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Sprawozdanie z Wykładów dla inżynierów,
zorganizowanych przez Sekcyę Techniczną Tow. K. N . w Warszawie.

Sekcya Techniczna Towarzystwa Kursów Naukowych,
zorganizowała cykl „Wykładów dla inżynierów". Wykłady
te, początkowo przewidziane w liczbie 19, z powodu przy-
czyn od sekcyi niezależnych, odbyły się w liczbie 17, w okre-
sie czasu między 25 kwietnia i 4 maja r. 1913, w ciągu 9 dni.
Poniżej przytoczone są: spis prelegentów, tytuły tematów, oma-
wianych na wykładach, oraz liczba godzin, jaka na każdy
temat była poświęcona J):

1) Inż. K. fldamiecki: 0 Icalkulacyi fabrycznej;—2 go-
dziny.

2) Prof. U). Biernacki: 0 noioszych poglądach na bu-
dowę materyi—2 godziny. (Wykład pomieszczony będzie
•w Przegl. Techn.)

3) Prof. ID. Biernacki: O zasadzie względności—2 go-
dziny. (Wykład umieszczony będzie w Prsegl. Techn.)

4) Prof. 3. 3. Boguski: O wyborze i kontroli smarów
— 2 godz. Prelegent w swym wykładzie omówił ekonomi-
czne i techniczne znaczenie smarów. Teoretyczne dane, do-
tyczące mechaniki smarów. Mechanika smarów, Tarcie we-
wnętrzne i ruchliwość cieczy. Teorye Helmholtza i Petrowa.
Mierzenie tarcia wewnętrznego. Prawo Poiseille'a. Wisko-
zymetry Englera, Redwooda, Gruillemina. Chemia smarów.
Mechaniczne i chemiczne badanie smarów.

5) Prof. 3. 1. Boguski: O mierzeniu wysokich tempe-
ratur—2 godz. Treścią wykładu było: Dzieje termometru.
Jego działkowanie. Skale Galileusza i Daltona. Skala termo-
d37namiczna. Skala bezwzględna. Praktyczna budowa cie-
płomierzy i ogniomierzy. Ciepłomierze rtęciowe i in., oparte
na odkształceniach. Znaczenie szkła normalnego. Ogniomie-
rze rtęciowe. Talpotasimetry. Termometrografy. Ciepłomie-
rze oporowe. Obecnie stosowana ich budowa. Ich. granice
dolne i górne. Ogniomierze oparte na termoprądach. Ognio-
mierz Le Chateliera i inne, z nim pokrewne. Ogniomierze
optyczne. Wpływ temperatury na barwę ciała. Oiało bez-
względnie czarne. Praca Kirchoffa i prawo Wiena. Ognio-
mierze Mesurea i Nbuela. Ogniomierz Utannera. Ogniomierz
Beckera i inne pokrewne.

6) Inż. K- flnoiński: Poczta pneumatyczna i jej zasto-
sowanie do użytku publicznego i prywatnego — 1 godz.
(Wykład umieszczony będzie w Prsegl. Techn.)

7) Inż- h. S. Karasiriski: O silnikach parowych —
5 godz. Zaznaczywszy na wstępie, iż silnik parowy prze-
żywa obecnie okres ostatecznego stawania się, wywołany ko-
niecznością rozwoju na tle współzawodnictwa z turbinami
i silnikami spalinowymi, prelegent bliżej określił trzy drogi,
jakiemi kolejno szedł dotychczasowy postęp budowy naj-
starszego z silników cieplikowych.

Pierwotnie najwięcej miał zwolenników zapoczątkowa-
ny^ przez Corlissa kierunek termodynamiczny ulepszeń, pole-
gający na doskonaleniu roboczego obiegu silnika parowego.
Wyznawcy tego kierunku chcieli otrzymać doskonały wy-
kres wskaźcowy, oraz sprowadzić do minimum zachodzące
wewnątrz cylindra straty cieplikowe na drodze powiększenia
liczby obrotów i zastosowania pary przegrzanej do silni-
ków dokładnych (precyzyjnych). Dążenie to wywołało sze-
reg zmian w budowie cylindrów, stawideł i miarkowników

•) Od niektórych pp. prelegentów otrzymaliśmy streszczenia
wykładów, od innych zaś obietnicę umieszczenia pełnej treści, obej-
mującej wykład, co też zaznaczamy przy każdem nazwisku.

(Prsim. Red.)

i spowodowało dobór typów silników, lepiej odpowiadają-
cych nowym warunkom pracy. Liczne przezrocza zaznajo-
miły słuchaczów z najnowszemi zdobyczami w tym kierun-
ku. Opierając się na twierdzeniu cynematycznem, stano-
wiącem zasadę teoretyczną wszelkich stawideł krzywizno-
wych, prelegent ustalił podział tych ostatnich, wykazu-
jąc zalety i wady najczęściej używanych. Ostatnią zdoby-
czą postępu w kierunku termodynamicznym jest silnik pro-
fesora Stumpfa, bez zaworów wylotowych, zbudowany na
zupełnie innych zasadach, niż dotyczasowe .silniki parowe.
Silnik ten, jako odpowiednik silnika Diesela, dotychczas mało
doceniany, etanowi według prelegenta epokę w dziejach, roz-
woju silników parowych, będąc praktycznem urzeczywist-
nieniem zupełnie swoistego obiegu, oraz ustrojem celowo
przemyślanym w szczegółach konstrukcyjnych, które prele-
gent unaocznił zapomocą pokazów.

Zwolennicy drugiego z kolei kierunku mechanicznego
ulepszeń, polegającego na doskonaleniu sprawności ustroju,
starają się, aby doprowadzić do minimum wszelkie mecha-
niczne straty energii—wewnętrzne, powstałe wskutek tarcia
części ruchu, oraz zewnętrzne, od silnika parowego niezale-
żne, a więc straty pędnioweoraz cieplne w przewodach wlo-
towych i wylotowych. Unikanie strat wewnętrznych, wy-
wołanych tarciem części ruchu, powołało do życia silniki
0 bardzo krótkim skoku i dużych średnicach cylindrów,
a więc w pierwszym rzędzie silniki leżące tandem krótkie,
jako ogniwo przejściowe pomiędzy zwykłym dotychczaso-
wym silnikiem leżącym a silnikiem szybkobiegiem, oraz do-
kładne szybkobiegi stojące. Te ostatnie w nowszych cza-
sach zwolna ustępują miejsca szybkobiegom krytym o stawi-
dle su wakowem szczelnem, miarko wanem zapomocą regulatora
osiowego. Wywód prelegenta, dotyczący wyników dławienia
pary wlotowej, dostatecznie uzasadnia ten bądź co bądź du-
ży postęp w kierunku uproszczenia budowy szybkobiegów.
Uproszczenie to, łącznie z obiegowym sposobem oliwienia
czopów smarem tłoczonym pod ciśnieniem, stanowi najwięk-
szą zaletę szybkobiegów krytych, odznaczających, się na-
der wysokim spółczynnikiem sprawności, oraz wprost
rozwiązujących kwestyę unikania strat zewnętrznych, pęd-
niowych, przez łatwość zastosowania napędu bezpośrednie-
go do prądnic i ustrojów turbinowych.

Drugi typ strat zewnętrznych—straty przewodowe, nie
zależą od budowy samego silnika, zatem usunąć je móżua
tylko drogą okólną. Najprostszem ominięciem strat prze-
wodów wlotowych, w których, mimo ulepszonych izolaeyi,
zawsze zachodzi ochładzanie się pary, są lokomobile noL

woczesne, jako samoistne jednostki. Jako przykład te-
go rodzaju silników, zostały szczegółowo opisane i poka-
zane na przezroczach lokomobile fabryk Badenia, Lanza
1 Wolfa nowego typu, odznaczającego się ciekawą budową
miarkownika.

Straty przewodów wylotowych w postaci pary zuży-
tej, a zawierającej jeszcze olbrzymi zapas energii cieplnej,
nie dającej się już zużytkować w silniku parowym, od dawna
stanowiły troskę konstruktorów, która obecnie rozwiązana
została przez wprowadzenie na rynek tak zwanych silni-
ków parowych grzejnych, pozwalających zużytkować parę
powrotną do celów przemysłowych, jako to: do grzania wo-
dy lub powietrza, do gotowania oraz odparowywania wszel-
kiego gatunku cieczy.
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Dotychczas w przemyśle spotykaliśmy przeważnie tyl-
ko silniki parowe grzejne, dające parę powrotną na ogrze-
wanie; w ostatnich czasach coraz to częściej słyszymy o sil-
nikach t a n d e m grzejnych, budowanych tak, aby można by-
ło odbierać parę z przelotni t y c h silników do t y c h samych
celów. Prelegent zaznajomił słuchaczy z teoryą odbiorą
pary z przelotni silnika tandem, oraz wykazał charakte-
rystyczne cechy i szczegóły budowy miarkowników uży-
wanych w tym celu, w końcu podkreślił różnice, istnie-
jące między silnikiem parowym grzejnym a turbiną parową
grzejną w zastosowaniu do niektórych gałęzi naszego prze-
mysłu, zaznaczając, iż w d a n y m razie przewaga leży po
stronie silników tłokowych. Ta część w y k ł a d u zilustrowa-
na była wykresami oraz przezroczami.

8) lnż. fi. Krzyianoiuski: O najnowszych postępach
to budowie turbin wodnych — 2 godz. Motory wodne są
prawdopodobnie najstarszymi silnikami mechanicznymi, sto-
sowanymi przez człowieka. W e d ł u g danych historycznych,
j uż 2 tysiące lat przed nar. Ohryst., w starożytnej Ohaldei
istniały silniki wodne. W późniejszych czasach, bo już w U l w.
po nar. Ohr., koła wodne istniały w Rzymie, również w czasie
odkrycia Ameryki motory wodne typu pośredniego pomię-
dzy kołem a turbiną odrzutną (akcyjną), podobne do tych,
jakie spotykamy obecnie na Kaukazie, zastano w P e r u . Wszy-
stkie te motory budowane były z drzewa i przedstawiały
t y p y bardzo pierwotne, tak pod względem wyzyskania wo-
dy, j a k i konstrukcyi, spółczynnik sprawności nie przewyż-
szał 0,3.

W takim stanie rzecz się miała aż do końca X V I I I w.,
kiedy, dzięki teoretycznemu rozwojowi hydraul ik i stosowa-
nej, zostały umożliwione ulepszenia w tych motorach. W po-
czątkach X I X stulecia było wynalezione koło wodne nasie-
biorcze, które, jak wiadomo, i obecnie należy pod względem
sprawności do jednego z lepszych silników wodnych.

W r. 1835 opatentowano pierwszą turbinę syst. E u r -
neyrona. W praktyce turb ina ta odrazu znalazła ogrom-
ne powodzenie, co było bodźcem do pracy w dalszem ulep-
szaniu silników wodnych. W r. 1845 była wynaleziona tur-
bina Francisa. I przez cały szereg lat jedna za drugą pow-
stawały turbiny OHrarda, Jonwala , oraz wiele odmian pod
względem konstrukcyjnym.

Mniej więcej od p iętnastu lat ustaliły się te typy, któ-
re wyłącznie stosowane są obecnie. Za podstawę do rozwoju
tych typów posłużyły dwa następujące warunki : 1) turbiny
przy zmianie obciążenia powinny jak najmniej zmieniać
sprawność; 2) turbiny powinny być zdatne do szybkiej re-
gulacyi automatycznej.

T y m warunkom obecnie odpowiadają t rzy t y p y turbin,
jedna naporowa (reakcyjna) F r a n c i s a i dwie odi*zutne Szwam-
kruga i Peltona. I te typy, wyłączając turb inę Francisa, są
budowane i znajdują obecnie najszersze zastosowanie. Usta-
wia się je poczynając od najniższych spadków, n p . 0,5 m,
do spadu kilkuset metrów, również i moc t y c h turb in by-
w a od najmniejszych do 15 000 k. m.. Wobec tak szerokich
granic, naturalnie i turb iny te pod względem w y g l ą d u i kon-
strukcyi znacznie różnią się między sobą.

Koło kierownicze pozostaje dla wszystkich turb in
Francisa mniej więcej takie samo i regulowanie siły, prawie
bez wyjątku, odbywa się zapomocą pokręcania łopatek kie-
rowniczych naokoło osi, przez co zwężają się lub rozszerza-
ją otwory do przepustu wody do wirnika, konstrukcye zaś
wirnika bardzo się różnią jedna od drugie j . K o n s t r u k t o r
wirnika turbiny, stosownie do warunków, m a bardzo różne
zadania. W jednych pożądane jest otrzymanie możliwie
małej liczby obrotów, w drug ich n a o d w r ó t — j a k największej;
prócz tego, ze względu n a koszt, pożądane jest uzyskanie
jak najmniejszej średnicy. Ponieważ liczba obrotów turbiny
i ilość wody, przepuszczanej przez nią, zależna jest od spadu,
więc, żeby porównać sprawność różnych systemów turbin,
przyjęto obecnie badać je przy j e d n y m m e t r z e spadu.

Jeżeli przez D nazwiemy średnicę wirnika w cm,
a przez 0 ilość wody w l i t rach przepuszczaną przez turbinę,
to ®^=JcVD; k jest spółczynnikiem charakteryzującym t y p
wirnika. Dla istniejących obecnie t y p ó w ft bywa od 50 do 270,
czyli, ż s turbina o wirniku 100-centymetrowym jes t zdolna
przy k — 50 przepuścić przy 1 m spadu 500 l i trów a p r z y

k = 270—2700 litrów na sekundę prędkość obwodowa by-
wa przy 1 m spadu od 2,9 do 3,6.

