tld dachach wznosi z
betonu dekoracyjne ukształtowane kominy,
ubiera w tajemnicze maski wyloty otworów
wentylacyjnych, rozpina tarasy widokowe o
zawtłych, płynnych liniach..." [1] Rysunek 3
przedstawia jedną z willi zaprojektowanych
przez Gaudiego w Barcelonie: Cosa Batllo
(1905-1907), a na rysunku 4 widzimy fasadę
17

wówczas jtszcze

w skali

dośw,iadczalnei"
b udynkćw,
co miało pozwoiic na stan<iaryzowanie elenrentów żeibeiouych oraz na stosowanic stropórł,
grzybkow,v-ch, które dopiero za kiika iat został1,
opracOwane kon strukcl,j nie, Proj ekty i pomy,sł1,
Garniera wy-przedzał,v zb,vtznałznie, bo ok. 30
lat rozr,vói m_v-,śiiarchitektoniczt,tej i urbanist,.cznej, b1,, cicczekać się reaiizac_!i. .iednak zeibe:
Łi
pojarł,iał siq na piacacn budorł,},, Europi, i
#
Stanóił, 7je dnoczon1,-clr coraz czę ści e.i, Je szcze
F,
Sl
przez drva pierwsze dziesięciolecia XX rł,ieku
lt
'll
obiektami budowanymi w oparciu o żelbet
będą fałlryki" garaze, mosty. których tu,órci,
myśleli wyłącznie kategoriami funkcji i konstrukcji, nie wdając się w problema§kę estetycznątych lat. Ale rv roku 1092 pojawia się lv
Paryżu przy ulicy Franklina pierwszy w
Europie mieszkalny budynek o konstrukcji
zelbetowego szkieletu. Twórcą jest architekt
Auguste Perret. W swoich projektach Perret
konsekwentnie stosuje żelbet nie starając się
ukrywać istoty nowego materiału. Dom ten w
porównaniu z sąsiednimi wcześniej powstałymi budynkami wygląda jak pozbawiony
Rys, 4 - kościółSagrada Familia w Barcelonie
(od 1883), proj. A. Gawdi.
fasady. Po raz pierwszy w budynku mienie ukończonego do dziśkościołaSagrada szkalnym zostaje wyeksponowana jego konFamilia również w Barcelonie, stanowiącego strukcja. ,)... Całośćswymi zdecydowanymi
wspaniały pomnik śmiałejmyśliarchitekto- liniami i efektem nadwieszenia sześciu pięter
nad cofniętym, przeszklonym parterem robi
nicznei.
Z niezwykle odważnym jak na owe czasy, wrazenie kruchości. Miało to swoje konsekzastosowaniem żelbetu - jednak tylko w fazie wencje - banki odmówiły przyjęcia hipoteki na
projektu, mamy do czynienia w powstałej w ten budynek, który wg. ekspertów miał się szylatach 1901-1904 koncepcji miasta prze- bko zawalić... Perret wykorzystał swobodę,
mysłowego Tonego Garniera. Już sama myśl jaką daje konstrukcj a szkieletowa dla różnorodzaprojektowania miasta przemysłowego dla 35 nych ukształtowań planów poszczegolnych
tysięcy ludzi była w owym czasie całkowicie kondygnacji. Ścianki działowe można ustawić
nowa. Ęmczasem stworzony przez Garniera dowolnie między wolnostoj ącymi zelbetolvymi
plan jest linearny, podczas gdy dotąd słupami konstrukcyjnymi.,." t1]. O innym
stosowano konsekwentnie plany koncen- swoim dziele - budynku garazy przy ulicy
tryczne, v,yrażnie zróżnicowane zostają fun- Ponthieu w Paryżu z1905 r., Perret powiedział,
kcje miasta - mieszkanie, praca, wychowanie, że jest to pierwsza w świecie próba estetyki
odpoczynek, ruch - co zostało opracowane żelbętu. Nie było to jednak stwierdzenie
dopiero w roku 1933. Prawdziwie zaś słuszne, ponieważ mimo wyeksponowania na
rewolucyjnym myśleniem wykazał się ów zewnątrz konstrukcji i przeszklenia elewacji
Zapropono w,aŁ ł;ężkubic zne fcr;:r:l,

młody architekt wybierając jako materiał dla
całej budowy żelbet, który był jedynie
18

zachowana tu została tradycyjna osiowość i
symetria. Choć Penot utorował drogę rozpoC]ZASOPIS}IO TECHNICZNE

fiys,5 - most Salginutobel, Szwajcaria (]929 - 1930), pro.i. R. Maillart.

wszechnieniu zelbetu, nigdy nie wyzwolił się
od reguł architektury klasycznej.
Następnym przełomem w stosowaniu żelbetu stała się działalnośćRoberta Maillarta - konstruktora o ogromnych uzdolnieniach architektonicznyc h, specj al i sty w dzi e dzinie budowani a
mostów. Pierwszym sukcesem jego firmy prawdziwego laboratorium konstrukcji żelbętowych był most na rzece Inn w Zuoz w
Szwajcarii (1901). Maillart jako pierwszy konstruuje mosty stanowiące ograniczoną całość,
pozbawione częściniepracujących, jak to miało
miejsce do tej pory kiedy jezdnia leżąca na
drewnianych belkach była zawsze elementem
konstrukcyjnie biemym. Mosty Maillarta charakteryzująsię niezwykłą lekkością (Rys. 5), a
było to wynikiem dĘenia ich twórcy do niskich
kosztów budowy i łatwościrealizacji. Jest
ciekawostką że Maillart nie lubiąc skomplikowanych i żmudnych obliczeń wymyślałkonstrukcje, których sta§ka była v,yczuwalna najprostsze, a jednocześnie harmonijne.,,... Maillart wyka zyw al szczego|nąwrażliwośći intuicyjne wyczucie sił działających na konstrukcje. Czuł on, jak różdżkarz odkrywający bieg
podziemnych wód, ruchy i siły działające na
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konstrukcje. ... Dla Maillańa pręty stalowe i
beton nie były martwym materiałem..." cyt.
Siegfred Giedion t1]- Oprocz mostóW
Maillarta zajmowały badania nad nowym
typem stropu żelbetowego - stropem grzybkowym. Chodziło mu o to, by płyty stropowe,
tak jak jezdnie mostu, pracowały w ramach
konstrukcji, nie musiały być wsparte na
belkach. Efektem długotrwałych doświadczeń
jest 8-śmiocentymetrowa, Yłzyżowo zbrojona
płyta połączona monolitycznie z podporamt za
pomocą tzw. grzybków. Po raz pierwszy strop
taki zastosowano w 1910 roku, a popularnością
cieszy się do dziś.
Tymczasem na świecie zaczęła ścieraćsię
tendencja do architektury racjonalistycznej
wynikającej z funkcji, konstrukcji, tozwiązań
materiałowych i nowych technologii z architekturą w której dominuje osobowośćarchitekta,
w której względom formalnym podporządkowane są wszystkie inne. Przedstawicielami pierwszej tendencji byli m.in. Walter
Grapius i Adolf Mayer, stosujący w swoich
projektach wynikające z konstrukcji proste siatki pionowych i poziomych podziałów na swobodne, kubiczne bryły. Przykładów drugiej ten19

Rys. 6 - Hala Stulecia we WrocłOwiu
(1912 - 1913), proj. M. Berg, Trauer.

bolizujący przyrządy opt},czne, zgodnie z projektem, który przew,idywał jako tworzywo
zelbet (Rys. 7). Nier.vątplilvie wartości
ekspresjonizmu zostały uznane i dziś,częgo
dowodem fakt, iz współczesna architektura
często je podejmuje, przeciwstarviając monotonnemu, seryjnemu budownictwu masowemu.
Powazny wpływ na rozwój myśliarchitektonicznej XX w. miał równiez kierunek malarski zwany kubizmem. Spowodował on inne
rozumienie przestrzent, którą przestano
ograniczac cńerema ścianami, która stała się
wieloplanowa, zmieniająca się w zależnościod
miejsca, w którym się znajdujemy, poprzez
rozpięcie jej między płaszczyznami swobodnie
zestawionych fragmentów ścian.I tu niezastąpione okazały się żelbet i stal tworzące
szkielety budowli, uwalniając je od masywnych
muróW co pozwalało na swobodę rozwiązań
przestrzennych. Architekturę europejską lat
1917-1926 kształtowaływięc: stosowanie
prostych form symetrycznych, świadome operowanie płaszczyzną i crystymi proporcjami
oraz eksponowanie pozbawionych ozdób,
surowych materiałów. Wówczas też europejska
architektura funkcjonalna została zdominowana przez słynne hasło Le Corbusiera
,,dom - maszyna do mieszkania" Le Corbusier

dencji szukać naleĘ najpierw w secesji, a
przed i po I Wojnie Światowej w ekspresjonizmie. Elementy ekspresjonizmu widzimy
już we wnętrzu wzniesionej w latach I9I21913 we Wrocłarł,iu Hali Stulecia. Architekt
Max Berg i inĄnier Trauer stworzyli dzieło o
wielkim znaczeniu dla rozwoju współczesnej
konstrukcji zelbetowej. Kopuła budynku liczy
ponad 65 m średnicy i jest oparta na czterech
potężnych łŃach. Ponad łukami pierścienie
kopuĘ powią7ane są siatką 32 cienkich żeber.
Bardzo ciekawy efekt plastyczny daje kontrast
ciemnego środka z silnym światłemwpa- twierdził,
dającym do wnętrza przez całkowicie przeszk,
lone pozostałe pierścienie (Rys. 6). W pełni