Każda turbina, zależnie od k i prędkości obwodowej, ma
swoją specyalną krzywą pracy, którą dobrze prowadzona
fabryka, budująca turbiny, winna zbadać dla wyrabianych,
przez siebie turbin.

Dla dobrze wykonanych turbin Francisa, przy normalnej
pracy spółczynniki sprawności wszystkich typów mało różnią
się między sobą, zaś znaczne różnice występują przy obciąże-
niach innych niż normalne. Wogóle, im większe jest 7c i więk-
sza prędkość obwodowa, tem mniej korzystna jest p r a c a tur-
biny przy obciążeniach nienormalnych.

Co do innych części turbin, to znaczne zmiany zaszły
obecnie w konstrukcyi rur ssących. Bardzo są używane be-
tonowe rury ssące.

Turbina Szwamkruga przedstawia turbinę Girarda
z dopływem wody ze środka. Ustawia się te t u r b i n y prawie
bez wyjątku na osi poziomej. Pracują jako precyzyjne, a przy-
rząd kierowniczy składa się z kilku kanalików, zasuwanych
w miarę potrzeby zapomocą zasuwy.

Turbiny te stosowane są przy dużych spadach, liczba
zaś obrotów wału może być zmieniana przez konstruktora
w dość szerokich granicach, wyborem większej lub mniej-
szej średnicy wirnika, gdyż j a k we wszystkich turbinach
odrzutnych prędkość obwodowa zależy wyłącznie od spadu.
T u r b i n y te do dużych spadów są wykonywane za stal i lanej,
a ich wirniki wskutek dużej wagi i prędkości mogą w nie-
których razach w zupełności zastąpić koło rozpędowe, nie-
zbędne przy regulacyi automatycznej. Turbiny tego typu
budowane są począwszy od mocy części k. m., j a k to bywa np.
przy wodociągach miejskich, aż do kilku tysięcy k. m . Prócz
pewnej dogodności pod względem wykonania, t u r b i n y te nie
przedstawiają żadnych wybitnych zalet, jedynie okazują
się najodpowiedniejszemi do stosowania przy średnich spa-
dach (od 10—40 OT). W niektórych razach ustępują kołom
Pel tona.

Koła Peltona bywają dwóch typów, a mianowicie: eu-
ropejskiego i amerykańskiego. Oba typy powstały niezależ-
nie jeden od drugiego. Zasada pracy wody polega n a tem,
że woda, puszczona na łopatkę przez otwór w końcu rury,
przez odpowiednie wygięcie łopatki zmienia kierunek odpo-
wiedniej prędokści na zupełnie odwrotny. Więc przy odpo-
wiednim wyborze prędkości obwodowej, możemy otrzymać
absolutną prędkość wody zlewającej się z łopatki , wobec
czego cała energia wody zostanie pochłonięta przez łopatkę.

Typ europejski, nazywany nieraz kołami łyżkowemi,
przedstawia się gorzej pod względem konstrukcyjnym, jak
również i pod względem sprawności ustępuje amerykań-
skiemu, co prawdopodobnie spowoduje, że zostanie z cza-
sem przez niego wyrugowany. W typie europejskim stru-
mień "wody, puszczony n a łopatkę, ma w przecięciu for-
mę prostokąta i wstępuje na zewnętrzny ostry brzeg ło-
patki , zaś w typie amerykańskim ma przekrój okrągły
i p a d a na środek łopatki, w którem to miejscu znajduje
się n a łopatce zaostrzone wyniesienie, tworzące rysę, roz-
dzielającą powierzchnię na dwie owalnego kształtu wklęsłości.
W o d a rozdziela się przez to n a dwa strumienie i spływa
w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny obrotu. Re-
gulowanie w typie europejskim odbywa się zapomocą zwę-
żania przekroju promienia wody, a w amerykańskim przez
zmniejszenie średnicy promienia, w t y m celu w końcową
nasadę rury wypustowej wsuwa się w miarę potrzeby sto-
żek specyalnego kształtu.

Koła Peltona dają znakomite wyniki pod względem
sprawności, lecz mogą być stosowane jedynie tylko do sto-
sunkowo dużych spadków, co najmniej powyżej kilku-
n a s t u metrów. Obecnie są w użyciu koła Peltona o mo-
cy p o kilkanaście tysięcy k. m. P r z y budowie tych kół,
ze względu na wysokie spady i prędkość obwodową, stoso-
w a n e są do ich budowy najlepsze materyały, jako to: har-
t o w a n a stal niklowa, bronz fosforowy i t . p .

Do pewnego stopnia nowością jest obecnie stosowanie
r u r ssących przy turbinach akcyjnych. Urządzenie rur
wspomnianych polega na tem, że woda spływająca po zamknię-
tej rurze, przy prędkim biegu zabiera z sobą powietrze, tak,
że t a k a r u r a z czasem zostaje zalana wodą. Ponieważ tur-
b iny odrzutne muszą pracować na powietrzu, przeto u r d z a
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się specyalny pływak, który zbudowany jest w ten sposób,
że w razie zbyt wysokiego podniesienia się z dołu wody
w rurze ssącej otwiera on otwór, wpuszczający powietrze
do rury. Wobec tego pod wirnikiem tworzy się próżnia.
Rury te pracują w podobny sposób, jak rury ssące w turbi-
nach naporowych.

Automatyczna regulacya turbin bywa oporowa i wpu-
stowa. Pierwsza polega na tem, że w razie odciążenia czę-
ści odciążone pracy przenoszone są na opór. Przytem do-
pływ wody do turbiny pozostaje bez zmiany. Ten sposób
regulowania, chociaż prosty w zasadzie, jest jednakże bardzo
nieekonomiczny. Meekonomiczność ta jednak 'może byó
znacznie zmniejszona przez dodatkową obsługę regulatorem
ręcznym i zgóry przewidzianem okresowem zapotrzebowa-
niem energii. Regulatory tego rodzaju nie potrzebują kół
rozpędowych i są jedynemi, które mogą być stosowane przy
instalacyach istniejących, posiadających turbiny starych sy-
stemów. Regulatory oporowe bywają elektryczne i hydrau-
liczne, działające zapomocą oliwy i wody. Budowa ich jest
bardzo prosta; pewne skomplikowanie zaś wywołane jest
czasami niezbędnością ochładzania płynu pracującego, np.
oliwy, ponieważ ogrzanie to przy dużych siłach może byó
nieraz bardzo znaczne. Wskutek czego regulatory wspo-
mniane do bardzo dużych sił nie budują się wogóle. Do
rzędu regulatorów oporowych należy także zwykły regula-
tor odśrodkowy, działający na klapę powietrzną, która
przy odciążeniu, a co za tem idzie i wzroście szybkości,
wpuszcza powietrze w rurę ssącą—jest to jeden z najprost-
szych i najtańszych regulatorów.

Największe rozpowszechnienie mają obecnie regulatory
wpustowe, to jest te, które w miarę potrzeby zmniejszają lub
zwiększają dopływ wody, przez odpowiednią zmianę prze-
kroju otworów dopływowych. Sposób ten jest najekonomicz-
niejszy, lecz wymaga stosunkowo dużej pracy mechanicznej,
której regulator odśrodkowy dać nam nie jest w możności.
Wobec czego używa się regulatora odśrodkowego jedynie do
uruchomienia silnika pomocniczego (serwomotoru), którego
zadaniem jest wprowadzenie w ruch organów kierujących
wodę do wirnika.

Zbadanie przebiegu regulacyi zapomocą wykresów
zmiany prędkości w stosunku do czasu wykazują dwa głó-
wne momenty regulacyi, a mianowicie, początkowy, gdy wzrost
prędkości obrotowych zależy wyłącznie od mas uruchomio-
nych i czasu potrzebnego do zupełnego zamknięcia dopływu,
i drugi po skończeniu regulowania, gdy zmiana prędkości,
wskutek podniesienia się gilzy, odbywa się w granicach odpo-
wiedniego regulatora odśrodkowego i zupełnie już nie zale-
ży od czasu regulowania, ani od masy. Pierwszy z tych mo-
mentów wskazuje na niezbędną potrzebę kół rozpędowych,
stosowanych przy automatycznej regulacyi wpustowej.

Regulatory wpustowe bywają: mechaniczne, elektrycz-
ne, hydromechaniczne i hydrauliczne. Obecnie prawie wyłącz-
nie stosowane są hydrauliczne, gdyż okazały się najtrwalszy-
mi i najlepszymi w działaniu. Dobry regulator powinien dawać
pełne zamknięcie dopływu wody w ciągu 2 — 3 sekund,
a to możemy otrzymać jedynie przez stosowanie regulato-
rów hydraulicznych (działających zapomocą oliwy). Regu-
latory mechaniczne zwykłego typu dają zupełne zamknięcie
po j 0—12 sekundach, a te z nich, które działały w ciągu krót-
szego czasu, okazały się niepraktycznymi w użyciu. Wsku-
tek tak przewlekłego działania, masy kół rozpędowych przy
regulatorach mechanicznych muszą byó znacznie większe,
a mianowicie 3—4 razy, niż przy regulatorach hydraulicznych.

9) Inż. 5. Patschke: O nowszych zdobyczach termody-
namiki—3 godz. (Wykład umieszczony zostanie w PrsegL
Techn.)

10) Inż. 3. Piotroiuski: Postępy w mechanicznej ob-
róbce metali—2 godziny. (Wykład umieszczony zostanie
w Prsegl. Techn.)

11) Inż. 5- Płużariski: Nowsze postępy w dziedzinie sil-
nikóio spalinowych—2> godz. (Wykład umieszczony zosta-
nie w Przegl. Techn.)

12) • Inż. £. Potempski: O oświetleniu elektrycznem —
3 godziny.

Odróżniamy zimne i ciepłe światła; przy pierwszych
•wzrost temperatury jest zjawiskiem, dragorzędnem; światło
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ciepłe otrzymujemy na skutek rozgrzania się pewnych ciał
do wysokiej temperatury. Światło zimne reprezentuje rurka
Geisslera, przez którą przepuszczany jest prąd cewki induk-
cyjnej, światło ciepłe — wszystkie używane przez nas źródła
światła. Zadaniem techniki oświetleniowej jest wytworzenie
źródeł światła, których sprawność, to jest stosunek promieni
świetlnych do ilości wszystkich innych promieni, byłby jak
największy. Promienie cieplne, świetlne i chemiczne są, drga-
niem fal eteru i różnią się między sobą jedynie długością fal;
fale, wysyłane przez źródło światła i przepuszczone przez
pryzmat szklany, dają widmo, złożone ze wstęg 7 kolorów,
widoczne dla oka, oraz wielokrotnie dłuższe widmo promieni
cieplnych i chemicznych, niewidzialnych dla oka. Oko nasze
otrzymuje wrażenie światła jedynie od fal o długości
X = 0,0004 — 0,0008 mm. Ilość energii świetlnej, wysyłanej
przez różne ciała, zależy od dwóch niezależnych od siebie czyn-
ników: zdolności promieniowania i temperatury; stała promie-
niowania świetlnego jest dla każdego ciała inna i jest tem
korzystniejsza, im bliżej ciało świecące stoi do platyny
w swoich właściwościach pochłaniania i odbijania promieni;

zależność od temperatury wyraża się wzorem
2 2

gdzie X zmienia się w zależności od temperatury od 30 do 12.
Oiała, używane na palniki, powinny: 1) w stanie zimnym po-
chłaniać wszystkie promienie świetlne a odbijać lub prze-
puszczać wszystkie promienie cieplne; 2) wytrzymywać naj-
wyższe temperatury przez dłuższy czas bez uszkodzenia. Dla
otrzymania ekonomicznych źródeł światła należy brać pod
uwagę dwa powyższe warunki, na tych podstawach oparte
są też postępy w dotychczasowem oświetleniu elektrycznem.

Światła elektryczne dadzą się podzielić na: 1) światło
żarowe, 2) światło łukowe, 3) światło parowe lub gazowe.

światło żarowe otrzymujemy, przepuszczaj ąc prąd elektr.
przez przewodnik o wysokim oporze w próżni. Przewodni-
kiem używanym na palnik był do niedawna wyłącznie wę-
giel, z którego robiono cienkie włókna i umieszczano w balo-
nie szklanym. Węglowe lampy żarowe robione są do zużycia
2,5, 3,2 i 3,5 w./św.; trwałość ich praktyczna, t. j . okres czasu,
w przeciągu którego lampa traci 20% swej siły świetlnej, jest
w stosunku odwrotnym do zużycia przez nią energii i wynosi
dla wspomnianych powyżej kategoryi lamp 300, 600 i 800
godzin. Dalszym postępem były lampy metalizowane, w któ-
rych włókna węglowe były poddawane specyalnemu proceso-
wi rozżarzania, wskutek czego wytrzymywały one 500 go-
dzin palenia się przy zużyciu 2,5 w./św. Następnie użyto do
fabrykacyi włókna metali o wysokim punkcie topliwości, po-
czątkowo tantalu i osmu, później wyłącznie wolframu. Lampy
tantalowe robione są. z drutu tantalowego, pierwsze lampy
osmowe i wolframowe robione były z pojedynczych nitek,
wyciskanych przy silnem ciśnieniu z proszku osniowego lub
wolframowego, mieszanego z pewnym klejem organicznym,
wyparowywanym następnie z gotowej nitki. Obecnie lampy
wolframowe robione są przeważnie z drutu wolframowego,
ciągnionego z czystego metalu bez jakichkolwiek domie-
szek. Lampy tantalowe zużywają 1,5—1,7 w./św., lampy
wolframowe 1,1 — 1,2 w./św., trwałość średnia dochodzi
obecnie do 1000 godzin. Z powodu tego, że zarówno tantal,
jak i wolfram mają mniejszy opór właściwy, niż węgiel, dłu-
gość nitki wolframowej lub tantalowej dla pewnego napięcia
jest znacznie większa, niż długość nitki węglowej dla tegoż
napięcia; wywołało to konieczność umieszczenia wewnątrz
lampy całej konstrukcyi słupka szklanego z mniejszą lub
większą ilością haczyków w górnej i dolnej części słupka, po-
między którymi przeciąga się drut wolframowy lub tantalo-
wy. Przy porównaniu kosztów eksploatacyi przy zastosowa-
niu lamp węglowych i metalowych (wolframowych), przyj-
mując dla węglówki zużycie 3,2 w./św., cenę lampy 25 kop.,
trwałość 600 godz., dla cyrkonówki zużycie 1,2 w./św., cenę
75 kop., trwałość 600 godzin, otrzymujemy przy cenie prądu
30 kop. za kw.-godz. koszt 1000 godzin 16-świecowej lampy
metalowej rb, 7,01, węglowej rb. 15,79, przy cenie 4 kop. za
kw.-godz. odpowiednio rb. 2,01 i 2,48.