że dom ma się upodobnić do

ekspresjonizm rozwinął się jednak dopiero po
roku 1920, a architektem najbardziej z nim
związanym był Erich Mendelson. Projektował
on formy symboliczne, niezwykłe dynamicznie
traktując linie. Ciekawostką zwlązaną z
betonem w twórczości tego architekta była
realizacja jego projektu obserwatorium astronomicznego w Poczdamie tzw. Wiezy Einsteina. Budowa zaprojektowana i rozpoczętaw
żęlazobetonie została w końcu wzniesiona z
cegieł i tylko przykyta betonem. Wywołało to
protest, ponieważ stwierdzono, że konstrukcja
jest fałszywa. Zastosowanie cegły było prawdopodobnie wynikiem nieumiejętnościprzygo-

towania odpowiedniego zbrojenia. Mimo
wszystko udało się wybudować obiekt sym30

7 - Wieża Einsteina w Poczdamie
(l920 - 1921), proj. E. Mendelson.

Rys.
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betow,ej. Oprócz mieszkań znajdująsię w nim:
re stauracj a, b ar, kawi a mia, łażnia, po cńa, pr alnia, przedszkole, ogród zabaw z małym basenem pływackim, wleżąobserwac,viną solarium

oraz bieżnia i boiska spol,towe. Zew,nętrzne
ściany bloku sąnie tynkowane,,... Le Corbusier

po

Rys. 8 - surowy beton w bloku Marsylskim
(1946), proj. Le Corbusier.

ra7. pierwszy pozostawił tu surową

powierzchnię betonu, która stanoił,i naskórek
domu. Wydaje się rzeczywiście możliwe traktowanie betonu tak, jakby był odtworzonym
kamieniem, wartym eksponowania w swoim
stanie naturalnym, Dzięki odpowiednim deskowaniom można w,betonie uzyskac zjawiska
plastyczne, jakie osiągnęli Egipcj anie przez
wykuwanie napisów reliefowych w swy,ch
świątyniach..." t1]. Pozostawienie surowego
betonu na elewacji wl,wołało ostre sprzeciwy,
Twierdzono, że o ile z oddalenia wygląda on
bardzo dobrze, to z bliska niedbale i brutalnie
(Rys, 8). Niezrłykły talent rzeżbiarski ujawnil
natomiast Le Corbusier w projekcie kaplicy w
Ronchamp - całej zestawionej z miękko lvygiętych krzywizn (Rys. 9). Ciemnobrunatny dach dwukrzywiznowa łupinka ze zbrojonego, nie
tynkowanego betonu opada nad biaĘmi ścianami, nie leżąc na nich bezpośrednio. Ptzez
pozostawioną tu wąską szparę wpada do środka światłosprawiając wrażenie unoszenia się
przekrycia. Mówiąc o betonowych dziełach Le
Corbusiera naleĄ jeszcze wspomnieć o gmachu Parlamentu w zaprojektowanym przęz
niego samego mieścieChandigarh w Pendżabte, o pawilonie Philipsa na światowej wystawie w Brukseli (1958) - samonośnej kablobetonowej łupinie grubości 5 cmoraz o jednyn
z ostatnich jego dzieł - gmachu wydziału Sauk

maszyny ptzez standaryzację i uprzemysłowienie, dobre wyposazenie i łatwą obsługę, a jego
projekt powinien być inspirowany racjonalizmem, W skali masowej spowodowało to
powstanie architęktury niehumanistycznej,
nieliczęnie się z potrzebą każdego człowieka
do indywidualności, sprowadzenie dziaŁań
ludzkich do czynności zautomatyzowanych.
Sam Le Corbusier - postać wybitna choć
mocno kontrowersyjna ma w swym olbrzymim
dorobku twórczym również wille mieszkalne,
do projektowania których stworzył specjalnie
kilka nowych zasad: konstrukcję szkieletową
wolnostojące słupy, płaskie dachy, swobodny
plan, swobodne ukształtowanie fasad.
Najbardziej 7nanajest willa Savoye w Poissy
sur Seine (1929 - 1930). Na tle wysokich drzew
lasu, wśród łąk wyrasta proste, białe pudełko ze
szkła i betonu, jak gdyby zawisło w krajobrazie Pięknych Uniwersytetu Harward w USA
dzięki wolnostojącym słupom unoszącym pier- będącego konstrukcją z surowego betonu. Od
wszą kondygnację nad ziemią. UĘcie betonu XVIII w, kiedy wprowadzono w użycte
pozwa|a Le Corbusierowi na realizację jego przykładnicę, projektowanie architektonicme
nowatorskich pomysłów. W ogóle, w swojej zostało opanowane ptzęz dwuwymiarowy
twórczości architekt ceni przede wszystkim sposób myśleniai układ słup - belka. Jednak
materiały wytworzonę przez człowieka i prze, juz pod koniec XIX w. stwierdzono, że belka mysł. Widać to na przyŁJadzie kilku z jego element szty\ryny, pracujący na zginanie jest
najbardziej znartych projektów. Pierwszy to jednym z najmniej korzystnych elementów
styn:ry blok mieszkalny w Marsylii (1946), konstrŃcyjnych, natomiast wszelkie zaoŁ,rąwybudowany w konstrukcji szkieletowej, żel- glenia likrvidują niepożądane koncentracje
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Rys.9 - kupIica w Ronchamp (l95a - I955), proj.

napręzeń. Zaczęto więc poszukirł,ania konstrukcji bez złamań, w której siły obciąeń
rozkładały by się naturalnie i przebiegały
płynnie. Jednym z przyl<ładów stały się zaprojektowane w 1916 roku przez inżyniera Eugene
Freyssineta hangary dla sterowców w Orly pod
Paryżem. Stanowi je paraboliczna hala żęlbetowa z prefabrykowanych elementów, która w
żadnym punkcie nie posiada koncentracji
napręzeń, Wytrzymałośćnie zależy tu od
grubości. Im bardziej naturalny jest kształt, fym
lepiej pracuje konstrukcja, tym swobodniej
przepływają siły i naprężenia. Wspomnieć
równiez naleĘ o korzyściach wypływającychz
zastosowania przez Freyssineta technologii,
którą wypróbowano wcześniej jedynie przy
budowie mostów, a polegającej na sprężaniu
betonu. Uzyskano to przez ściśnięcietych elementów konstrukcji, które przy nonnalnym
obciążeniu są rozciągane. Początkowo uzłwano specjalnych pras. Teraz sposobów
sprężania jest bardzo wiele np. za pomocą
wewnętrznych strun stalowych - strunobeton,
oo

Le Corbusier.

czy wiązek drutów - kablobeton.

Obok

niewątpliwych korzyści technicznych i ekonomicznych jakie można uzyskać dzięki takim
rozwiązaniom niezwykle wazne jest, ze dały

one możliwośćwznoszenia obiektów

o

ciekawych, oryginalnych formach posiadających makomite walory estetyczne. Od kiedy
zaczęto stosować żęlbet, układy przestrzenne
budowli przeszły od prostokątnej siatkt sńywnych konstrukcji szkieletowych do swobodnych, płynnych form powstających w wyniku
umiejętnego wyciągania wniosków z poznanych praw natury. Freyssinet znalazł
niedługo godnych następców w osobach kilku
wybitnych konstruktorów. Byli nimi m.in.
Włoch Piere Luigi Nervi i Hiszpan Eduardo
Torroja. Wystarczy r.vspomnieć trybuny stadionów sportowych Nerviego we Florencji
(1930 - 1932) i Torroi w La Zarzue|a pod
Madrytem (1935) o ciekawie i śmiałouformowanych żelbetowych dachach. Natomiast
Robert Maillart i Hans Leuzinger wznoszą w
latach i938 - 1939 na Szwajcarskiej wystawie
CZASOPISMO
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Rys. l() - puwilon cementu w Zurichtł
(1938 - l939), proj. R. Maillart, H. Leuzinger.

krajor,lej r,", Zuricłiu pa,,"vilon eementll będący
cienką parabolicznąłupiną (R1 s. l}i. Z rloi.łl-ch
zdob1,,cz1, i odkrl,ć ktlnstri-ikcl,inlch i technolclgiczny,,ch kcrzl,stano przede \,vsz},stkim prz},
proiekto\ł,aniu obiektt!rl, o duzej porł,ierzchlii,

które ze względu na swe funkcje nie powinny
mieć wewrętrznych podpór. Mowa tu o dworcach lotniczych, pawilonach wystawow},ch,
budynkach przemysłorłych itp. Doszło do tego,
ze ciekawe, ekspresyjne tbrmy budowli byĘ
konsekwencją logicznego myślenia konstrukcyjnego, a nie tylko fantazji tlvórczej arlysty,.
Dązono do poznania i.vszelkich właściwości
materiału, z którego budowanc, tak by wyelinrinować to co niepotrzebnie zwiększa cięż,ar
własny konstrukcji orazby nadać obiektom taki
kształt, rv którym strumienie sił przebiegałyby
swobodnie, bez przeszkód .,...Starajmy się
wydobl,ć na jaw r.vłaściwościmateriału...
Żadrra interpretacj ir arc li itektotri c zna ni e będzie
zasługiivac na łnieno prav"ciziwej sztuki, o ile
zgubimi, r,r, niej lub zaniedbamy ,zasadnicze
cechy materiałtl.,.'" - cyt. F.L.l\1rigi11 J21.
Druga połor,l,a XiX strrlecia prz;,nosi rozr.vój
teorii spręz3,stcŚci, Ccl za t,vrrr idzie intuicja.
dośrł,iadczr:liei tl,;-.-obraznia przestrzenna,
dzięki ]<tórr,-iil Dlzęz cirłe wieki porvsta,"vał1,- i
tr.,r,a.j
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Rys.!2 - dworzęc lotniczy

linii TWA

w

Nowym Yorku (l957 - 1962), proj. E. Sgrinen.

towej, zoslają zastąpione uzyskanym drogą

obliczeń matematycznych

teoretycznym
obrazem zachowania się każdej budow,li. Ale
,,...w praktyce musimy zawsze pamiętać o
niedokładnościachbudownictwa i uwzględniać
nieuniknione błędy, wynikające niekiedy z
niedoskonałościobliczeń matemaĘcznych, lub
takie, które występują przy obciĘeniach zmiennych..." - cyt. F. Candela [1]. Konstruktorem,
który świetnieporadził sobie z połączeniem
intuicj i twórczej z umiej ętnościązastosowania
reguł matemaĘcznych był Piere Luigi Nervi.
W jego budowlach o ciekawych formach intuicyjnie wyczuwamy statykę. Przykładem jest tu
150m wieźowiec firmy Pirelli w Mediolanie

(arch. Gio Ponti zzespołem) powstały w latach
1955 - 1958, do którego zbyt skomplikowane

obliczenia statyczne zastąpiono wieloma

doświadczeniami modelowymi, Inne zasługujące na uwagę dzieło Nerviego, które zapro-

.iektował wspólnie z Annibale Yttellozzi
współautorem projektu dworca Termini w
Rzymie -totzw. Mały Pałac Sportu (Palazzetto
dello Sport) w Rzymie (1957). Uwazany jest on
wręcz za najciekawsząrealizację Nerviego. Ta
okrągła w planie budowla przyk<ryta kopułą
średnicy60m, wsparta na zelbetowych podporach w kształcie litery t zbudow,ana z betonu i
szkła stanowi niezwykle lekką zaprojektowaną
konstrukcj ę (Rys. 1 1 ). W
z fantazjąi śmiałością

Rus.l3 - operg w Sydnej (1956), proj. J. Utzon (makieta).
,ż4
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zwłaszcza w jego drugiej połowie,
budownictwo, a szczególnie technika konstrukcji przeszły ogromną ewolucję większą
niżw ciągu minionych 25 wieków. Możliwości
architektoniczne zostały powiększone o zastosowanie cienkich łupin betonowych, wiszących dachów, kopuł geodezyjnych itp.
Zalety konstrukcji łupinowych pozbawionych
sił zginąących są ogromne. Kilkucentymetrową powłoką można pokryć powierzchnię o rozpiętościach dziesiątków metrów, a
przy tym charakteryzuje je wysoka wydajność
konstrukcyjna i możliwośćtworzenia ciekawych, swobodnych form przestrzennych.
P i erwszym i, W.or zy konstrukcj e takie sto s owal i
na szeroką skalę byli E. Tonoja i P.L,Nervi,
który równieź opracował system prefabrykacji
łupin, potem Felix Candela stosujący łupiny
monolityczne. Z prac Candeli przeblja głęboka
wiedza konstrukcyjna połączona z wy,obrażntą
architekta. Ceni on intuicję i prawa natury
odrzucając w architekturze kąt prosty. Terazzaś
łupiny mozemy spotkać wszędzie. W latach
1957 - 1962 powstaje w Nowym Yorku
dworzec lotniczy linii TWA na lotnisku im.
Kenedy,ego projektu Fina Ero Sarinena. Składa
się z czterech żelbetowych łupin wspaĄch na
niskich podwójnych podporach. Architekt

formą dworca, symbolizującą wzbijającego się
do lotu ptaka, chciał uzyskać wtażęnte ruchu
(Rys. l2). W roku zaś1954 rozpisano konkurs
na projekt gmachu opery w Sydney. Wzięli w
nim udział najwybitniejsi architekci świata.

Zwycięzcą został Duńczyk Joern Utzon.

Sylwetkę jego budowli tworzy przede wszystkim dach skonstruowany z siedmiu przenikających się zelbetowych łupin przypominających wydęte na więtrze żag|e, co miało
współgrać z setkami wielkich jachtów oceanicznych (Rys. 13). Opera bowiem wznosi się na
sztucznie usypanej platformie, przedłużającej
półwysep Bennelong Point w porcie Sydney.
Wewnątrz znajdują się: sala operowa na 2860
miejsc, sala konceńowa, restauracja i wiele
innych pomieszczeh. Z foyer teatru rozpościera
się rvspaniały widok na morze. Tymczasem
jeszcze przed rozpoczęciem budowy wyłoniły
się ogromne problemy konstrukcyjne, Nad ich
rozwiązaniem pracował cńy sżab konstruktorów, a i tak pierw-szą fazę budowy rozpoczęto dopiero w 1959 r. Ostateczne prace nad tym
niezwykle trudnym i kosźownym przedsięwzięciem zostaĘ zakończonę w 1973 r. i 20
pażdziemika opefa została oficjalnie otwarta
przez królową Elżbietę II. Mimo zarzutów
dotyczących antyfunkcjonalizmu sta§cznego i
konstrukcyjnego, ogromnego wysiłku obliczeniowego, spowodowanego kształtem niezgodnym z prawami statyki, strat materiałowych i
rozrzutności (ostateczny koszt wyniósł 100 mln
dolarów) opera stoi i zach.łyca do dziś,stanowiąc jedno z najrvspanialszych dzieł architektury na świecie.Le Corbusier bowiem już
powiedział ,,.., dzieła, ktcire sątylko uĄ,teczne
starzeją się z każdym dniem. Ich uz}teczność
jest przemljająca.., Z, całej działalnośctczło,
wieka pozostaje nie to, co jest Ęlko uzyteczne,
lecz to, co również wzrusza i porusza
umysły,.," [1]. Doskonałym przykładem dzieła
wielkiego i napewno ponadczasow,ego, choć
zupełnie nie odpowiadającego funkcji, jakiej

miało służyć,jest słynne muzeum sztuki
nowoczesnej w Nowym Yorku (Solomon R.