Wyższy koszt lampy metalowej opłaca się przy cenie
prądu 30 kop. po 52 godz., przy 4 kop. po 400 godz. Większą
oszczędność swą lampa metalowa zawdzięcza wyższej tempera-
turze włókna, która dochodzi do 2200°, gdy tymczasem tem-
peratura włókna węglowego dochodziła tylko do 1800—1900°.

2
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Wytrzymałość lampy metalowej z drutu na wstrząśnienia
mechaniczne nie ustępuje węglowej, Należy wystrzegać się
łączenia zbyt wielkiej liczby lamp metalowych na jednym
bezpieczniku, ponieważ metale w stanie zimnym mają mały
opór i prąd w chwili zapalenia jest 7—8 razy silniejszy od
prądu przy normalnem paleniu się; zjawisko to może wywołać
pękanie bezpieczników. Ze względu na znaczenie historyczne
wspomnieć należy o lampie Nernsta. Palnik tej lampy skła-
dał się z tlenków ziem rzadkich, mianowicie mieszaniny tlen-
ków magnezu, cyrkonu i toru; w stanie zimnym palnik ten
był nieprzewodnikiem i przewodził prąd dopiero po rozgrza-
niu go. Lampa ta miała zużycie około 1,5 w./św., trwałość
350—400 godz. i była postępem w stosunku do lamp węglo-
wych, musiała jednak ustąpić lampom metalowym.

Światło łukowe wytwarza się w ten sposób, że elektrody,
połączone ze źródłem prądu, doprowadza się do zetknięcia
się, wskutek czego rozgrzewają się one do żarzenia; wówczas
są rozsuwane i tworzy się między niemi łuk świetlny. Od-
różniamy następujące grupy lamp łukowych: a) ze względu
na materyał elektrodowi 1) elektrody z czystych węgli,
2) elektrody z węgli nasycanych, 3) elektrody metalowe (rtęć,
tlenki i karbidy metali, metale jako katody); b) ze względu
na doprowadzenie powietrza: 1) lampy, palące się przy nie-
ograniczonym dostępie powietrza, 2) przy mniej lub więcej
ograniczonym dostępie powietrza; c) ze względu na umieszcze-
nie węgli: 1) węgle jeden nad drugim, 2) węgle obok siebie
pod kątem; d) ze względu na połączenie mechanizmu regulu-
jącego z elektrodami: 1) lampy szeregowe, 2) bocznikowe,
3) różnicowe.

W lampie łukowej chodzi: 1) o osiągnięcie możliwie naj-
lepszej wydajności świetlnej, 2) o jaknajmniejsze spalanie się
elektrodów, czyli największą trwałość. Oba te cele nie dają
się osiągnąć w jednej lampie. Dłuższą trwałość otrzymają
się przez zmniejszenie dopływu powietrza; takie lampy nazy-
wają się lampami o łuku krytym (n. Dauerbrandlampe).
Trwałość ich dochodzi do 100 i nawet 300 godzin, gdy
w lampach otwartych trwałość węgli wynosi 5—18 godzin.
Natomiast wydajność świetlna znacznie ustępuje wydajności
lamp o nieograniczonym dostępie powietrza. Inny sposób
otrzymania większej trwałości jest łączenie dwóch lub więcej
par węgli, które zapalają się kolejno; lampy takie nazywają
się magazynowemi; mechanizmy ich są bardzo skomplikowane.
Lepszą oszczędność otrzymuje się przez zastosowanie węgli
nasycanych solami metalowemi. Pierwsze były lampy Bre-
mera, posiadające węgle nasycane solami metalowemi i fluoro-
wemi. Lampy z takimi węglami nazywają się lampami pło-
miennemi (n. Mammenbogenlampe). Przez dodanie soli wa-
pnia otrzymujemy żółte, przez dodanie soli strontu—czerwone,
przez dodanie soli baru—białawe zabarwienie światła. Przy
paleniu się lamp płomiennych wytwarzają się gazy szkodliwe
dla mechanizmu lampy i zanieczyszczające powietrze, tak iż
mogą byó używane tylko do oświetlania otwartych przestrze-
ni. Większą ekonomię swoją lampy płomienne zawdzięczają
większej wydajności świetlnej swojej powierzchni gazowej. Ce-
lem, do którego dąży technika lamp łukowych, jest połączenie
lepszej ekonomii lampy płomiennej z trwałością lampy o łuku
krytym. Osiąga się to do pewnego stopnia przez zastosowanie
anody z silnie nasyconym knotem i katody z czystego węgla
i z nienasyconym knotem. W ostatnich czasach rozpoczęto
próby nasycania węgli solami tych metali, których wyższej
wytrzymałości na temperaturę zawdzięczają swą wysoką eko-
nomię nowe lampy żarowe, i osiągnięto przytem znacznie
większą ekonomię, niż dawniej. Postępem jest również lampa
Schaffera dla prądu 3-fazowego, mająca 3 łuki między 3-ma
parami węgli, zużywająca 0,1 w./św.

Lampy z elektrodami metalowemi, mianowicie magne-
tytowa, w której jako katoda służy rurka z cienkiego żelaza,
napełniona mieszaniną tytanu, tlenku chromu i magnetytu
oraz tytanowa z katodą z karbidu tytanu, używane są prze-
ważnie w Ameryce; mają one trwałość 150 — 250 godzin,
a zużycie 0,6 w./św. przy łączeniu szeregowem.

Lampy łukowe na ilości świec mniejsze od 1000 ustę-
pują powoli lampom żarowym metalowym, ponieważ pod
względem zużycia prądu stoją one mniej więcej na równi, na-
tomiast trwałość żarówki jest bez porównania większa i nie
wymaga ona żadnej obsługi.

Łuk elektryczny stanowi opór, który zmniejsza się przy

wzrastaniu prądu, a zatem przy stałem źródle prądu stanowi
obwód niestały; do wytwarzania obwodu stałego, przy którym
wzrastaniu siły prądu odpowiadałoby zwiększenie się spadku
napięcia i odwrotnie, należy włączyć w szereg z łukiem opór
omiczny, zwany oporem dodatkowym. Lampy łukowe mogą
byó łączone równolegle, szeregowo lub seryami. Do równo-
ległego łączenia nadają się tylko lampy'o łuku krytym dla
napięcia 70—80 volt, ponieważ przy zwykłych 35 — 40-yolt.
lampach zbyt wiele napięcia trzeba byłoby tracić w oporniku.
W sieciach prądu zmiennego można używać transformato-
rów, a zamiast oporów dodatkowych dławnice. Przyłączeniu
równoległem każda lampa może być do innego prądu, a zatem
i innej siły światła. Przy łączeniu szeregowem liczba lamp
w szeregu, zależna jest od napięcia lampy i sieci; w jednym sze-
regu mogą, się palio tylko lampy o jednakowej sile prądu; w ra-
zie zepsucia się lampy, włączany jest zamiast niej opornik. Łą-
czeniem seryjnem nazywa się łączenie równoległe seryi lamp
połączonych między sobą szeregowo, jest ono najbardziej roz-
powszechnione. Zużycie prądu i oszczędność lamp łukowych
waha się w bardzo wielkich granicach, mianowicie od 0,1—1,1
w./św., zależnie od gatunku lampy.

Z nowszych lamp należy wspomnieć o lampach rtęcio-
wych, kwarcowych i świetle Moorea. Lampa rtęciowa składa
się z rury szklanej 500 — 1500 mm, w której w przestrzeni
ochronionej od dostępu powietrza zjawia się łuk rtęciowy po-
między niżej leżącą katodą rtęciową i wyżej leżącą anodą że-
lazną. Do zapalenia lampy trzeba rurę przechylić, aby rtęć
przepłynęła od katody do anody i z powrotem. Zapalanie od-
bywa się ręcznie lub automatycznie zapomocą przerwania
prądu wysokiego napięcia ze szpulki indukcyjnej. Lampa ta
nadaje się tylko do prądu stałego; największą jej wadą, jest
barwa światła, pozbawionego prawie zupełnie promieni czer-
wonych. Zużycie właściwe wynosi 0,5—0,6 w./św., trwałość
1000—5000. Odmianą tej lampy jest lampa kwarcowa, przy
której łuk rtęciowy wytwarza się w rurze kwarcowej, kwarc
wytrzymuje doskonale wszelką temperaturę i zmiany tempe-
ratury, dzięki czemu łuk rtęciowy można doprowadzić do
znacznie wyższej temperatury; powoduje to zwiększenie
oszczędności do 0,3 w./św. Lampa kwarcowa musi być otoczo-
na kloszem szklanym, ponieważ kwarc przepuszcza płomienie
ultrafioletowe, mające szkodliwe działanie fizyologiczne. Siła
światła waha się od 700—3000 św. dla różnych typów, zuży-
cie 0,4—0,25 w./św., trwałość przeszło 1000; dochodzi nawet
do 10000. Światło jej posiada nieco więcej promieni czerwo-
nych, niż światło lampy rtęciowej, ale jest jeszcze mocno zie-
lonkawe. W najnowszej lampie kwarcowej, pomysłu naszego
rodaka p. Wolfkego i p. Bietzmana, elektrody składają się ze
stopów metali stałych, mianowicie kadmu i rtęci; elektrody
te stapiają się w próżni i pary ich tworzą łuk świetlny. Zaletą
tej lampy jest biały kolor jej światła, nie zmieniający barw
przedmiotów więcej, niż zwykła lampa łukowa; ekonomia jej
waha się od 0,1 w./św. przy 150 św. do 0,6 przy 4000.
W ostatnich czasach zastosowano lampy kwarcowe do prądu
zmiennego.

Najbardziej zbliżone do „zimnego światła" jest światło
Moorea. Do wytworzenia światła używa Moore rurek szkla-
nych, napełnionych rozrzedzonym gazem z grafitowemi elek-
trodami na końcach, które dołączane są do obwodu wtórnego
(wysokiego napięcia) transformatora prądu zmiennego; obwód
pierwotny dołączony jest do zwykłej sieci prądu zmiennego
110—220 volt. Rury takie prowadzi się dokoła pomieszczenia
mającego byó oświetlonem wzdłuż ścian nieco pod sufitem.
Rurę wypełnia się gazem o ciśnieniu nie wyżej 0,1 fflW, azotem
lub dwutlenkiem węgla. Do utrzymania stałego ciśnienia
w rurze służą specyalne wentyle samodziałająee. Trwałość
takiej rury jest teoretycznie prawie nieograniczona; daje ona
światło doskonale rozproszone, ale oszczędność jego jest o wiele
gorsza od oszczędności lamp łukowych i żarówek metalowych.
W ostatnich czasach robione są próby napełniania rur
neonem, który daje podobno znacznie większą oszczędność,
brak j ednak j eszcze praktycznych wyników.

Jednostki świetlne wyprowadzają się z jednej, dowolnie
przyjętej, mianowicie jednostki siły światła, za którą przyjęto
siłę światła lampy amylacetatowej Heffnera. Jednostką
oświetlenia jest 1 luz, czyli oświetlenie, które wywołane jest
przez jednostkę siły światła na, jednostce płaszczyzny, prosto-
padłej do kierunku promieni w odległości 1 in. Jednostkę
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prądu świetlnego nazywamy lumen, jest to prąd świetlny,
który wysyłany jest przez źródło światła, mające równomier-
ną siłę światła = 1 św. Heffnera we wszystkich kierunkach,
w kącie sześciennym = 1; za jednostkę przyjmujemy kąt,
wycinający płaszczyznę = 1 m2 na powierzchni kuli o pro-
mieniu 1 m. Co do siły światła, to odróżniamy siłę światła
poziomą, sferyczną i półsferyczną.

13) Inż. m. Pożaryski: Teoretyczne podstawy elektro-
techniki—2 godziny.

Urządzenia elektrotechniczne z punktu widzenia nauko-
wego stanowią zespoły do przetwarzania i rozprowadzania
energii.

^Wielkie znaczenie elektrotechniki w technice współ-
czesnej jest wynikiem łatwości, z jaką pracę prądu elektrycz-
nego można otrzymać z dowolnej formy energii lub też ją
przetworzyć w inną dowolną formę energii; nie mniej ważnem
jest również dogodne rozprowadzanie pracy prądu zapomocą
nieruchomych przewodów, w nieznacznym stopniu zmienia-
jących, swe własności pod wpływem otoczenia.

Pierwszorzędne znaczenie urządzeń elektrycznych w tech-
nice polega na łatwości otrzymywania z tych samych prze-
wodów energii niezbędnej do oświetlenia i do silników.

Obecnie wszystkie urządzenia elektrotechniczne, mająoe
szerokie zastosowanie, posiłkują się zjawiskiem prądu elek-
trycznego.