Rys. I4 - muzeum Guggenheima (1959),
proj. F. L. Wright.
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Guggeńeim Museum) zaprojektowane przez
FraŃa Lloyda Wrighta (Rys. 1a). Stanowi go
o<

Rys.I5

-

prywatna willa Oscara Niemeyera (l953), proj. O. Niemeyer.

rozszerzająca się ku gorze rotunda lub raczej
tuba ze spiralnie skręconyclr pierścieni.
Począwszy od drugiej kondygnacji spiralna
rampa łagodnie wznosi się na w},sokośćponad
30 m wokół wewnętrznej przestrzeni przesklepionej kopułą. Ptzęz ntą i przez spiralny pas
oszklenia między pierścieniami muru wpada do
środkaświatło.Mimo, iz architekt próbował racjonalnie argumentowac zaprojektowanie takiej właśniefo.-y na potrzeby muzeum galerii obrazów na|eĘ stwierdzić, że o ile Fundacja Guggenheima wzbogaciła siQ ,,... o bajeczne dzięło architektonicznej rzeźby
jedynie, w którym Wright osiągnął tak bezkompromi sową p lastyczno śći c i ągło śc pr zestt zeni obecnie zaśmusi poszukiwać sobie miejsca,
gdzie mogłaby wystawiać obrazy..." [3].
Wracając do sklepień, obok łupinowego
opracowano, korzystaj ąc z pr zy|<ładów mo stów
wiszących, inny ciekawy sposób bezpodporowego przekrywania duzych przestrzeni.
Wykorzystano przy tym dużą odporność
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stalowego kabla na rozciąganie. W ten sposób
powstał dach wiszący, którego główne elementy nośneumieszczone są zwykle w jego

powłoce i podlegają wyłącznie napręźeniom
rozciągającym. Pierwsze nowoczesne dachy
wiszące powstały prawdopodobnie we Francji
ale budowlą przełomową była zaprojektowana
przez polskie go architekta Mac iej a Nowickie go
wielka hala w Raleigh w USA(1950). Nowicki
chciał zawiesić powłokę z tkaniny namiotowej
na stalowych liniach przymocowanych do
dwóch ukośnych łuków zelbetowych, W toku
realizacji (1953 - 1954) tkanina została
zastąpiona płytami zblachy falistej. Znany nam
juz Euro Sarinen wraz z Fredem Sewerudem
projektują kryty stadion hokejowy Uniwersytetu w Yale (1957 - 1958), Dwa leźące
pr zeV,ry cia, wygięte pionowym łukiem parabo licznym - tworząjego konstrukcję, Jeszcze irrny
trend, który w pewnym stopniu opanował
architektów XX w. to dążnośćdo tworzenia
form zbliźonych do kształtów roślinczy
CZASOPISMO TECHMCZNE

dachem

i

częściowooszklonymi ścianami

stanowi spełniające wszelkie

wymogi
funkcionalne, doskonałe miejsce do pracy i
wy,poczynku (Rys. 15). Tymczasem w,Japonii
jednym z pretekstów do podejmowania wielkich przedsięwzięć budo-wlanych stały się
igrzyska olimpijskie. Te świętamłodościi
pokojowej rywalizacji pozostawiają po sobie
trwały śladw postaci całych nowych
miasteczek. W roku 1964 zaszczyi urządzania
olimpiady przypadł Tokio, które jej organizacją
zachwyciło świat.Niemała w tym zasługa
architekta Kenzo Tange, który w latach 1963 1964 stworzył najefektowniejsze dzieło w
zespole budowli olimpijskiego miasteczka Gimnazjon będący obiektem przeznaczonym
do zawodów gimnasĘcznych (Rys. 16). W
lekkości formy i ftnezjijej elementów nawiązał
twórca do tradycji budownictwa japońskiego.
Również linia przekycia dachowego jest
dalekim echem wygiętych daszków dawnych
Rys.I6 - Gimnazjon (1963 - 1964) olimpijskie
miasteczko w Tokio, proj. K. Tange,
świątyńjapońskich. Motywy te zostały tu
zwierząt (liścia,muszli, paięcryny itp.) oraz do przetworzone w śmiałąekspresyjną formę. Na
zespalania obiektów budowlanych z przyrodą płaskim tarasie znajdują się dwa pawilony
wtapiania ich w otaczający krajobraz. przypominające kształtem muszle skorupiWystarczy wymienić takie przykłady jak: pry- aków. Betonowy pierścień ścianywygina się
watna willa , światowej sławy architekta, przy wejściuku górze tworząc słup, do którego
pnie się paraboliczną linią efektowna łupina
współtwórcy nowej stolicy brazylijskiej
Oscara Niemeyera czy olimpijskie hale dachu. Zarówno Kenzo Tange jak i inni
sportowe Japończyka Kenzo Tange. W roku architekci japońscy chętnie pokazują na
1953 w Kanoa koło Rio de Janeiro u podnóża zewnątrz szczerośc wobec konstrukcji i
skaĘ w terenie kamienistym ale i zielonym srrrowego materiału, co również pochodzi z
wzniósł Niemeyer własny dom. Wykorzystał tradycji miejscowych.
Dziśbeton jest w powszechnym użyciu i
przy tym ogronrne pokłady fantazji twórczej
dla organicznego związania architektury z trudno sobie wyobrazić jak współczesne
przyrodą. Opływowy ksńah domu i wszystkich budownictwo mogłoby się bez niego obejść.
jego elementów wtapia się w otaczającą Najwspanialsze dzieła architektury świaokolicę ze skałą dolinką kamienistą parceląz towej powstają przy użyciu betonu i stali
jednej i bujnymi koronami drzew z drugiej ,,..,najwybitniejsze dzieła ostatnich lat są
strony willi. Dom nicrym wielki, płaski liśćo tylko wynikiem wyciągania właściwych
fantaryjnych kształtach przylgnął do ziemi i wniosków ze stosowania tak bądźco bądż
wtulił się między skaŁ Wrażenie takie spraw- tradycyjnego materiału jak żelbet..." t1].
Dzieł tych jest bard,zo wiele. Oto kilka
ia głównie jego dach, który stanowi nieregularna płaszcryzna rozlewająca się po dolince, przykładów: prace Santiago Calatravy takie
przechodząca w przekrycie otaczające pod- jak: dworzec kolejowy Stadelhofen w
wórze z basenem. swobodnie uksźałtowana Zurichu (1990), dworzec kolei TGV w
otwarta przestrzeń wnętrza ograniczona tylko Lyonie (l990-1994), most Alamillo w Sevilli
CZASOPISMO TECHNICZNE
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(1992\, projekt Christiana de Portzamparc,a
-,Citte de la Musique w Parku La Vilette w
Paryżu (1985-1995), oilz Kunstmuseum w
Bonn Axela Schultes,a (l985-1992). Jednych

utopijny modernizm dotarł wreszcie do
naszej częściEuropy, uwielbienie i ocza-

rowanie nim były tak wielkie, że bezkrytycznie przyjęto wszystkie, nawet najbardziej
one zachwycają innych szokują jeszcze radykalne jego zasady. Podczas gdy w krainnych oburzają. Ale każda sztuka, a jach zachodnich odkryto już błędy i pułapki
architektura sztuką niewątpliwie jest, musi wynikłe z tak ideologicznego podejściado
być kontrowersyjna. I dobrze - kiedy zwraca architektury, kiedy ludzie zaczęlt opuszczac
uwagę, kie{y się o niej głośnomówi. lub wręcz burzyć anonimowe ,,maszyny do
Problem pojawia się wtedy, gdy powstające mieszkania", w krajach socjalistycznych jedobiekty są całkiem anonimowe, bez .vrytazu, nakowe i nijakie bloki mieszkalne o nienikt się z nimi nie utozsamia. A taki waśnie ludzkiej skali stały się dominującą formą
los spotkał lvyrosłe w duchu utopijnego mod- budownictwa mieszkaniowego. Równoernizmu biokowiska. Wywodzą się one cześnie nie przestrzegaflo praw własnościi w
jeszcze z idęi futurystów pragnących efekcie ,,wspólna" przestrzeń miejska tak
zniszczyć wszystko co ,,byłe" na rzęcz naprawdę była niczyja i nikt o nią nie dbał.
tworzenia lepszej przy szłości,,...Chwytajcie Pomijano tradycję miejsca i historyczne
za kilofy, za siekiery, za młoty i burzcie, wartości urbanizowanych terenów. Stwoburzcie bez litości szacowne miasta!.." - cyt. rzono systemy wielkopłytowe, ,,zabetoF.T. Martinetti [4]. Zaistniałe w Europie w nowano" przestrzenie mieszkalne, które
XX w. systemy totalitarne zrodzlły nie- szare i niczyje stały się niejednokrotnie
ograniczone mozliwości pozwalające na re- miejscami kryminogennymi. Nie zwracano
alizację najbardziej fantastycznych utopii i uwagi na jakośćprac budowlanych. Złe i
uszczęśliwianie na siłę mas, Jeszcze w dobie niestaranne wykonawstwo przyczynlło się do
konstruktywizmu Moszę Ginsburg pisał do szybkiego niszczenia konstrukcji, I tu
Le Corbusiera ,,...nowoczesne miasto jest właśnienależy upatrywać przyczyny złych
śmiertelnię chore, lecz nie pragniemy go skojarzeń z betonem u przeciętnego Polaka,
leczyć. Przeciwnie, w,olimy je zniszczyć, Czecha, Niemca z byłego NRD. Nadszedł
zastrytć nowymi socjalistycznymi formami jednak czas, by w obecnych krajach postkoosiedlania ludnościpozbawionymi wewnę- munistycznych również i ta gałąz budownicttrznych sprzeczności jako dziedzictwa kapi- wa i architektury stała się atrakcyjna, a słowo
talizmu..." [5]. Natomiast po II Wojnie beton zamiast odstraszać przyciryaŁo,
Ale o tym, o innych jeszcze dziedzinach
Światowej kiedy wiele miast legło w gruzach
wizje takie, niespełnione dotąd marzenia Le stosowania betonu i o jego całkiem nowym
Corbusiera, Gropiusa i innych mogły zostac wizerunku opowiemy w następnym numerze
urzeczywistnione. Masowośćinwestycji bu- w artykule pt. ,,Nowe oblicze betonu".
dowlanych wymagała wprowadzenia uprzemysłowienia i typizacji. O ile w krajach BIBLIOGRAFIA
demokratycznych utopijny modernizm t1]. P. Trzeciak ,,Przygody architektury XX wieku"
zagościłjuż wtedy na dobre, o tyle w
Nasza księgamia, W arszawa l97 4.
wschodEuropie
F.
L. Wright ,,The Future of Architectwe", New
bolszewizmem
opanowanej
t2].
York 1958.
niej jeszcze pt'zez 10 lat, aż do roku 1956
P. Blake ,,FraŃ Loyd Wright - architektura i
t3].
kwitł socrealizm. Socrealizm to nic innego
przestrzeh", Wydawnictwa Artystycme i Filmowe,
jak klasyczny monumentalizm, któremu
Warszawa 1990.
hołdował Stalin pragnący zaakceptować swą
[4]. Ch. Baumgarth,,Futuryzm", Warszawa 1987.
wielkośćrówniez w dziedzinie architektury. [5]. J, Wujek ,,Antoni Gaudi", Wydawnictwo Arkady,
Tak więc kiedy trzy lata po jego śmierci
Warszawa 1983.
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KUWEJT I EMIRArY ARABSKIE
- WoDoclĄGI l KANALLaACJA
- PRoJEKToWANIE l REALlzAcJA

CZ. I

W aĘkule chcę podzielić się doświadcze- cl,jnie spływa do pojedynczych mieszkań,
niami wyniesionymi z ptacy w krajach System ten działa niezawodnie, woda jest
Półwyspu Arabskiego: Zjednoczonych EmiratówArabskich i Kuwejtu. Sąto kraje egzoĘczne, o których w Polsce mało wiemy, zaliczane są do tzw, trzeciego świata, warto im
przyjrzeć się bliżej, poniewaz nie rezygnując ze
swej kultury i tradycji hojnie czerpiąz dorobku
cywllizacyjnego tzw. pierwszego światawybierając to, co najlepsze i sprawdzone. Na
ob szar ze me go zai ntere s o w ania, c zyli i nwe stycji komunalnych, kierują się wzorami sprawdzonymi w Stanach Zjednoczonych i Europie

Zachodniej, zwłaszcza Wielkiej Brytanii. W
ZEA i Kuwejcie przebywałem po kilkanaście
miesięcy, w sumie ponad 2 lata, pracując w
r ożny ch przedsiębiorstwach, w wykonawstwie
i projektowaniu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i magistral wodociągolvych.
Zanim przedstawię swoje spostrzezenia,
opiszę krótko sposób zaopatrzenia w wodę,
kanal i zacj ę i i nne ut ządzeni a uĘ te c zno ści p ub licznej. W obu państwach problematyka ta jest
bardzo podobna. Woda pitna uzyskiwana jest
przez odsalanie wody morskiej. Sieć wodociągowa jest §lko magistralna, przez niąi przez

rozwożona tak często, że nigdy jej nie brakuje.
Woda ta jest niesmaczna, z dużą ilościązawiesin mineralnych bardzo małych frakcji. Do
picia lepiej jej nie uĘwajć, a do celów gospodarczych i higienicznych powinnabyć oczyszczona w domowych filtrach. Do celów spożywcrych stosuje się butelkowaną wodę minćralną która jest dostępna w wielkim rłryborze, tania, a przy tym smaczna, jest też woda pochodzącaz miejscowych zródłem. Oprócz sieci magi
stralnej łvody pitnej jest również sieć wody
irygacyjnej . Zieleń miejska (zwłaszczaw ZElł)
jest starannie pielęgnowana, zieleńce są polewane zraszaczami, do każdego drzewa jest

doprowadzony rurocią, z którego nieustannie
lvypływa woda. Do celów irygacyjnych stosuje
się oczyszczone ściekilub wodę morską
odsoloną w małym stopniu.
Kanalizacja sanitarna nie wyróżnia się
niczym szczególnym, jedynie ukształtowanie
terenu wymusza dużą liczbę pompowni
sieciowych. W Kuwejcie kanalizacja sanitarna
wykonana jest na znacznym obszarzę z rur
azbestowo - cementowych, które absolutnie się
|iczne pompownie, woda doprowadzana jest do do tego celu nie nadają. Problem ten opiszę
zbiorników wieżowych, których architektura, b|iżej w dalszej części.Ścieki oczyszczone) a
nowoczesna a nierzadko wyrafinowana, nie skierowane do irygacji, wprowadzane sądo
nawiązuje do tradycji i krajobrazu. ,,Wieze morZa.
zaskoczenie moze budzić obecnośćkartaliza,
Kuwejckie", czyli kompleks wież nawiązujących swym .vqtrazem do minaretów, staĘ cji deszczowej w regionie, gdzie klimat jest skrasię symbolem Kuwejtu. W jednej z kopuł jnie suchy. Opady w ZEAwynoszą ok. 100 mm
zbiomik mieści4 500 m'wody. Ze zbiorników rocznie, w Kuwejcie ok. 80 mm. Nie jest to
woda spływa do rozle,*ni i niektórych odbior- wiele, lecz opad tej wielkościnastępuje w barców (szpitale, hotele, szkoły itp). Z rozlewni dzo krótkim czasie. W Abu Dhabi (ZE.Ą)
woda jest rozważona cysternami do po- roczny opad zrealizował się w ciągu kilku krótzostałych odbiorców i tam pompowana do kich, ulewnych deszcry. W rejonach miasta, w
zbiorników znajdujących się na dachach których nie było kana|izacji deszczowej , Ęcie
budynków. Z Ęch zbiorników woda grawita- zostało wtedy sparaliżowane lęcz nie na długo,
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panującej wysokiej temperaturze
deszczorve rozlewiska szybko parują a także
wsiąkają w grunt. W Kuwejcie opady są prawie niezauważalne, w ciągu pory deszczowej
(od listopada do marca, czasęm do maja) występuje dużo przelotnych, krótkich opadów.
Mimo tego jest w Kuwejcie kanalizacja deszczowa, nawet duzych rozmiarów. Największy
kanał jaki tam widziałem miał rozmiary 2,5 na
3,5 m. Wody deszczowe odprowadzane są do
morza, w głębi lądu do koryt okresowych rzek.
Nierzadko, ze względu na brak naturalnych
spadków i małe wysokości bezwzględne, wody
deszczowe muszą być przepompowywane.
Pompowanie ścieków sanitarnych klasyczne,
ze studnią zbiorczą i pompami ,,suchymi",
tylko największe obiekty wyposażone sąw kraty. Pompownię wód deszczovłych widziałem
tylko jedną były w niej pompy zatapialne.
Sieci wodociągowe i kanalizacje stanowią
własnośćpaństrva lub miasta. Nie ma przedsiębiorstwa miejskiego zajmującego się ich
eksploatacją. Dla całościlub częścisieci organizuje się przetarg, w wyniku którego miasto
(państwo) zawiera umowę z przedsię-biorstwem, nierzadko zagranicznym, na eksploatację sieci w określonym czasie na uzgodnionych warunkach. Odbiorcy rozliczają się
z miastem, które ustala ceny, a nie z przedsiębiorstwem eksploaĘ ącym. Ujęcia, zakŁady
uzdatniania wody, o czy szczalnie ścieków, si ec i
- mająodrębnych eksploatatorów. Woda i energetyka, ze wzg|ędu na strategiczne maczenie,
kierowane są przez jeden departament, który
czuwa nad całościąi określa potrzeby inwesĘcyjne. Inwestycjami i kanałani zajmuje się
wydziń (lub ministerstwo, jak w Kuwejcie)
robót publicznyph.
Gaz doprowadzany jest jedynie do odbiorców zbiorowych, pozostali stosują gaz w butlach. Kiedyśistniała pełna sieć gazowa, obecnie jest likwidowana.
Ponadto w ziemi znajduje się mnóstwo kabli
energeĘcznych, telefonicmych i telewiryjnej
kontroli ruchu drogowego. Przewodów napowietrznych nie ma wcale. Przewody podziemne umieszczone są w specjalne wydzielonym pasie o określonej szerokościi głębokości.Nazywają się,,service reservation", w jQ30