Prąd elektryczny zawsze przebiega w obwodzie zamknię-
tym i wszystkie zjawiska, w nim zachodzące, sprowadzają się
do przypływu i odpływu energii. W źródłach prądu elektrycz-
nego energia zewnątrz dopływa do obwodu, w odbiornikach
zaś naodwrót odpływa, poza tem. odpływa również energia
wzdłuż całego obwodu, jako ciepło, powstające z powodu tak
zwanego oporu przewodników.

D o rozważania zjawiska prądu rachunkiem posiłkujemy
się dwoma zasadniczemi pojęciami: natężeniem prądu i siłą
elektromotoryczną. Iloczyn tych dwóch wielkości wyraża
moc przetwarzającą się w pracę prądu i odwrotnie.

W "wielu razach nie możemy pominąć energietycznych
przemian w znacznej mierze odwracalnych, które zachodzą
•w polach, elektrycznem i magnetycznem, otaczających prze-
wodnik z prądami. Przemiany te odgrywają rolę poważną przy
prądach zmiennych, wtedy zwykle zakłucąją one spokojny
przebieg przemian pożytecznych i wywołują straty energii
na ciepło bezużyteczne.

P o l a elektryczne i magnetyczne, jako zbiorniki energii,
w pewnych razach mogą same służyć do przenoszenia energii
na odległość; tu energia wyzwala się od obwodu i w formie
fali elektromagnetycznej może biedź w przestrzeń bez prze-
wodnika materyalnego.

Zastosowanie jednak praktyczne tego rodzaju przeno-
szenia i rozdziału energii widzimy obecnie tylko dla sygnali-
zacyi, gdzie chodzi zazwyczaj o niewielkie ilości energii. Sto-
sowanie tego sposobu do rozdziału i rozprowadzenia więk-
szych ilości energii nie zdaje się obecnie wykonalnem prak-
tycznie i korzystnie.

14) Inż. fl. fl. Schnern 0 nowszych sposobach łączenia
metali— 2 godziny.

Prelegent na początku omówił w historycznym porządku
metody spawania jednolitego. W r. 1823 zapoczątkowana
została przez Verea i Oranea pierwsza metoda spawania je-
dnolitego, przy którem używano jako materyału palnego gaz
woclnoczadowy, sposób ten jednak dopiero w r. 1834 został
wprowadzony w życie przez Selligne.

J a k "wiadomo, gaz wodnoczadowy otrzymuje się przez
działanie pary wodnej na rozżarzony antracyt lub koks; teore-
tycznie składa się on z równych części wodoru i tlenku węgla.

Metoda spawania gazem wodnoczadowym nbliżona jest
do metody spawania Kowalskiego, gdyż i tutaj rozgrzewamy
metal do temperatury zlipności, z tą atoli różnicą, że przy
spawaniu tym gazem rozgrzewamy zaledwie styki łączonych
części, poozem zagrzane miejsca połączeń zostają przekuwane
odpowiednimi przyrządami mechanicznymi, przez co otrzy-
ifltije się metal podobny do żelaza walcowanego, o znacznym
spółczynniku wydłużenia.

Sposób ten stosowany bywa przy spawaniu blach od

6 mm grubości i najczęściej przy masowej produkcyi. Koszt
instalacyjny jest dość znaczny.

Następnie omówiony został sposób spawania elektrycz-
nością ze wskazaniem dwu zasadniczych odmian tego spo-
sobu: 1) sposób krótkiego spięcia, 2) sposób spawania w łuku.
Pierwszy ze wspomnianych sposobów używany bywa przy fa-
brykacyi masowej przedmiotów o cienkich ścianach i to
w tych razach, gdzie dokładność nie jest konieczna, więc np.
przy przypawaniu uszek, rączek i t. p. w fabrykacyi naczyń
kuchennych. Drugi zaś sposób stosowany bywa do reparacyi
dużych odlewów i blach uszkodzonych przez korozyę. Rezul-
taty osiągane tą metodą są dość dobre, niedogodną jednak
stronę tej metody stanowi możność spawania wyłącznie w kie-
runku poziomym. Jeżeli porównamy sposób spawania w łuku
ze spawaniem zapomocą płomienia jakiegokolwiek gazu pal-
nego z tlenem, to przekonamy się, że tam energia oynetyczna
wychodzących gazów jest dostateczna do utrzymania stopionej
kropli metalu, co pozwala wykonywać spawania w kierunku
pionowym, czego przy spawaniu elektrjcznem wykonać nie
można.

Potem wspomniano o metodzie Goldschmidta spawania
mieszaniną glinu i tlenku żelaza, która to mieszanina zapalo-
na w odpowiedni sposób daje przy wydzieleniu się dużej
ilości ciepła tlenek glinu i czyste żelazo, przyczem żelazo
otrzymuje się w stanie ciekłym. Sposób ten używa się przy
łączeniu szyn, skrócaniu przekątni mostowych, reparacyi du-
żych bardzo odlewów. Do spawania blach sposób ten zupeł-
nie się nie nadaje.

Następnie przystąpiono do omówienia samorodnego
spawania metali, przyczem zaznaczono, że nazwa ta utarła
się specyalnie przy spawaniu zapomocą płomienia jakiegokol-
wiek gazu palnego w mieszaninie z tlenem, przyczem materyał
dodawany jest identyczny z metalem spawanego przedmiotu.
Zasadą tego sposobu jest łatwość osiągnięcia wysokiej tempe-
ratury, przez spalanie gazów o dużej wydajności cieplnej
w otoczeniu czystego tlenu, przyczem tlen używa się w stanie
sprężonym, co daje możność nadania mieszaninie gazów
odpowiedniej prędkości, potrzebnej do prawidłowego palenia
się płomienia. Jako ciała palne używa się wodór, gaz Blaua,
gaz świetlny, pary benzolu i benzyny i wreszcie acetylen, lub
acetylene dissous. Prelegent zaznaczył, że w ostatnich cza-
sach, z powodu łatwego otrzymywania acetylenu, sposób ten
coraz więcej się rozpowszechnia, usuwając inne produkty
palne. Sposób ten ma za sobą łatwość regulowania płomie-
nia i wysoką temperaturę (około 3000° O.), która pozwala na
prędkie wykonanie roboty.

Wspomniano następnie o systemie wytwornic acetyle-
nowych i o konieczności doboru wytwornic dostatecznej wy-
dajności, gdyż przerwy podczas roboty, szczególniej przy re-
paracyach odlewów, mają bardzo ujemny wpływ na osiągane
rezultaty. Jeżeli przy posiadaniu małej wytwornicy zachodzi
wyjątkowo potrzeba, np. do celów reparacyjnych, więk-
szej, to można zmianę tę zastąpić przez użycie „acetylene
dissous", który znajduje się w sprzedaży w cylindrach stalo-
wych w formie acetylenu rozpuszczonego w acetonie.

Sposoby odpowiedniego przygotowania przedmiotów do
spawania ilustrowane były licznemi przezroczami.

Jako nowość w spawaniu zapomocą płomienia, prelegent
wskazał na maszyny, przeznaczone do spawania rur i naczyń
przeróżnych kształtów. Maszyny te działają dość sprawnie
i szczególnie u nas maszyny przeznaczone do spawania rur po-
winny znaleśc szerokie zastosowanie, wobec wysokich cen na
rury ciągnione. Pokazywane wzory rur osiąganych tym sposo-
bem mogły służyć za dowód słuszności twierdzenia prelegenta.

Wytwórczość krajowa przedmiotów spawanych płomie-
niem acetylenowo-tlenowym jest już znaczna. Mamy sporo
artykułów wyrabianych masowo, jak naczynia mleczarskie,
formy do cukru, obręcze powozowe, przyrządy mechaniczno-
lekarskie i dentystyczne, spawanie stosowane bywa przy fa-
brykacyi łóżek, nawet już przedmioty zdobnicze są wyt-
warzane tą drogą.

Pokazywane były też rury dużych (500 mm) średnic,
wypróbowane na 10 atm. ciśnienia hydraulicznego, wykonane
przez tow. „Compensator". Często też stosuje się u nas spo-
sób spawania acetylenowo-tlenowego do reparacyi odlewów.
Jeden tylko dział leży zupełnie odłogiem, to dział spawania
glinu (aluminium). W Szwajcaryi i w Niemczech spawa się
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ogromne zbiorniki glinowe, przeznaczone szczególniej do pi-
wowarstwa, jako kadzie fermentacyjne i lagrowe, oprócz tego
wytwarza się niezliczoną ilość naczyń drobnych, rozmaite na-
czynia, przeznaczone do przemysłu chemicznego i t. p. U nas
nic, a przynajmniej bardzo mało zrobiono w tym względzie,
tak, że piwowarzy miejscowi sprowadzają kadzie z Niemiec,
a drobne artykuły sprowadzane są przeważnie z Włoch. By-
było rzeczą pożądaną, aby nasi przemysłowcy pomyśleli
0 tym dziale i -wzbogacili jedną jeszcze gałęzią naszą wytwór-
czość krajową.

J 5) Inż. Cz. IDitoszynski: O pompach wogóle i pompach
odśrodkowych—1 godzina.

Odczyt o pompach odśrodkowych zawierał uwydatnie-
nie głównych własności tych pomp oraz porównanie ich
z pompami tłokowemi. Punkt pierwszy stanowiło pokazanie
schematu pompy odśrodkowej i wyjaśnienie znaczenia po-
szczególnych jej części, jako też zaznaczenie pierwszej głównej
własności pompy odśrodkowej w przeciwstawieniu do tłoko-
wej, polegającej na tem, iż pierwsza daje strumień ciągły,
druga zaś przerywany.

Następnie wyprowadzona została zależność manome-
trycznej wysokości podnoszenia pompy odśrodkowej od pręd-
kości obwodowej wirnika przy zastosowaniu prawa zachowa-
nia momentu ilości ruchu. Stosując to prawo mechaniczne,
oraz rozważając stosunki zachodzące pomiędzy prędkością
bezwzględną, prędkością względną oraz prędkością uniesienia
cząstki cieczy, prelegent ustalił proporcyonalność manotne-'
tryoznej wysokości podnoszenia pompy odśrodkowej do kwa-
dratu prędkości obwodowej wirnika na obwodzie zewnętrz-
nym, H = 7MA Spółczynnik fc wyliczony tym sposobem nie
zgadza się z wynikami doświadczenia, mianowicie jest on
w rzeczywistości znacznie mniejszy, niż wskazuje obliczenie.
Powodem niezgodności jest nieścisłe założenie rachunku, po-
legające na przypuszczeniu, iż wszystkie strugi cieczy poru-
szają się jednakowo. Takiego biegu wody nie może być
w rzeczywistości, gdyż wirnik wtedy nie napotykałby oporu;
nie wymagałby przeto żadnej pracy do poruszania.

W dalszym ciągu została ustalona proporcyonalność
normalnej wydajności pompy odśrodkowej do pewnej potęgi
prędkości obwodowej wirnika. Spółczynnik proporcyonal-
ności może być obliczony teoretycznie, jednakże z wyżej wy-
łuszczonych powodów nie zgadza się również z wynikami
doświadczenia, mianowicie jest w rzeczywistości mniejszy od
obliczonego.

Ostatnia własność pompy odśrodkowej istnieje rów-
nież i dla pomp tłokowych. Pierwsza natomiast wyrażona
wzorem H = ]cv2 dla pomp tłokowych zupełnie nie istnie-
je, gdyż te ostatnie pracować mogą dla wszelkich wyso-
kości S przy dowolnej prędkości, o ile wytrzymałość oraz
wzgląd na prawidłową pracę wentyli nie stoją na przeszkodzie.

Wydajność pompy odśrodkowej przy stałej prędkości
(stałej liczbie obrotów wału pompy) może być zmieniana
w bardzo szerokich granicach w porównaniu z wydajnością
normalną. Regulacya jest bardzo łatwa przez przymykanie
wylotu. Przy zmniejszaniu wydajności, zmniejsza się również
1 moc potrzebna do napędu, nie proporcyonalnie do wydaj-
ności, lecz wolniej, tak, iż przy całkowicie zamkniętym wylo-
cie moc potrzebna do napędu stanowi dość znaczną część
mocy, potrzebnej przy normalnej wydajności. Przy przymy-
kaniu i całkowitem zamknięciu wylotu, w dobrze zbudowanej
pompie odśrodkowej wysokość manometryczna nie powinna
ulegać znacznej zmianie.

Bądź jak bądź, wydajność pompy odśrodkowej przy
stałej liczbie obrotów może być zmieniana w dość szerokich,
granicach bez znacznego uszczuplenia sprawności, która
w danych pompach dochodzi do 0,8.

Zależność wysokości podnoszenia sprawności, oraz mo-
cy potrzebnej do napędu najlepiej jest badać zapomocą wy-1

kresów, gdzie te wielkości odkładane są jako rzędne, zaś wy-'
dajności jako odcięte. Otrzymane krzywe zupełnie ściśle
określają charakter danej pompy odśrodkowej. - •

Pompy odśrodkowe dzielą się na pompy nizkiego ciśnie-
nia budowy mniej starannej, lecz zato bardzo prostej, które'
pracować mogą przy wysokościach do 10 m, pompy jedno-
stopniowe niedużego ciśnienia, oraz pompy wielostopniowe,
składające się z kilku pomp połączonych ze sobą w jednym
kadłubie, tak iż każda tłoczy ciecz do następnej, przez co cał-

kowita wysokość podnoszenia równa jest sumie wysokośoi
poszczególnych. Pompa odśrodkowa turbinowa jest to pompa
zaopatrzona w kierownicę. Zakres stosowania pompy odśrod-
kowej, o ile chodzi o większe jednostki, nie jest niczem ograni-
czony. Ooraz więcej ustala się mniemanie, oparte na do-
świadczeniu, że pompa odśrodkowa jest pewniejsza od tłoko-
wej. Ostatnio pompy odśrodkowe stosowane są z zupełnem
powodzeniem do zasilania kotłów parowych przy najwyższych
ciśnieniach. Niezmienność prędkości przepływu w przewo-
dach sprawia, iż pompa odśrodkowa co do pewności działania
jest niewrażliwa na opory hydrauliczne, czego o pompie tło-
kowej powiedzieć nie można.