zyku polskim nie ma odpowiednika. Szerokość
takiego pasa od 2 do kilkunastu metrów;
głębokość2 - 3 m. Poza pasem znajdują się
tylko kanały sanitarne i deszczowe, które
zresńą nie mogą być umieszczanę w pasie.
Trasa pasów przebiega w jezdniach i chodnikach. Pod jezdniami, co kilkaset metrów znajdują się przepusry które wykorzystywane są
dla tymczasowego przeprowadzania np. nrrociągów z odwodnienia wykopów; kabli zasilających pompy itp. Są praktyczne i często
wykorzystywane.
Doświadczenia, które chcę zaprezentować,
związane są z wykonawstwem i projektowaniem inwestycji liniowych. Tak się złożyło,że z wykonawstwem zetknąłem się
wcześniej niż z projektowaniem. W Abu Dhabi,
stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
byłem zatrudniony przy realizacji kanalizacji
deszczowej i przebudowie magistral wodociągowych jako projektant na budowie. Budowę prowadziło przedsiębiorstwo polskie
Instalexport Emirates współpracuj ące z przedsiębiorstwem lokalnym fiest to warunek
działania na tych rynkach). Abu Dhabi General
Transport Company pod nadzorem amerykańskiej firmy konsultingowej De Leuw
Cather Intemational LTD w zakresie kanaltzacji i holenderskiej Tebodin Middle East w zakresie wodociągów.
Projektant na budowie to funkcja u nas nie
znana. W systemie tam obowiązującymjest to
funkcja ważrra, (ja np. byłem w randze zastępcy kierownika całościrobót) i obejmuje nie
tylko projektowanie lecz także współpracę
z konsultantami, kontrolę obmiarów, koordy,nację geodetów dokumentację fotograficzną
budowy, rysunki powykonawcze.
Podstawą óziałań na budowie jest dokumentacja, którą można porównać z polskim projektem budowlanym (wg. obowięującej ustawy,
,,Prawo budowlane"), opracowana przez firmę
kosultingową wybraną najczęściej drogą przetargu. Jest to kilkuset stronicowa księga zawierająca szczegółowe informacje o inwes§cji, projekcie i realizacji, jak również o sporządzeniu dokumentacj i powykonawczej. W waruŃach ZEA i Kuwejtu dane te są oparte o
normy amerykańskie i brytyjskie. Projekt
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wskazuje narodzaj materiałów, parametry końcowe (np. stopień zagęszczenia zasypu wykopu
i sposób jego pomiaru), minimalne spadki
i średnice kanałów, napełnienia i takie
szczegoły jak np. obowiązek zabezpieczenia
stopni drabin w studzienkach przed ześ|izgnięciem się nogi pracownika.
Do projektu jest dołączona częśćrysunkowa
zawierająca szkicowe rozwiązania sytuacyjne
i wysokościkanalizacji czy wodociągu oraz
szereg rysuŃów szczegółowych. Rysunki obejmują rozwiązania wszystkich elementów występujących w inwestycji. Są to rozwiązania
stypizowane.Np. kratki i studzienki ściekowe
(uliczne), razem 5 rodzajów dla kanalizacji
deszczowej, w ramach jednego typu są identyczne, różnią się jedynie głębokością.Podobnie
z obiektami na sieci wodociągowej.
Rysunki zawierają również uproszczone
szkice zbrojenia elementów żelbetowych,
Obiekty na|eżące do tego samego typu sązbrojone zawsze tak samo, bez względu na
głębokość.Rola projektanta w tym przypadku
sprowadza się do określenia głębokości.Resźa
naleĘ do szefa zbrojarzy. Metoda ta sprawia,
że pĄrtkie obiekty mają za dużo zbrojenia,
Rachunek ekonomiczny wskazuje, że taniej
wypada zapłacić za kilka kilogramów zbędnej
stali, niż za kilka godzin projektanta. Ułatwia to
bardzo projektowanie w fazie realizacji,
RysuŃi te są tak szczegółowe, że podają np,
treśćnapisów, które mają się znaleźć na
włazachkanałowych, wysokośći krój liter lub
np. rysunki obowiązujących znaków drogowych.

Daleko posunięta unifikacja i Ępowośćsą
niezbędne z uwagi na różnorodnośćpochodzenia firm zajmujących się projektowaniem i realizacją. Bez tego zastosowanie
rozwiązania różniŁy się od siebie w stopniu

uniemożliwiaj ącym racj onalną eksploataj ę.
Częśćrysunkowa projektu zawiera rysunki
jednakowych
formach, nie składane, opraww
ione w sposób umożliwiający vrryjęcie pojedynczego rysuŃu. W omawianym przypadku
standardowe formaty to A' i A', obowiązywaĘ
również dla dokumentacji powykonawczej.
Projekt nie obejmuje żadnych danych
związany ch z r ea|izacjąj ak np. sposobu lvyko-
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nania wykopów i ich umocnienia, odwodnienia, zastosowanych maszyn, organizacji
placu budowy, zasilania, objazdów, pasa
montazowego itp. Jest to sprawa wyłącznie
przedsiębiorstwa, wykonawc zego, podobnie
jak rozpoznanie urządzeń podziemnych czy
warunków geologicznych, o czym projekt
mówi niewiele.
Cechą projektu jest to, że ilościowyzakres
inwesĘcji podaje szacunkowo. Rzeczywista
ilośćposzczególnych elementów wynika
dopiero z obmiaru w trakcie realizacjiProjekt jest bardzo ważnym dokumentem,
Odstępstwo od niego i od warunków przetargowych jest trudne a w niektórych wypadkach
niemożliwe. Zawsze wymaga zgody szefa
zespołu konsultantów nadzorujących dany
temat. Projekt po przyjęciu przez inwestora
staj e się przedmiotem przetargu. Przystępuj ący
do przetargu podaje ceny jednostkowe np. za
jeden metr kanału określonejśrednicyi głębokości,za jednąstudzieŃę danego typu itd,
Inwestor przy pomocy firmy konsultingowej
wybiera przedsiębiorstwo, które mu najlepiej
odpowiada a nie najtńszą ofertę. Przy dużej
ilościzgłoszeńdo przetargu i przyjęciu cen jednostkowych niemożliwe jest, aby znalań się
oferent, który wszystkie ceny miałby najniższe.
Najczęściej wybiera się 2 - 3 przedsiębiorstwa,
z którymi prowadzi się dalsze negocjacje
cenowe. Na ostateczny wybór mają wpływ
także waruŃi kredYowe, jakie zaproponuje
oferent. Częstą prak§ką jest zawarcie umowy
z jednym przedsiębiorstwem, które staje się
generalnym wykonawcą i które drogą
wtórnych przetargów lub w inny sposób
dobiera sobie podwykonawców na zupełnie
odrębnych warunkach, nie interesujących
inwestora. Jednakowoż inwestor i konsultanci
mogą się nie zgodzić na danego podwykonawcę. Podwykonawcę obowiązuje ścisłe
dochowywanie warunków proj ektu.
Z wybranym przedsiębiorstwem inwestor
zawiera umowę na określoną kwotę globalną
lecz nie jest to ryczń w polskim pojęciu. Cała
inwestycja jest rozliczona obmiarem i jeśli
z niego wynika kwota mniejsza od umownej,
nie ma możliwościuzyskania wynagrodzenia
wg. umowy. Jest natomiast pewność uzyskania
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pełnego wynagrodzenia w przypadku przękroczenia kwoty umownej. Musi to jednak być
wynikiem powiększenia zakresu robót, a nie
np. złego rozpoznania w złożonej ofercie do
przetargu. Powiększenie zakresu, wszelkie
roboty dodatkowe rłynikająpe z niedoskonałościprojektu, wymagają zgody konsultantów
Realizacja inwesĘcji przebiega pod stałym
nadzorem firmy konsultingowej, najczęściej tej
samej, która sporządziła projekt.
Do celów realizacyjnych przedsiębiorstwo
wykonujące musi sporządzic rysunki robocze,
które mozne porównać do polskiego projektu
wykonawcz,jgo" Każdy z ntch jest zatwierdzany i moze byc zmteniony jedynie za
zgodą szęfa zespołu konsultantów. Nie
dopuszcza się żadnych odstępstw od rysunku
zatwięrdzonego. Jeśliw rea|izacji cokolwiek
zmieniono w stosunku do rysunku - musi on
być również zmieniony i ponownie zatwier-