Ustawienie pompy odśrodkowej poniżej poziomu czer-
pania wody lub powyżej zbiornika odbiorczego nie pociąga
za sobą żadnych strat, przy pompie tłokowej dzieje się wprost
przeciwnie.

Wysokość podnoszenia pompy odśrodkowej jest nieza-
leżna od gęstości płynu, zależne jest natomiast ciśnienie
równe iloczynowi omawianej wysokości przez ciężar wła-
ściwy cieczy. Skutkiem tej własności jest konieczność stoso-
wania znacznych prędkości obwodowych przy pompach od-
środkowych, służących do sprężania powietrza (kompreso-
rach powietrznych). Przy sprężarkach wirowych wielosto-
pniowych, trudność ta występuje w stopniu zmniejszonym,
gdyż każdy następny stopień ma do czynienia z gazem więcej
sprężonym od poprzedzającego. Jeżeli jeden wirnik daje
spręż—h, to przy n stopiach spręż całkowity będzie li".

Omawiane trudności potęgują się przy pompach próż-
niowych do gazów, bo wtedy mamy do czynienia ze sprężami
bardzo wielkimi, np. od 1li0 atm. do 1. atm. Je — 50; dlatego
też do tego celu używane są pompy specyalne, wodno-po-
wietrzne, w których woda spełnia funkcyę cieczy pomocniczej:
jak w dyszakacli wodno-powietrznych. Skutkiem tejże wła-
sności jest również konieczność napełniania pompy i przewodu
ssącego przed puszczeniem w ruch, o ile ciecz lub gaz pompo-
wany jest cięższy od powietrza.

Przy użyciu pomp z jednostronnym wlotem do wirnika
często daje się zauważyć tak zwane parcie osiowe, którego
powstanie łatwo daje się wytłomaczyć na zasadzie prawa za-
chowania ilości ruchu. Obecnie istnieją sposoby pozwalająca
zmniejszyć to parcie do tego stopnia, iż nie jest ono niebez-
pieczne dla łożysk i innych części pompy. Pompy odśrodkowe
najlepiej jest napędzać, sprzęgając je bezpośrednio z sil-
nikami zapomocą sprzęgieł sprężystych. Do napędu nadają
się silniki elektryczne, turbiny parowe, dla większych pomp
również silniki tłokowe szybkobieżne. Stosowany bywa rów-
nież często napęd pasowy. Aby uniknąć wpływu drgań pasa
na wałek pompy, jako też wielokrotnego podparcia tego ostat-
niego, niektóre fabryki stosują koła pasowe na oddzielnym
wałku, połączonym z wałkiem pompy zapomocą sprzęgła
sprężystego. Zaznaczyć należy, że przy napędzie pasowym
należy stosować pasy cienkie i łączyć je bardzo starannie,
ponieważ pasy te pracują na kołach małej średnicy.

Wybór pomiędzy pompą tłokową a odśrodkową w każ-
dym poszczególnym wypadku powinien być dokonany na
podstawie możliwie ścisłego obliczenia kosztów urządzenia,
które wypadają na korzyść pompy odśrodkowej ze względu
na taniość samej pompy i mniejsze średnice rur, jako też
uwzględniając koszta eksploatacyi, które dla pompy odśrod-
kowej są nieco większe ze względu na mniejszą sprawność.
Należy wziąć również pod uwagę uproszczoną obsługę i małe
koszta utrzymania pompy odśrodkowej.

Odczyt ilustrowany był szeregiem przezroczy pomp róż-
nych systemów, wyrobu krajowego, przy stosownych obja-
śnieniach, dotyczących szczegółów ich budowy.

16) Inż. li). IDojciechoiuski: O ostatnich usiłowaniach
i postępach w budoioie kotłów parowych—"2 godziny.

Kiedy przed stukilkudziesięciu laty wynaleziono silnik
parowy, nie przypuszczano wówczas, jak doniosłą rolę odegra
on w rozwoju kulturalnym całej ludzkości. Z chwilą bowiem
pozyskania przez świat tak.potężnego środka pomocniczego
jakim jest silnik parowy. — prędkość, z jaką zaczynają si§
rozwijaćwszelkiedziedziny wiedzy ludzkiej, wzrasta ogromnie.
Wynalezienie silnika parowego było poniekąd zaczątkiem
rozwinięcia się nowej umiejętności—techniki ciepła, która
znów, dzięki rozwojowi termodynamiki, mogła dojść do ta-
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kiego stopnia doskonałości, jaki widzimy w czasach, obecnych.
Z uwagi na to, że kocioł parowy jest częścią, składową i nie-
odłączną silnika parowego, jest więc on pierwszem ogni-
wem w wytwarzaniu energii potencyalnej, zawartej w parze
wodnej. Ciekawe przeto jest poznanie wysiłków i rezulta-
tów, jakie przedsiębrała i osiągnęła technika kotłowa w ostat-
nim dziesiątku lat, w celu otrzymania najwyższej sprawności
ustrojów kotłowych.

Gfodnym zaznaczenia jest fakt, że postęp w budowie
kotłów parowych nie szedł równolegle z postępem w bu-
dowie silników parowych i gdy konstruktorowie i wyko-
nawcy tych ostatnich starali się ustawicznie o udoskonalanie
silników parowych w celu otrzymania największej wydajności
pracy przy najmniejszern zużyoiu pary, nie zwracano równo-
cześnie należytej uwagi na racyonalne otrzymywanie pary
w kotłach i dopiero, rzec można, od r. 1870, t. j . od chwili
rozwoju elektrotechniki, która wymagała coraz to większych
źródeł siły mechanicznej, datuje się również systematyczna
praca nad badaniem ustrojów kotłowych i dążenie do postępu
w budowie kotłów parowych. Szczególniejszy zaś impuls
w tym kierunku wywołany został przez wprowadzenie na ry-
nek silników wybuchowych i zawzięta ich rywalizacya z sil-
nikami parowymi, które, dla utrzymania się na dotychczaso-
wem stanowisku, musiały być budowane na wysokie ciśnie-
nia i przegrzaną parę, co wywołało ze swej strony potrzebę
zbudowania odpowiednich kotłów parowych, z jednocze-
snem uwzględnieniem należytego wyzyskania drożejącego co-
raz więcej opału. Jak j uż wyżej zaznaczyliśmy, rozwój ko-
tłów parowych odbywał się dość wolno w stosunku do rozwo-
ju budowy maszyn parowych, a główną przyczyną tego zja-
wiska była ścisła zależność od ówczesnego stanu hutnictwa.
Blachy dostarczane na kotły parowe były miernego ga-
tunku, a w dodatku bardzo małych wymiarów, co zniewalało
do budowy kotłów jak najmniej złożonych, bez wzglę-
du na lepsze lub gorsze wyzyskanie ciepła, i dopiero postęp
hutnictwa w walcowaniu blach kotłowych w ciągu ostatnich.
15—17 lat pozwolił na racyonalną budowę kotłów parowych.

W drugiej połowie r. 80-go huty zaczęły wyrabiać pło-
mienice faliste (typ. Foxa-Morissona), co umożliwiło budowę
kotłów płomienicowych na wysokie ciśnienie, wreszcie wpro-
wadzenie mechanicznego nitowania kotłów i stosowania ru-
rek o niewielkiej średnicy pozwala nam obecnie w znacznej
mierze na budowę kotłów różnorodnych typów, odpowiada-
jących wymaganiom poszczególnych gałęzi przemysłu współ-
czesnego, z uwzględnieniem jednocześnie racyonalniejszego
wyzyskania paliwa.

Niezwykły a wszechstronny rozwój w budowie silników
parowych doby ostatniej coraz wyraźniej dąży do wytwarza-
nia jak największych jednostek; daje się to szczególniej zauwa-
żyć w budowie turbin parowych, które, dzięki swej względnie
prostej budowie, korzystnemu wyzyskaniu energii cieplnej
pary, stosunkowo łatwej obsłudze (naturalnie . umiejętnej),
a szczególniej dzięki temu, że w stosunku do rozwijanej
mocy zajmują niesłychanie mało miejsca, wysunęły się
obecnie na przodujące stanowisko w rzędzie silników paro-
wych. Dość przytoczyć jako ilustracyę powyższego, że roz-
liczne turbodynamo, zbudowane w ciągu r. 1912 np. na 15000
kw., zajmują miejsce jak następuje:

Na długość 15,5 m, na szerokość 4,4 m, t, j . 68,2 m2.
Miejsce zaś, jakie zajęłyby kotły najnowszej konstruk-

eyj, dostarczające potrzebną ilość pary, wyniosłoby około
300 m2, czyli prawie 5 razy więcej od miejsca zajmowanego
na turbinę parową. A przecież wyżej wzmiankowane turbo-
dynamo nie są ostatnim wyrazem w tym kierunku, gdyż obec-
nie budują największą na kontynencie europejskim turbody-
namo o sile 40 000 k. m. dla elektrowni Hagen w Westfalii
(Brown, Boveri i Co.).

Te właśnie zalety silników parowych stoją, w rażącej
sprzeczności z ustrojami kotłów parowych i dlatego też
w chwili obecnej wszystkie wysiłki konstruktorów kotłowych
skierowane są ku osiągnięciu następujących zamierzeń:
1) zbudowania kotłów o największej powierzchni ogrzewa-
nia jako jednostki, 2) otrzymania najwyższej odparowalności
2 1 m2 powierz, ogrzew., a dzięki temu 3) zajęcia na kocioł
jak najmniejszej powierzchni.

Urzeczywistnienie powyższych założeń z natury rzeczy
musiało ograniczyć się tylko do takiego typu kotłów, które

nadawały się do osiągnięcia największych jednostek, a więc
do kotłów złożonych z dużą objętością wody i do kotłów
wodnorurkowych.

Jeżeli jednak uważać przy kotłach złożonych za praw-
dziwy postęp osiągnięcie znacznych powierzchni ogrzewal-
nych w jednostkach, to ten rezultat osiągnięty został
kosztem znakomitego zmniejszenia objętości wody, wskutek
czego wszelkie zalety, jakiemi zachwycają się zwolennicy
tego typu kotła, redukują się prawie do zera.

Punktem zaś ciężkości w rozwoju kotłów wodnorurko-
wyeh jest nietylko zwiększenie pow. ogrzew. oddzielnych
jednostek, lecz również i powiększenie odparowalności z 1 m2

powierzch. ogrzew., a przez włączenie przegrzewacza pary
i podgrzewacza wody (ekonomizera) w jedną organiczną ca-
łość z kotłem parowym, osiągnięto wysoki spółczynnik uży-
tecznego działania kotła. Usiłowania w tym kierunku dopro-
wadziły do budowy tak zwanych kotłów o wielkiej produk-
cyi pary (Hochleistungskessel) i kotłów wodnorurkowych
pionowych i prawie pionowych, t. zw. pochyłych (Steilrohr-
kessel).

Istotne jednak postępy co do wielkości kotłów i ich
natężenia wówczas tylko dały się osiągnąć, gdy ręczne pale-
nie pod kotłami można było z całem powodzeniem zastąpić
przez mechaniczne paleniska, jak również wprowadzić me-
chaniczne zasilanie paliwem poszczególnych kotłów.

Paleniska mechaniczne, t. j . samowrzuty, ruszty z do-
brem zasilaniem paliwa i ruszty łańcuchowe, rozwiązały
kwestyę stosowania wielkich powierzchni rusztów i spalania
na nich znacznych ilości węgla z jednej strony, z drugiej zaś
pozwoliły na znaczne zmniejszenie obsługi kotłowej.

Ponieważ jednak racyonalne spalanie znacznych ilości
paliwa, przy zmiennem zapotrzebowaniu pary, przedstawia
bardzo poważne trudności pod względem doprowadzenia
w danej chwili potrzebnej ilości powietrza do paleniska, wi-
dzimy przeto energiczne usiłowania w celu uniezależnienia
się od ciągu naturalnego, wywołanego zwykłym kominem
murowanym.

Punktem wyjścia w chwili obecnej jest stosowanie sztucz-
nego ciągu czy to bezpośrednio przez ssanie spalin zapomocą
wentylatora (Sturtewart), czy też pośrednio przez wywołanie
ciągu w kominie, wtłaczając w niego prąd powietrza. (Prat pa-
tent w r. 1895). Wzmożony ciąg kominowy wywołał znów ze
swej strony zwrócenie bacznej uwagi na stosowanie takiego
obmurowania kotłów, by ono było jak najmniej przenikliwe dla
powietrza, odpowiednio grube i tak wykonane, ażeby podczas
pracy kotła otrzymać najmniejsze straty przez promieniowa-
nie i przewodnictwo, jak również przez wdzieranie się powie-
trza szczelinami, powstałem! pomiędzy kotłem a obmurowa-
niem, lub też w samem obmurowaniu. Spotykamy więc coraz
częściej obmurowania całkowicie opancerzone w kotłach lą-
dowych, np. Babcock i Wilcos, wzorowane na kotłach okrę-
towych. , ' •

Ze względu na coraz szersze stosowanie kotłów wodno-
rurkowych, kwestya zasilania kotłów wodą czystą, nie dającą
kamienia kotłowego, nabiera pierwszorzędnego znaczenia.

Zrozumiano wreszcie, że kocioł nie jest aparatem do
czyszczenia wody zasilającej, zbiornikiem zanieczyszczeń me-
chanicznie zawieszanych w wodzie lub znajdujących się w niej
w roztworze, które tylko z wielkim trudem i kosztem można
usunąć po zatrzymaniu kotła. Pomijając już niemałe straty,
wypływające z ostudzenia kotła przed oczyszczeniem a na-
stępnie rozgrzania go wraz z całem obmurowaniem, narażamy
się prócz tego na prędkie zniszczenie rurek kotłowych, które
są bądź co bądź najdelikatniejszą częścią składową kotła
wodnorurkowego lub złożonego.

Nie mniej ważną sprawą gospodarki kotłowej jest stałe
zasilanie kotła, odpowiadające w każdej chwili danemu roe-
chodowi pary. Sprawa ta nie była dotychczas należycie do-
ceniana, lecz, jak liczne obserwacye wykazały, ma ona bardzo
dodatni wpływ na zwiększoną wydajność kotła i oczywiście
wpływa na lepsze aużytkowanie opału. Technika kotłowa roz-
porządza w danej chwili kilku dobrymi aparatami do samo-
czynnego zasilania kotłów parowych. Samo przez się zrozu-
miałą jest rzeczą, że kocioł powinien być zasilany wodą gorącą
o możliwie wysokiej temperaturze, raz dla tego, żeby uniknąć
wszelkich szkodliwych natężeń tych części kotła, które poło-
żone są w blizkości wylotu rury zasilającej, a powtóre dla
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zyskania bardzo poważnych oszczędności na paliwie. Nader
prosty i zupełnie ścisły rachunek wykazuje, że podgrzanie
wody o każde 7° daje oszczędność na paliwie 1% bez względu
na ciśnienie pary. Ziródłeni do zagrzewania wody zasilającej
może być para odlotowa lub spaliny uchodzące do komina,
albo też skojarzenie obu sposobów jednocześnie.

Przy silnikach parowych z wydmuchem bez skraplania
(kondensacyi), wodę zasilającą podgrzać możemy w podgrze-
waczach szybkoprąd owych do temp. -h 98° 0. Przy silnikach
zaś ze skraplaniem do temp. 40°—45° 0., wstawiając podgrze-
wacz w przewód pary odlotowej przed skraplaczem a następ-
nie podgrzewając ją w ekonomajzerze do temp. możliwie naj-
wyższej, np. choćby do 150° 0., o ile naturalnie warunki
miejscowe pozwalają na to. Słowem, przy znanych obec-
nie ustrojach kotłów parowych z paleniskami związanemi
bezpośrednio z kotłem dążymy do tego, by przedewszystkiem
spalić całkowicie paliwo, wytworzyć z niego największą ilość
ciepła, a następnie wchłonąć je możliwie najzupełniej przez
kocioł i jego organy pomocnicze (ekonomajzer, przegrzewacz).
Ażeby cel powyższy osiągnąć, nie dosyć jest mieć dobrze
zbudowany i należycie obmurowany kocioł, zaopatrzony
w najlepsze ruszty, przegrzewacz i podgrzewacz, lecz należy
bezwarunkowo zaprowadzić ścisłą kontrolę co do wagi spa-
lanego opału, ilości odparowywanej wody, procesu palenia
i siły ciągu.

Trudy zaprowadzenia podobnej kontroli sowicie się
opłacają, ponieważ nietylko dają nam bezpośrednią oszczęd-
ność na paliwie, lecz także zapewniają ciągłość pracy kotła,
zmniejszenie plagi dymienia i przejrzystość całej skompliko-
wanej pracy w kotłowni. Poza tem stała taka kontrola po-
zwala nam na ścisłe ocenienie pracy każdego poszczególnego
kotła i silnika parowego, ewentualnie usunięcie tkwiących
w nich błędów i wreszcie wybranie najkorzystniejszego pa-
liwa. Rezultaty wysiłków w tym kierunku aczkolwiek są bar-
dzo poważne, jednak nie zadowalają obecną technikę kotło-
wą, która dąży do zbudowania kotła jak najmniejszych wy-
miarów, lecz jednocześnie z olbrzymią produkcyą pary.
Wynikiem tych usiłowań jest kocioł zgoła odmiennego typu
zbudowany przez profesora Bonne z Leeds, w którym zasto-
sowano powierzchniowe bezpłomienne spalanie mieszaniny
gazu z powietrzem.

Treść swojego przemówienia prelegent ilustrował szere-
giem systematycznie i umiejętnie dobranych przezroczy.

17) Inż. S. IDysocki: 0 urządzeniach elektrotechnicz-
nych w fabrykach—2 godziny.

Streszczenie wykładu prelegenta da się ująć w sposób
następujący: W urządzeniach fabrycznych posiłkujemy się
prądem stałym i trójfazowym. Prąd trójfazowy powstaje
przez skojarzenie trzech prądów jednofazowych. Grłówną za-
letą prądu stałego jest możność stosowania akumulatorów,
zaletą zaś prądu zmiennego jest możność stosowania wysokich
napięć i łatwość przetwarzania prądu zapomocą transforma-
torów. Prąd stały nadaje się do mniejszych urządzeń, w któ-
rych przeważa oświetlenie, a prąd trójfazowy do urządzeń
rozległych, gdzie przeważa siła 1). Prąd stały otrzymuje na-
pięcie 115 volt, 230 a najwyżej 2 X 230 volt w składzie trój-
przewodowym, napięcie zaś prądu trójfazowego wynosi 120,
240, 500, 2000, 3000; wyżej zależnie od potrzeby. Napięcie
wysokie przy wejściu do fabryk transformujemy na nizkie,
np. aa 120. Za napięciem Wysokiem przemawia oszczędność
na przewodach (przy napięciu podwójnem, przekroje zmniej-
szają się czterokrotnie), za nizkiem bezpieczeństwo życiowe.

Prądnice prądu stałego wzbudzają się samodzielnie.
W prądnicach bocznikowych pod wpływem wzrostu) obciąże-
nia napięcie spada, w prądnicach zaś głównikowo-boczniko-
wych napięcie jest stałe, zawdzięczając magnetyzmowi uzwo-
jenia głównikowego. .Nowoczesne prądnice zaopatrzone są
w bieguny zwrotne; magnetyzm biegunów zwrotnych prze-
ciwdziała magnetyzmowi twornika. Jeżeli w maszynach bez
tych biegunów szczotki muszą być przesuwane po powierzchni
kolektora w zależności od obciążenia, to w maszynach z bie-

') Można również zastosować oba rodzaje prądu do jednego
urządzenia, powiększając odpowiednio maszynę wzbudzającą i uży-
wając ją do ładowania akumulatorów.

gunami zwrotnymi jest to zbyteczne. W prądnicach prądu
zmiennego wiruje magneśnica przy tworniku nieruchomym.
Do rozbudzenia magnesów służy niewielka prądnica prądu
stałego, osadzona zazwyczaj na wspólnym wale z maszyną
prądu zmiennego.

Akumulatory odgrywają rolę odbiornika prądu i źródła
prądu, czyli ładują się i wyładowywują. Napięcie akumula-
torów ulega zmianom, a wskutek tego połączenie akumulato-
rów z siecią wymaga ładownicy do stopniowego przyprz^ga-
nia i odprzęgania części bateryi.

Każda prądnica prądu stałego może być użyta jako sil-
nik. Bieguny zwrotne w silnikach mają to samo przeznacze-
nie, co w prądnicach. Silniki głównikowe ruszają z dużem
obciążeniem, zwiększają prędkość przy spadku obciążenia
i mogą się rozbiegać. Silniki bocznikowe wirują z jednakową
prędkością i regulują się zapomocą opornika. Silniki prądu
stałego dla zahamowania łączymy krótko; silniki pracują
wówczas jako prądnice. Do maszyn wyciągowych i walców,
pracujących dorywczo, czerpiemy prąd nie wprost z sieci,
lecz z przetwornicy. Silnik reguluje się dokładnie, a koło
rozpędowe osadzone na wale przetwornicy wyrównywa obcią-
żenie sieci. Silnik zmienia kierunek biega przy zmianie kie-
runku prądu bądź w tworniku, bądź w magnesach.

Silniki prądu zmiennego bywają synchroniczne, kolekto-
rowe i asynchroniczne. Pierwsze—nie mają, praktycznego za-
stosowania. Kolektorowe mają ten sam ustrój i te same
własności, co głównikowe prądu stałego. Najwięcej rozpo-
wszechnione są trójfazowe silniki asynchroniczne, które by-
wają zwarte lub pierścienne. Są to najprostsze silniki
elektryczne, które pracują niemal bez obsługi w warunkach
najmniej sprzyjających. Wadą silników asynchronicznych jest
trudność regulowania szybkości biegu. Do puszczenia w ruch
silników zwartych używane są przełączniki z gwiazdy
w trójkąt.

W urządzeniach fabrycznych przy napędzie elektrycz-
nym nadaje się system decentralizacyjny. Napęd może być
zapomocą kół pasowych, zębatych lub ciernych; najodpo-
wiedniejsze jednak jest sprzężenie wałów bezpośrednie. Sil-
niki bywają otwarte i okapturzone, z izolacyą zwyczajną lub
odporną na wilgoć.

Przewodniki elektryczne bywają gołe, otaśmione gumą
naturalną, powleczone gumą wulkanizowaną, bądź jako sznu-
ry, przewodniki rurkowe, kable ołowiane, gołe, asfaltowane
lub opancerzone. Sznury nie nadają się do urządzeń fa-
brycznych., natomiast najodpowiedniejsze są w warunkach
niekorzystnych—kable. Przewodniki mogą być zawieszone
na rurkach, porcelanowych, lub wewleczone w rurki peszlow-
skie lub bergmanowskie. Rurki peszlowskie są wykonane
ze stali, zaopatrzone w szczelinę, bergmanowskie zaś z me-
talu, wyłożonego wewnątrz warstwą izolacyjną. Bergma-
nowskie mają płaszcz z blachy mosiężnej, żelaznej, ołowianej
lub stalowej. Do fabryk nadają się najwięcej rurki stalowe
bergmanowskie lub peszlowskie.

Ogólna liczba godzin wykładowych wyniosła 38 go-
dzin. Zapisy na wykłady przyjmowane były albo na ca-
ły cykl wykładów, albo też na przedmioty poszczególne.
Słuchacze zapisywali się przeważnie na poszczególne wykła-
dy: zaledwie 5,7% zapisało się na cały cykl. Liczba słuchaczów
wahała się, zależnie od rodzaju wykładu, od 23 do 60 osób.

Ogólna liczba słuchaczów na wszystkich wykładach wy-
nosiła 607 osób, a więc średnio na wykład przypadało 35—36
osób. Z powyższych danych widać, że zainteresowanie wy-
kładami było poważne. Dodać tu należy, że prócz tego wy-
dano 17 biletów wolnego wejścia na cały cykl wykładów.
Słuchaczów w przeważającej liczbie dostarczyła Warszawa;
zaledwie 6,2% ogólnej liczby słuchaczów stanowili przyjezdni
z prowincyi.

Opłatę, pobieraną od słuchaczów, ustanowiono za cały
cykl rb. 20; dla członków Stów. Techników rb. 15; dla wy-
kładających i słuchaczów Towarzystwa Kursów Naukowych
rb. 10. Opłata za wykłady oddzielne wynosiła: rb. 1 za go-
dzinę wykładu; zaś dla wykładających i słuchaczów Tow.
Kursów Naukowych po kop. 50 za godzinę wykładu.
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Przegląd wystaw, konkursów, kongresów i zjazdów.
5-fg Zjazd państwowy Stowarzyszeń dla dozoru nad

kotłami parowymi.
Między 2 a 5 lipca r. b. odbył się w Moskwie Zjazd, w któ-

rym wzięło udział 12-cie Stowarzyszeń Kotłowych Państwa Ro-
syjskiego t).

Zjazd ten przyjął do wiadomości następujące komunikaty:
1) O zatwierdzeniu ustawy zjazdów stowarzyszeń kotłowych.

Ustawa ta, opracowana na poprzednich zjazdach, zapewnia należą-
cym do związku stowarzyszeniom szeroką, autonomię w wewnętrz-
nych sprawach każdego stowarzyszenia i ustanawiając biuro zjazdów,
nadaje mu więcej charakter instytucyi wykonawczej w stosunku do
uchwał zjazdów niż kierowniczej.

2) 0 zasadniczem zaaprobowaniu projektu podziału teryto-
ryalnego czynności inspekcyjnych poszczególnych stowarzyszeń.
Sprawą tą zajmowały się zjazdy poprzednie, a to wskutek tego, że
niektóre stowarzyszenia posiadają wspólne tereny pracy, co nieko-
rzystnie wpływało na działalność tych właśnie stowarzyszeń.

3) 0 postanowieniu Ministeryum PLiP. co do komunikowania
na przyszłość stowarzyszeniom wszelkich okólników na równi z in-
spekcyą fabryczną.

W dalszym ciągu obrad Zjazd rozpatrzył przedstawiony mu
projekt przepisów o zastosowaniu samospawania zapomocą prądu
elektrycznego lub płomienia aeetyleno-tlonowego przy naprawie nie-
których uszkodzeń kotłów parowych. Projekt ten postanowiono
przedstawić do zatwierdzenia Ministeryum H. i P . , mając na widoku
możność rozszerzenia zakresu robót tego rodzaju w porównaniu do
znanego okólnika, wydanego w d. 5 maja r. 1912 2 ).