dokładne wltyczenie tras kanałów i lokalizacja
studzienek i kratek ulicznych. Słuzyłdo tego
celu iokalny układ współrzędnych, jako jedyne
odniesienie. Nie stosuje się pomiarów do

narożników, słupów itd. DługościodciŃów
obliczane są ze współrzędnych lub mierzone
przy uży ciu nowocze snych instrumentów.
Projektowanie nie było trudne" Polegało
głównie na uszczegółowieniu rozwiązań
wysokościowych ptzy zachowaniu przęwidzianych w projekcie warunków, czyli spadków i średnic. Minimalny spadek dla kanałów
bocznych 2,0Yo, bez względu na średnicę
i 0,60ń dla głównych,także ntezależnie od średnicy. Srednica odpływu zbatkiulicznej 30 cm,
zbieracza z 3 Watek 50 cm, kanał główny od
60 cm wzvłyż.Rury od 50 cm z laminatow
poliestrowo - szklanych (GRP), obetonowane
,,na kwadrat" ze zbrojeniem przeciwskurczowym. Powyżej 50 cm rury żelbetowe, kielichowe, obetonowane do połowy przekroju.
Trudności powstawały, gdy pojawiło się
dzony.
jakościowy
i ge- skrzyżowanie zkanałem sanitarnym lub pasem
Nadzór na budowie jest
prowadzony
w sposób ciągły. zarezerwowanym. Projekt praktycznie nie zawodezyjny,
Obmiar i fakturowanie następuje jeden raz w ierał informacji o istniejącym uzbrojeniu.
miesiącu. Nie moze być zapłacony obiekt lub Rozpo-znawano je wykonując ręcznie wąskie
jego częśćjeślido faktury nie dołączy się pro- vlykopy penetracyjne. Chodziło głównie o okretokołu odbioru przez inspektora ze strony kon- śleniepołożenia kabli i światłowodów.
sultingu. Po zakończeniu robót następuje Obowiąuje zasada, że to, co jest już w ziemi
odbiór całościowyprzez przyszłego uĄrtkow- i jest uzywane - jest nietykalne. Projekt przenika. Rozliczenie budorły jest mozliwe dopiero widywał cośw rodzaju syfonu, leczbezrcżnicy
po przekazaniu i formalnym przyjęciu doku- wysokościmiędzy głowicami górną i dolną
konstrukcja i bryła skomplikowane. Przejście
mentacj i powykonawczej.
Nadzór jakościowy czuwa nad zachowaniem tzw. wie-lorurowe, cry|i zastapienie jednego
warunków określonych w projekcię. Z każdej duzego przekroju kilkoma rurami mniejszej
dostawy betonu pobiera się próbkę, stopień średnicynie było znane amerykańskim konsulzagęszczenia zasypu badany w wykopie i labo- tantom. Gdy przedstawiłem takie rozwtązanie
ratoryjnie. W grupie nadzoru jest ,,inĄnier (odstępstwo od projektu!), po kilku dniach
materiałowy", który ocenia ńateńały sto- rozmyślań zostało zaakceptowane i zalecone
sowane przez wykonawcę, bada dokumenty do stosowania na budowach nadzorowanych
i atesty, wizytuje np. fabrykę rur (ieślijest na przez tą firmę.
Pewne trudności sprawiało też zlokalimiej scu), kontroluj e zaplecze prefabrykacyj ne
jest
wykonawcy. Bardzo ważna
rola geodety. zowanie studzienek w jezdni w sposób zgodny
Szef nadzoru nie zatwierdzi rysunku bezparaĘ z rvaruŃami projektu. obowiązuje generalna
swego geodety. W opisywanym przypadku zasada, że środekwłazu studzienki musi być na
kana|izacjabyłarea|izowanawnieistniejących
os.i jezdni lub na osi pasa ruchu. W ten sposób
jeszcze ulicach, stąd niezwykle istotne było właz znajduje się między kołami pojazdu lub
32
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między pojazdami. Właz kanałowy musi mieć
spadek zgodny z projektowaną nawierzchnią
a jego rzędna może być nie więcej niż 5 mm
ponizej projektowanej nawierzchni, nigdy
powyżej. Podobne wymagania odnoszą się do
kratek ulicznych.
StudzieŃi kratek ulicznych, niezależnie od
typu, zawszę z osadnikiem głębokości0,5 m. ,
prefabrykowane na zapleczu wykonawcy są
dostarczane przyczepą na miejsce wbudowania. Popularne i praktyczne w zastosowaniu są
pionowe kratki uliczne umieszczane w krawęznikach.
Studzienki przelotowe i kierunkowe i ko-

mory połączeniowe realizowane §ą ,,frd
mokfo". Wewnątrz każdej z nich wykładzina
z laminatów poliestrowo - szklanych,

Połączeń rur jest wielka rozmaitość, każdy
producent ma inne. W tym przypadku
stosowano rury amerykańskie i francuskie. Nie
ma możliwościopróżnienia istniejących rurociągów, nie przewiduje się urządzeń spustowych. Gdy jest to niezbędne, zamyka się
dany odcinek zasuwami wycina otwory
w rurociągu, woda spĘwa do ziemi lub jest
wypompowywana. Podstawowym kryterium
ptzetargujest dla tego rodzaju robót czas ich
trwania. Operacje te były szczególnie starannie
przygotowywane, trwały naj częściejkilkanaście godzin a odpowiedzialny był projektant.

i

Najmniejsza niedokładnośćw rozliczeniu
ksźahek mogła przekreślićca§ łvysiłek,nie
mówiąc o konsekwencjach ekonomicznych. W
tych przypadkach wyjątkowo pomocne było
projektowanie w oparciu o współrzędne

stanowiąca szalunek wewnętrzny i zapewnigeodezyjne. Stare, niepotrzebne ruĘ/, oglądał
aj ąca całko witą szczelność studzienki. E lement
po
w
2
3
dni
inĘnier materiałowy i kwalifikował do ew.
ciągu
taki był dostarczany
przekazaniu przez projektanta faksem rysunku ponownego uĘcia. Rury zakwalifikowane był
i wymiarów. Obowiązuje zasada, że zbrojenie czyszczoną konserwowane, malowane i wyelementów podziemnych musi być ze stali wozone do magazynu inwestora.
Cała budowa była realizowana w oparciu
zebrowej, malowanej farbą epoksydową drut
wiązałkowy w izolacji nylonowej. Rury żelbe- jedynie o zaplecze wykonawcy. Był to obiekt
towe wchodzące i wychodzące ze studzienek stały, duĘ, obej muj ący zbroj arni ę, pre fabrykanie mogąbyć dłuższeniż 1,5 m. Rur nie obcina tornię, warsztaty itd. , służącywszystkim
się w prymitywny sposób na budowie lecz budowom, nie tylko tej jednej. Nie było placów
zaniavłia u producenta rurę o określonej budórv, pakamer, składów. Materiały były
długości.Długośćtę ustala projektant. Do dowozone w miarę potrzeb, czasem tylko rury
studzienek kierunkowych połączeniowych zelbetowe leżałyprzez krótki czas obok
kanały wchodząpod dowolnym kątem, ułatwia wykopu, beton,,na telefon". Pompy igłofiltrów
to projektowanie lecz budzi wątpliwości. Takie spalinowe, pompy zatapialne zasilane ze spalirozwiązanie i małe dozwolone spadki wyja- nowego generatora. Nie korzystano w ogóle
śniano, ,,woda się chwilowo zakotĘe, spiętrzy z elektrycznej sieci miejskiej. Tymczasowe
objazdy wykonane byĘ jak normalna droga, z
a i tak spĘnie". W przypadku krótkich opadów,
a takie tam występują rozumowanie to jest podbudową i asfaltem, bez krawężników.
słuszne.
Przebudowa magistral wodociągovyych
(średnicy 500 i 600 mm) polegała na wykona- LITERATURA
trasach nie 1. Archiwum autora.
niu nowych odcinków
kolidujących z projektowanymi arteriami (dla 2. Pomeroy Richard D. The problem of Hydrogen sulktórych właśniebudowano kanalizację desz-- phide in sewers, Clay Pipe Dev. Ass. Ltd l990.
3. Kuwait Sewer Renovation Phase VI. Design Criteria.
czową). Rury z żeliwa sferoidalnego, z wyTAEP/Binnie JV, Kuwait.
kładziną cementową kielichowe lub kołnie- 4. Reinforced concrete pipe. Ameron Gulf Ltd.
rzowe, łączone szłwno lub elastycmie, wg. 5. Ductile Iron Pipelines - Pipe Laying. Pont - A wskazań pĄektu.
Mousson S.A.
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LWOWSKIE BIOGRAFIE