Po dyskusyi nad nowymi przepisami o sposobach, zapewnia-
jących bezpieczeństwo pracy w zakładach przemysłowych (z d. 31
marca r. 1913), które mają wejść w życie jeszcze w r. b., zjazd po-
stanowił poczynić starania o Emodyfikowanie niektórych paragrafów
tych przepisów w tym duchu, aby inżynierowie stowarzyszeń mieli
prawo dokonywania z urzędu czynności rewizyjnych, przewidzia-
nych dla naczyń i zbiorników parowych, znajdujących się pod ciśnie-
niem powyżej jednej atmosfery. Wspomniane bowiem przepisy
nadają to prawo wyłącznie administracyi danego zakładu przemy-
słowego. Te same przepisy ustanawiają również obowiązek opraco-
wania w każdem przedsiębiorstwie przemysłowem, posiadajacem
kotły parowe, specyalnej instrukcyi dla palaczy, która, po zatwier-
dzeniu jej przez inspekcyęfabryczną, podaje się do wiadomości] wy-
konywania właściwym pracownikom.

Zjazd uznał, że dla dobra sprawy należałoby, ze względu na
doświadczenie i kompetencye, stowarzyszeń kotłowych, i w tej dzie-
dzinie przepis ten zmodyfikować i upoważnić stowarzyszenia do
opracowania instrukcyi dla całego terytoryum działalności danego
stowarzyszenia, zachowując tem samem pewną jednolitość w tej
mierze.

Najbliższy Zjazd następny odbędzie się na jesieni r. b. w Ki-
jowie. Tymczasowy porządek dzienny obejmuje pomiędzy innymi:
1) Bozpatrzenie projektu nowych przepisów o kotłach parowych,
przewidującego wprowadzenie norm technicznych, obowiązujących
przy wyborze i obróbce materyałów, przeznaczonych do budowy
kotłów parowych; 2) rozpatrzenie projektu właściwych norm; w tej
sprawie odwołano się również w drodze ankiety do fabryk budują-
cych kotły parowe z prośbą o dostarczenie odpowiednich materya-
łów; 3) rozpatrzenie projektu rozszerzenia zakresu działalności sto-
warzyszeń kotłowych.

') Stowarzyszenia: Bakuńskie, Kijowskie, Moskiewskie, Odeskie,
Petersburskie, Południowo-Rosyjskie, Północne, Prywatnych Dróg
Żelaznych, Ryskie, Warszawskie, Wileńskie i Woiźanskie.

2) Por. Przegląd Techniczny z r. 1913, str. 19.

Przygotowaniem tego materyału zajmują się specyalne ko-
misye, wyłonione z pośród członków Zjazdu. J. K,

6-ty Kongres międzynarodowy żeglarstwa
powietrznego w Gandawie.

Stała komisya międzynarodowa żeglarstwa powietrznego
(C. P. I. A.) wyraziła w swoim czasie życzenie, aby zjazdy odbywały
się corocznie. W roku bieżącym Zjazd taki odbył się w początkach
sierpnia w Gandawie, gdzie podczas lata otwarta została wystawa
powszechna. Zgromadzenia nie były tak liczne, jak lat poprzednich,
nadto większość członków byli to wojskowi. Wobec tego najwięk-
sze zaciekawienie budziły głównie odczyty, poruszające tematy woj-
skowe. Wypada zaznaczyć, że żeglarstwo powietrzne znalazło zasto-
sowanie praktyczne prawie wyłącznie w dziedzinie sztuki wojennej,
to też zarządy wojskowe, jako najpoważniejsi klienci, nadają pewien
kierunek specyficzny działalności pracowników na tem polu. Z dru-
giej zaś strony pokaźne środki, jakimi rozporządzają zarządy woj-
skowe we wszystkich państwach, pozwalają im prowadzić doświad-
czenia zastosowania praktycznego na szeroką skalę. Naturalnie, że
przeważna część wyników osiągniętych pozostaje w tajemnicy, ale
nawet to, co bez uchybienia sprawie obrony krajowej może być ogło-
szone, przedstawia zazwyczaj bardzo doniosłą wartość praktyczną.
Ujawniło się to na ostatnim zjeździe, gdzie z prawdziwą uwagą wy-
słuchano ciekawych* sprawozdań pułk. Bouttieaux o wzlotach lotni-
ków wojskowych nad pustynią Sacharą. Wzloty te stanowią istotną
zdobycz lotnictwa, gdyż wykazały z jednej strony możliwość zasto-
sowania samolotów w upalnym klimacie podzwrotnikowym, następ-
nie zaś oprócz gór i morza usunęły z drogi jeszcze jedną uciążliwą
przeszkodę podróży—piaski pustyni.

Sównież wielkie zainteresowanie wzbudził odczyt kap, Kam-
merera o najnowszych postępach „fotogrametryi", czyli sztuki spo-
rządzania map geograficznych na podstawie zdjęć fotograficznych,
zrobionych ze statków powietrznych. Przyrząd używany w tym
celu, t. zw. „perspektograf" Scheimpfluga, pozwala przemienić
ukośne zdjęcie fotograficzne w plan danej miejscowości. Dział fo-
togrametryi rozwija się obecnie zupełnie samodzielnie i znalazł
już praktyczne zastosowanie w wielu wypadkach, np. przy przed-
wstępnych badaniach przy budowie kolei żelaznej.

Kilka odczytów dotyczyło sprawozdań z prac, przeprowadzo-
nych w laboratoryach aerodynamicznych, jak również doświadczeń
a nowymi przyrządami. Z tych ostatnich najciekawsze było za-
wiadomienie o wynikach, osiągniętych przez inż. Villarda, ze zbudo-
wanym przez niego samolotem, który posiadając 2 śmigła, poruszane
silnikiem 100-konnym, zdołał unieść się w powietrze; ciężar tego
przyrządu wynosił 450 kg.

Rozpraw teoretycznych było bardzo niewiele; wogóle da się
zauważyć bardzo wyraźny upadek zainteresowania się kwes^yami
teoretycznemi, co się tłomaczy kierunkiem czysto praktycznym, jaki
przybrało obecnie żeglarstwo powietrzne. To też wszystko, co nie
jest stwierdzone doświadczalnie, posiada zawsze wartość bardzo
wątpliwą i w większości wypadków nie wywołuje nawet dyskusyi.

Przed zamknięciem zjazdu przewodniczący pułk. Renard
oznajmił, że w grudniu tego roku ma się odbyć w Paryżu zjazd
„turyzmu powietrznego*. Oświadczeniem tem pragnął pułk. Eenard
podkreślić mylnośó bardzo rozpowszechnionego zdania, jakoby że-
glarstwo powietrzne miało pozostać na zawsze działem sztuki
wojennej i nie zdoła stworzyć nowego środka komunikacyi.
Otóż przyszły Zjazd ma temu zaprzeczyć i przyczynić się do
rehabilitacyi żeglarstwa powietrznego, jako czynnika z gruntu kul-
turalnego, powołanego do oddania doniosłych usług cywilizacyi.

W. J.

Wiadomości techniczne i przemysłowe.
Urządzenie dO zasypywania SuChym piaskiem głębokich SZybÓW. wału, w Afryce poŁ, pomimo niewielkich kosztów instala-

•a a . cyjnych w porównaniu z innemi tego rodzaju urządzeniami,
Przedstawione na poniższym rysunku (bez zachowania ma się bardzo korzystnie wyróżniać w swem działaniu, zwła-

skalij urządzenie pomysłu Girdler-Browna, jeneralnego dy- szcza gdy chodzi o zasypywanie wykopów w głębokich ko-
rektora kopalni the Cinderella Consolidated Minę w Trans- palniach, i gdy są dopuszczalne dłuższe przerwy w robocie.
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Ta ostatnia okoliczność jest ważna z tego względu, że przy
tej metodzie piasek musi byó suchy, co nie zawsze jest możli-
we w czasie niepogody.

Wilgotność piasku nie powinna przewyższać 5 — 6%.
Z tego względu, jak również ze względu na uwolnienie pia-
sku od różnych związków cyanowych, musi on być przed

Urządzenie do zasypywania suchym
piaskiem głębokich szybów.

użyciem wystawiony na działanie
słońca i powietrza przynajmniej
w ciągu 2-ch dni.

Piasek odpowiednio suchy
jest podnoszony mechanicznie do
komór zapasowych o pojemności
ogólnej (w opisywanym przypad-
ku) 500 t, skąd jeśli nie zawiera
więcej niż 4% wilgoci, spada, bez
potrzeby jakiegokolwiek porusza-
nia, na przenośnik taśmowy. Ten ostatni donosi piasek do
rynny drewnianej o przekroju prostokątnym 12 X11 cali we-
wnątrz. Piasek, spadając rynną, natrafia w miejscu, gdzie
ma byó odprowadzony w bok, na pochylnię żelazną, na któ-
rą uderza również strumień wody i miesza się z piaskiem.

Dla zabezpieczenia pochylni od prędkiego zdarcia, przy-
twierdzona, jest do niej płyta lana z bardzo twardego żeliwa
białego.

Po tem wstępnem pomieszaniu z wodą piasek zsypuje
się do mocno nachylonego przewodu, w którym następuje

dokładne przemieszanie piasku z wodą, poczem zmoczony
piasek doprowadzany jest rurami lub rynnami do miejsca
przeznaczenia.

Sprawność tego urządzenia, jak wykazała praktyka, za-
leżna jest jedynie od rozporządzalnej ilości wody, gdyż pia-
sku można dostarczyć na dół rynną, praktycznie mówiąc, nie-
ograniczoną ilość.

Nie odrazu jednak natrafiono na właściwy sposób po-
stępowania. Z początku używano piasek, nie zwracając
uwagi na stopień jego wilgotności. Okazało się, że mokry
piasek, przylegając do ścianek rynny coraz grubszą warstwą,
tamował sobie drogę na dół. Trzeba było rynnę przemywać
strumieniem wody.

Z powodu tych trudności, postanowiono przeprzowadzić
próby, celem ustalenia największej zawartości wody, przy
której piasek może swobodnie spadać na dół.

Próby wykazały, że przy wilgotności od 0—b% piasek
spadał całkiem swobodnie, nie przylegając zupełnie do ścia-
nek rynny;

od 5—7% piasek również nie przylegał, o ile same ścian-
ki były suche;

od 7—9% piasek, osiadając na ściankach, tworzył coraz
grubsze warstwy, i wreszcie

od 9% powyżej piasek, bardzo prędko osiadając na ścia-
nach, zapychał rynnę.

"Wyniki te były w wysokim stopniu zależne od zawar-
tości w piasku pierwiastków mulistych.

Ważną jest rzeczą, nawet gdy się rozporządza suchym
piaskiem, mieć dobrze urządzoną sygnalizacyę pomiędzy
punktem mieszania się piasku z wodą na dole i komorami na
wierzchu, w celu regulowania dopływu piasku na dół stosow-
nie do rozporządzalnej ilości wody i wogóle oryentowania się
w razie nieprawidłowego działania urządzenia.

Użycie suchego piasku okazało się praktyczne jeszcze
i z tego względu, że niema potrzeby wypompowywania na
wierzch ziemi wszystkiej wody, gromadzącej się zwykle na
dole w kopalni. Przy użyciu piasku, zawierającego około 3%
wody, i zwilgotnianiu go na dole do 10$, w ciągu jednego
dnia działania opisywanego urządzenia ma byó zaoszczędzo-
na praca, potrzebna do wypompowania 8000 galonów (30 mJ)
wody na wysokość 4000 stóp (1219 m).

Do obsługi potrzeba na górze 3-ch chłopców pod dozo-
rem jednego kierownika, na dole wystarczy jeden człowiek.

KĘONIKA BIEŻĄCA.
Podkładki śrubowe, ułatwiające ustawianie maszyn roboczych.

Najwięcej rozpowszechniony sposób ustawiania maszyn zapomocą
klinów żelaznych 1 podkładek z na-
stępnem podlewaniem cementem
przedstawia wielkie trudności co
do dokładnego wykonania roboty.
Już samo dociąganie śrub funda-
mentowych wywołuje nieraz prze-
krzywienie nawet bardzo sztywne-
go łoża maszyny. Nierównomierne
osiadanie betonu pociąga za sobą
częstokroć również niepożądane
skutki.

Przedstawione na rys. 1 1 2
podkładki, składające się z płyt a
z klinowatym występem i przesu-
wanego zapomocą śruby klina c,
mają ułatwić robotę usta wiania i za-
pobiedz niedokładnościom.

Pod każdą, dziurą na śrubę
fundamentową, w łożu maszyny
ustawia się jedna taka podkładka.
Płyta a każdej z tych. podkładek
po wstawieniu w nie śrub b i usta-
wieniu odpowiedniem klinów, umo-
cowuje się w fundamencie zapo-
mocą trzech śrub i zalewa ce-
mentem. %o zaschnięciu cementu
śruby płytowe dociągają się nale-
śycie i kliny jeszcze raz sprawdza- R 1 ; 2 P o d k ł a d k i k M n o w e z eją, poczem ustawia się łozę ma- *
szyny i śruby Z> odrazu się na śrubami do ustawiania ciężkich
moc dociągają. Małe uchybienia maszyn roboczych.

usuwa się [zapomocą klinów śrubowych. Wszelkie mogące nastąpić
później przekrzywienia dadzą się również w ten sam sposób usunąć.

Rys. 1 przedstawia jeszcze inne urządzenie pomocnicze przy
ustawianiu łoża maszyny. Zamiast zwykłej poziomnicy, są tu użyte
dwa żłobki z żelaza kątowego, połączone z sobą wężem. Zapomocą
ryśnika, którego igiełka sięga aż do wody w żłobku, można spraw-
dzić, przesuwając ryśnik po prowadnicach łoża, wszelkie uchybienia
z dokładnością, do 1/i0 mm.

Koloj nadziemna w Hamburgu obejmuje linię okrężną z trzema
odga/ęzieniami do Ohlsdorf, Eimsbuttel i Rothenburg; w przyszłości
ma powstać czwarte odgałęzienie z Barmbeck do "Walddorfer. Kolej
okrężna ma 17,48 km długości, odgałęzienie do Ohlsdorf posiada 6,38
km długości, do Eimsbuttel 1,76 km, do Rothenburgsort 3,13 km.
Kolej posiada 38 przystanki, z czego 23 przypada na kolej okrężną;
średni odstęp przystanków wynosi 823 m, na linii okrężnej 760 m.
Przy normalnym rozstawie szyn promień najmniejszego łuku wy-
nosi 71 m, największy spadek 48,3°/00, kąt zwrotnic sprężyno-
wych 1:7. Pociągi, poruszane elektrycznością, składają, się z dwn
klas, wozy przy wjeździe do tunelów zostają, samoczynnie oświetlone
elektrycznie, tak, że i w sygnalizacyi pomoc rąk ludzkich została zre-
dukowana do minimum, nawet sprzedaż biletów odbywa' się automa-
tycznie.

Tunel przez Montblanc. Rząd francuski postanowił zasadniczo
przebić tunel przez Montblanc. Studya w tym przedmiocie i pertrakta-
cye z "Włochami sięgają r. 1907. Przez pobudowanie tego tunelu
droga z Paryża do Medyolanu byłaby skrócona o 80 km, a z Calais
do Medyolanu o 100 km. Według zdania fachowców, na drodze do
urzeczywistnienia tego zamiaru stoją nader wielkie trudności, lecz
nie takie, żeby ich nie było można przezwyciężyć. Koszta budowy
tego tunelu, który ma prowadzić od doliny Oh.amonix do Aosta,
przewidziane są, na 48 mil. rb. Tunel ten, wynoszący przeszło 20 kin,

.byłby najdłuższym tunelem. :
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ARCHITEKTURA.
Czy rrjeimy polską eirohitektury?

(Ciąg- dalszy do str. 455 w Ni 34 r. b.)

W szystkie narody brały udział w tym kulturalnym po-
chodzie kształtów architektonicznych, oddając się czę-
stokroć bezwiednie pod -wpływy nawet swych prze-
ciwników politycznych.

Dla każdego stylu architektonicznego i każdej jego na-
rodowej odmiany, a nawet dla miejscowego jego odcienia
można wyprowadzić rodowód, stworzyć niby jego drzewo
genealogiczne, którego korzeń, tkwić będzie w jakiejś prasta-
rej formie, będącej bezpośrednim wynikiem kulturalnych po-
trzeb danego narodu czy jego plemienia, lub też w formie od
innych narodów zapożyczonej i odpowiednio do tych potrzeb
przystosowanej, lub wreszcie wprost bez żadnej zmiany
z obcego źródła przejętej. Przewaga tych lub tamtych kształ-
tów stanowi o stopniu przynależności danego stylu do kultury
poszczególnych narodów.

Czy my, Polacy, posiadamy dużo takich form, których,
architektoniczny rodowód wykazuje, że powstały z życio-
wych potrzeb naszych praojców, z: ich zwyczajów i wierzeń,
z ich sposobów budowania, z ich sztuki bronienia się od nie-
przyjaciół, z przyswojenia wreszcie obcych stylów architekto-
nicznych, które przystosowane do naszych warunków życia
i odpowiednio urobione, stworzyły nowe polskie ich od-
miany? Gzy mamy zatem polską architekturę?

Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, gdy badania
sztuki naszej będą coraz bardziej uzupełniane, pytanie po-
dobne wydawać się będzie anomalią; obecnie jednak, gdy tak
mało jeszcze jesteśmy pod tym względem uświadomieni i tak
nie ufamy w swoje siły kulturalne, że we wszystkich dziełach
naszej architektury dopatrujemy się z pewną nawet zawzię-
tością ręki i myśli obcej, to pytanie należy rozważyć.

Otóż tych naszych motywów architektonicznych mamy
niezaprzeczenie dużo; więcej, niż przypuszczać może nasz ogół
inteligencyi, mało interesującej się architekturą naszą, do
czego w znacznej mierze przyczynia się okoliczność, że nie
posiadamy dotąd należycie opracowanej historyi sztuki
polskiej.

Mamy przedewszystkiem budownictwo drzewne, ludowe
w całej swej prostocie, a jednak o bogactwie form, które dla
architektury naszej, jak każde zresztą budownictwo ludowe
jest tem niewyczerpanem źródłem, z którego ona swe soki
czerpała; źródłem ożywczem, jakiem mowa ludu jest dla języka
literackiego.

A więc, mamy chaty z rozwiniętym architektonicznie
szczytem, inne—swej ściany podłużnej, te ze środkowym gan-
kiem, inne z gankiem bocznym lub podcieniem wspartem na
słupie narożnym; jedne z dachem dwuspadkowym, inne z da-
chem czterospadkowym, z trójkątnymi „dymnikami" nad da-
chem węższych boków budynku, dymnikami, przez które
dawniej ulatał dym z domowego ogniska, jakie paliło się
po środku kurnej chaty na klepisku.; wyłożonem kamieniami.

') Uwaga Redakcyi. P. Sżyller pracę swą., którą, obecnie dru-
kujemy, wygłosił w Kole Architektów na posiedzeniu d. 16 maja r. b.,
poprzedziwszy słowem watępnem. Jako uzupełnienie całości odczytu
podajemy je obecnie zaznaczając, że z powodów nieprzewidzianych nie
mogliśmy zrobić tego uprzednio.

„Szanowni Koledzy! Chcę dziś zająć Waszą uwagę zastanowie-
niem się nad pytaniem, czy mamy architekturę polską, pytaniem
może najżywotniejszem dla nas architektów Polaków, wobec wygła-
szanych częstokroć pod tym względem wątpliwości.

Sprawa to tak ważna, że z pewnością każdy z nas nieraz nad
nią rozmyślał; dlatego też usłyszycie prawdopodobnie niejedno zdanie,
jakie i wam się nasunęło dawniej. Będzie to dowodem, że, wygła-
szając je, nie omyliłem się w swych uwagach i poglądach, że zatem
głos mój nie będzie stracony, bo odezwie się żywem echem w my-
ślach i czynach ludzi jednakowych przekonań. Jeżeli będziecie innego
niż ja zdania, twierdząc, że się mylę, sądzę, że praca moja też wyda
owoce, bo zetrą się opinie, które może rozszerzą i pogłębią, docieka-
nia nad przeszłością i przyszłością architektury w ogóle a naszej
w szczególności.

To są powody, dla których chcę podzielić się z wami, koledzy,
uwagami, jakie mi nastręcza to palące ala nas pytanie".

TbJT) "ilu

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.
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Ctia+a

Rys. 5.

Rys. 6.

Jedne chaty w połączeniu z budynkami gospodarskimi, inne
stojące od nich oddzielnie i t. p. i t. p.

Kaźda^dzielnica Polski ma swój typ odmienny budo-
wnictwa ludowego, podobnie, jak ma swą odmienną gwarę,
Pomimo jednak tej różnorodności, zasadniczy typ konstruk-
cyjny tych budowli jest ten sam, a przytem inny, aniżeli
w budownictwie ludowem narodów sąsiednich, podobnie, jak
wszystkie nasze gwary są tylko odmianami jednego dla całe-
go narodu języka polskiego.

Wszędzie na ziemiach polskich widzimy węgłowe za-
cięcia bali wzrąb na zamek, końce belek powały sterczą, ze
ścian bocznych, tworząc podstawę dla wystającego silnie oka-
pu dachu; wszędzie spotykamy daszek nakrywający wierzch-
nią belkę ściany szczytowej, wsparty na „rysiach"; ton daszek,
który osłania od deszczu ,,przyzbę", gdy rysie okazały się
zamałe i zasłabe dla podtrzymania dachu, coraz bardziej na-
przód wysuwanego, podparto z czasem słupkami, dając po-
czątek typowym dla polskiego budownictwa, domom podcie-:

niowym. Wszędzie spotykamy w odrzwiach i bramach,
wjazdowych zastrzały („psy" albo „mieczyki") wycięte w łuki'
ozdobne, łączące górne leżuchy ze słupami bocznymi, wszę-
dzie ozdoby z kołeczków, którymi zbijane są oddzielne części
obramowań. łączonych ze sobą na nakładkę z zacinaniem
w jaskółczy ogon, wszędzie widzimy pazdury i szparogi albo
koniki krzyżujące się na licu szezytowem dachu, a ściany
szczytowe szalowane w „słoneczka", pierożki i t. p.

Te wszystkie elementy konstrukcyi i zdobnictwa spoty-
kamy w najlepszem i najbogatszem opracowaniu na Podhalu,
i tam w Zakopanem artyści nasi poraź pierwszy zwrócili na
nie uwagę.

Nazwano to stylem Zakopiańskim.
Jeżeli jednak zwrócimy uwagę, że na dalekich. Kur-

piach, które podobnie jak Zakopane i wogóle Podhale były
przez długie wieki odcięte od pobocznych wpływów kultu-
ralnych, spotykamy prawie że identyczne konstrukcyjno-zdo-
bnicze motywy, że znajdujemy je w różnych pokrewnych od-
cieniach na Pomorzu, Śląsku, Wołyniu i wogóle wszędzie,
gdzie tylko lud polski żył od wieków, lub swe osadnictwo
rozwijał, przyjść musimy do wniosku, że to, co stylem zako-
piańskim nazwano, jest tylko jednym ze stylowych odcieni
ogólnie-polskiego drzewnego ludowego budownictwa, jedną,
że się tak wyrażę, z gwar architektury polskiej.

(O. d. n.) St. SsyU&r, aroh.

RUCH BUDOWLAHY I ROZMAITOŚCI.
Sprawozdanie z posiedzeń Wydziału Konserwator-

skiego Tow. Op. n. Zali. Przeszłości.
XXVI Posiedzenie z d. 10 czerwca r. b. (obecnych osób 23).

1) Dom Tow. Poi.-Oszczędnościowego w Iłży. Odczytano list od
zarządu Tow. z doniesieniem o zakupieniu dla celów T-wa starej
kamienicy na rynku w Iłży, oraz z prośbą o przysłanie delegacyi
celem udzielenia wskazówek w sprawie zamierzonej restauracyi.
Uchwalono wydelegować pp. Dziekońskiego i Sosnowskiego, łącząc
tę sprawę z postanowioną, uprzednio delegacyą do Sienna.

2) Kościół w Cfmińsku (pow. Kielecki). Odczytano list od
p. Włodz. Sienkiewicza, właściciela tego majątku, z zawiadomieniem,
iż miejscowy kościół ma być, pomimo kilkakrotnej interwencyi Tow.,
na skutek zlecenia proboszcza w najbliższym czasie zburzony. Po-
stanowiono zwrócić się telegraficznie do ks. biskupa sandomierskie-
go z prośbą, o wstrzymanie rozbiórki i w dłuższym memoryale umo-
tywować konieczność zachowania tego zabytku.

3) Kościół w Tarczku (pow. Iłżecki), Zakomunikowano
prośbę miejscowego proboszcza o przysłanie delegacyi w celu udzie-
lenia porady w sprawie wzmocnienia ściany frontowej ciekawego
romańskiego kościółka z ciosowego kamienia. Wobec tego, iż
w kościele znajduje się również bardzo piękny tryptyk, którym na-
leżałoby się zająć, postanowiono wysłać delegacyę, złożoną, z pp.:
Sosnowskiego i Husarskiego..

4) Lublin—pomnik barokowy. Na skutek prywatnej wia-
domości o wymagającym zaopiekowania si<j pomniku barokowym
z w. XVIII na placu szpitala wojskowego w Lublinie, postanowiono
powierzyć tę sprawę p. Wiśniowskiemu, z prośbą, o interweneyę
i zbadanie pomnika.

5) Kościół w Trójcy (pow. Opatowski). P. Szyller przed-
stawił projekt na powiększenie tego kościółka, pochodzącego praw-
dopodobnie z w. XIII, na co wskazuje znalezione w ścianie prezbi-
teryum okienko romańskie. Całość wykazuje skromne formy rene-
sansowe. W kościele znajdują się ładne ołtarze rokokowe, wykonane
prawdopodobnie przez tych samych snycerzy, którzy robili ołtarze
do katedry sandomierskiej; przed kościołem stoi ładna drewniana
dzwonnica. Projektowane powiększenie polega na dodaniu dwóch
kaplic po obu stronach nawy, poza tem zaś całość ma być ściśle za-
chowana. Po szczegółowem rozpatrzeniu projekt zaakceptowano
i uproszono p. Szyllera o dokładne zbadanie fragmentów romań-
skich, oraz o złożenie do zbiorów Tow. zdjęć pomiarowych i foto-
graficznych istniejącego kościoła.

6) Kościół w Serockit (pow. Pułtuski). Na skutek prośby
miejscowego proboszcza o przysłanie delegacyi, celem udzielenia
wskazówek w sprawie zamierzonej restauracyi ścian zewnętrznych^
•wydelegowano w tym celu p. Skórewicza.

7) Paląc w Wilanowie. • P. Marconi komunikuje, iż przy
zbadaniu sufitu w pokoju chińskim, odnaleziono zgniłe, ale ciekawe,
pięknie malowane belki stropowe z w. XVII o deseniu konturowa-
nym i podcieniowanym w delikatnych kolorach na białem tle. rrzy
restauracyi sztukateryi zewnętrznych w głównym ryzalicie, po zdję-
ciu oryginałów dla wykonania odlewów, odnaleziono nad parterem,
belki, przechodzące na wskroś przez mur, z wyżłobieniami na krokwie,
co dowodzi, iż jeszcze przed epoką Sobieskiego istniał pałac lub dom
parterowy, włączony w budowę Sobieskiego. ..,,.',

J. K:

Wydawca Feliks Knobarzeyrgkl. Redaktor odp. Stanisław Mandnk.
Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Włodzimierska M 3 (Gmach. Stowarzyszenia Techników).