PRoF. DR WŁoDzlMlERz sToZEK

(1883-194u

,,Był to uroczy człowiek, pełen humoru,

dobroci i op§mizmu" [1]. Takim pozostał w
pamięci asystentów i studentów, którzy byli
jego wychowankami. Był współtwórcą znarrcj
i cenionej lwowskiej naŃowej szkoĘ matematyki.

Politechnice Lwowskiej i objął tam kierownictwo katedry. matematyki na nowoutworzonym
Wydziale Ogólnym jako mianowany profesor
nadzwyczajny. W I9ż5 r, został mianowany
profesorem zwyczajnym i kierownikiem katedry matematyki na Wydziale Komunikacyjnym Politechniki Lwowskiej. Od I9ż5 był
kierownikiem katedry matematyki na Wydziale
Inż. Bud. Ląd. i Wod. Pełniłfunkcję dziekana w
latach 192611929, : I932lI933 i 193411936 na
Wydziale Ogólnym oraz w I930l31 na
Wydziale Inż. Ląd, i Wodn. Bezpośrednio po
wkroczeniu wojska niemieckiego do Lwowa 3
lipca 194l zostń wraz ze swymi dwoma synami aresźowarty i 4lipca tego roku wraz z |nnymi rozstrzelany.
,,Prof. Stozek był specjalistą w dziedzinte
teorii potencjału i funkcji zmiennej zespolonej.
Miał niezwykły dar przedstawiania często trudnych rzeczy w sposób lekki i tak, żę wszystko
stawało się oczywiste. To, co dziśnazywamy
funkcjami specjalnymi, wykładałwedług
ksiąki Wittakera i Watsona, A course of modern analysis, ale dziś,biorąc do ręki tę książkę,
widzi się Ęlko telegraftczny skrót barwnego
wykładu profesora". [1] Były to wykłady dla
grupy matematyc znej Wy działu Ogólnego (studia na tym wydziale były prowadzone w kilku
grupach tematycznych). Prof. Stozek prowadził
również bardza interesujące wykłady dla grupy
ftzycznej, mianowicie zastosowanie równań
całkowych do równań fizycznych.
Był wielkim przyj ac i e le m mŁo dzieĘ, na|eżał
do inicjatorów utworzenia Opieki Zdrowotnej
Lwowskich Szkół Akademickich. Nie jeden z
nas zawdzięcza swoje zdrowie i Ęcie właśnie
tej opiece.

Urodził się 23 lipca 1883 r. w Mostach
Wielkich (pow. ŻdŁkiew). W 1901 r. ukońcrył
szkołę średniąw Krakowie, w 1907-studia
matema§c zne na Uniwersytecie Jagielońskim.
Po czym pracował jako nauczyciel matematyki
w gimnazjach w Nowym Targu i Krakowie,
Bronisław Kopyciński
Tiędzy innymi w renomowanym Gimnazjum
Sw. Jacka w Krakowie. W 1909 r. uzupełniał
studia na Uniwersytecie w Getyndze. Od 1910 Biografia:
do 1914 r. był asystentem w Kat. Matematyki u l. Konrad Dyba ,,Wydział ogólny" Wyd,Pol.
Wrocł. 1993 pt. ,,Politechnika Lwowska l844-1945"
prof. Zórawwkiego na UJ. W 1914 zostń zmo2,
Zbysław Popławski,,Dzieje Politechniki Lwowskie.;
bilizorvany do słuźbyw wojsku austryjackim.
1844-1945" Ossolineum 1992
Po wojnie pracował w katedrze matematyki na 3, Zbysław Popławski ,,Wykaz pracowników naukoAkademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.
wychPolitechniki Lwowskiej w latach 1844-1945"
Wyd. Pol. Krak. Monografia Nr l75. Kraków 1994
na
W 1921r. uzyskał doktorat z matemaĘki
gL
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L\ryoWSKIE BIOGRAFIE

PRoF. DR ANToNl MARIAN ŁoMNlcKl

(1881-194u

Był jednym z Ęch profesorów, którzy bez
przerry pracowali na Politechnice Lwowskiej

w całym okresie

międzywojennym.

,,Niewątpliwie czołowym matematykiem na
Politechnice Lwowskiej w wymienionym....okresie był profesor Antoni Łomnicki".
[1] Taka była opinia jednego z jego

Był jednym z

wóczesnych

wybuchern światowej wojny, został w roku
1919-tym powołany na profesora nadzwyczajnego matematyki na Wydziale Mechanicznym.
W I92I uzyskał §rtuł profesora zwczajnego.
Był kierownikiem II Katedry Matematyki od
1919 do 1939 r. Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie został kierownikiem utworzonego
przez władze ukraińskie Ins§tutu Matematyki
w Lwowskim InsĘĄucie Politechnicznym. W
roku 1940 zostń usunięty z tego stanowiska,
gdyżnie pozwolił się zniewolić, i w 1941 roku
podzielił tragiczny los zamordowanych ptzez
woj ska niemieckie intelektuali stów polskich.
,,Działalnośćnaukowa i dydaktyczna profesora Łomnickiego była wszechstronna.
ZasłuĘłsię przede wszystkim jako dydaktyk i
uczony w zakresie matema§ki stosowanej.
Zajmowń się róZnymi dziedzinami analizy
matematycznej, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną,kartografią matematyczną problemami dydaktycznymi. Był jednym z pierwszlch na skalę
światowąktóry opracował podgtawy rachunku
prawdopodobieństwa w oparciu o teorię mnogościi teorię miary. Można go więc uważać za
jednego z pionierów aksjomatycznej teorii
rachunku prawdopodobieństwa". [ 1 ]
Z pośród licznych jego publikacji naleĘ
wymienić ksi ążki :,,Karto gtafię matematy cznt'
oraz ,,Rachunek różmiczkovry i całkowy" w

założycieli trzech tomach.
Jako wybitny uczony w dziedzinie karLwowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Matematycznego. W pamięci jego studentów z tografii był aktywnym członkiem Międzynaówczesnego czasu pozostaje obraz człowieka rodowego Towarzystwa kartograficznego,
dystyngowanego o wykwintnych manierach, o mającego swą siedzibę w Paryżu. NiesteĘ
którym ,jeden z wybitnych matematyków przedwczesna tragiczna śmierćprzerwała jego
lwowskich Stanisław Ulam .... napisał kiedyś, dalszą twó r czą pr acę naukową.
Bronisław Kopiciński
że wśród gościKawiarni Szkockiej był arystokratycznie wyglądający Łomnicki.
Urodził się 17 stycmia 1881 we Lwowie, Literatura:
l. Kazimierz Szałajko ,,O matematykach w Politechnice
tam uczęszczał do gimnazjum. Stopień
Lwowskiej" Wyd. Wrocławskie Towarzystwo
naukowy doktora filozofii w zakresie matemNaukowe - Konferencja Nauliowa,,Politechnika
Lwowska Macierz polskich politechnik" wrocław
atyki uzyskał w 1903 r. Początkowo był

asystentów.

l995
nauczycielem matematyki w szkołach średnich,
2.
Zbysław
Popławski ,,Wykaz pracowników
a od 1913 tozpoczĄ wykłady matematyki na
naŃowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844Szkole
Wydziale Budowy Maszyn
1945" Wyd. Politechnika Krakowska Monografia Nr
Politechnicmej. Po przerwie, spowodowanej
l75 Kraków 1994
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