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nie dosiEjgly gruntu skalistego, jak pl'zy pozostalych lukach. 
IN pachwinach sklepiel'l umieszczono lekkie uZDI'ojenie kolo 
podpor (wysokosc pachwin w tem miejscu 15 rn), ktore rna pl'ze

. ci wdzialac napl'tjzeniom spowodowanym skurczem O1'az zmiana-
mi tempel'atmy. Pomitjdzy pl'zEjslami, dIll, moznosri wycUuza
nia siE( tychze, utworzono jak zwykle szczeliny, ktore siElg'ajq 
daleko wgh\b. oc1dzielaj1:\c mm pachwiny od filaru. Lnki byly 
oblicz.ane metoc.l~ Rittera, juko belki, nie biorqc w rachubEl mu
ru pac.hwin. NaprE(zenia nie przekraczaj!\ 42,2 7cg/crn2• Szero
koso jezdni o1'3oz choclllik6w wynosi 10 m. Ciekawe tez s1:\ 1'USZ' 

i pitjlm~ jak poplzeclni lekki most wisz~cy, tworu\cy ciekawy 
kontrast z. otaczfJ.j~cem g'o skupieniem domow na skalistyclt 
brzegach. Wzmocnienie mostu wiszi:\cego bylo niemo:diwe. Bu· 
dowa zas nowego ustroju wiszl\cego, przy zulozeniu wiElkszych 
oblicz6!i dulo.by konstrukcjE( ciflZk~ j zbyt wysoka" ktoraby psu-
1a sylwetEl miasta. Zelazny most I'owniez uznano za nieodpo
wiedni juko usb'oj nieladny i niesLosowny dla mia,sta a sta
rozytnych zabuc1owo,niach, okl'ytych patyn~ wie111 stuleci, do 
nich paso walby Jepiej ustt'oj bal'dziej masywny. Wybrano wiElc 
beton. Zaden jednak z projektow konkursowych nie zostal przy-

Rys. 3. Widok mostu Zahl'ingen. 

towania pod lukami (l'ys. 1), na ictol'e zuzyto 1400 m R drzewa. 
Skladaly siEj one z. 3 cZEjsci, ktOrych 1'ozbiol'ka byla barclzo lat
wa. Projekt mostu powstal droga, konkursu llliE:clzynarodowego, 
ogloszonego w l'. 1908, na kto1'y nadeslano 59 prac. 

Most Zahringen jest wlasnie obecnie. odbudowywany 
zamiast dawnego - wiszA,cego i scisle na, miejscn tegoz. DIu
goM jego wynosi 246 m. Sze1'okosc jezdni 7,5 m, chodnik6w -~ 
po 2 m, razem 11.5 m. Most sklada sifl Z 7 lukow 0 l"ozpiEltosci 
ok. 130 In kazdy Opmcowanie projektu przebudowy bylo trud
nem zadaniem. Nalezal0 stworzyc budowle, r6wnie zgrabn1:\ 
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l\si:jzl\a napisana zwl<:ile I jasno przez wybilnego znawct: przed
miotu, jakim jest int.. B. Hummel, traktuje spraw~ pod I(qtem widzenla 
gospodarczym. 

Podaje bardzo wiele cennych i nledost~pnych dla szerszego og6!u 
materjal6w 0 rozwoju sleci wqskotorowych zagranicq ! w Polsce, charak
teryzuje w og61nych zarysach ustawodawstwo tYCZijCC s!~ kolejn!ctwa 
wqskotorowego, wreszcle omawia spraw~ finansowania koiejek. 

Samorzqdy, lnstytucje I osoby intercsujqce sl~ rozwojem kolejek 
znajdq w ksi;lzce inz. B. Hummla wyczerpuj<jce oswietlenie tego waZne-
go dla Polski zaga nien!a gospodarczego. M. Nesto'rowicz, 

Przepisy i normy elektrotechniczne. Wydawnictwo Zwlqzku 
Eleldrowni Polsklch. 363 str. Warszawa 1924 r. 

I\siqzka ta jest doslownem tlomaczen!em, pod rcdakcjlj prof. Sta
nis!awa Odrowqz-\Vysockiego, ll·go wydania "VorschrJlten lind Normen 
des Verbandes Deutscher Elektrotechn!ker" z rol(ll 1923. Opuszczono 
w niej kllka rozdzia!6w, mnlej waznych obecnle dla elektrotechniki 
polskiej, oraz kilka rozdziaJ6w, co do kt6rych istniej~ JUi obowlqzujqce 
przeplsy polskie, og!oszone w Przeglqdzie Elelct1'oteclmicznY'nt i w Gos
poda1'ce elektrycznej w Polsce z r. 1923. Ponlewaz przepisy polslde, 
obejmujqce dotychczas tylko linje elektryczne napowietrzne, norma
lizacit: nap1t:c elektrycznych i tahllce ostrzegawcze w zakladnch elek
trycznych 0 wysokiem napi<;ciu, zwi~kszylyby objt:tose omawlanej 
kSiqzkl, zaw!erajqcej 363 strony zaledwle 0 jakies 4 - 5%, w!t:c dla 
wygody czytelnlka naleialoby je w niej powt6rzyc w postaci UZl!
pelnlajacego dodatku, umleszczonego w kOllCU ksi~iki. 

Informacje podane w Przepisach i 1wrmach potrzebne Sq prze
dewszystk!em wszystklm lnzyn!erom! tcchnikom, pracujqcym w dzle
dzinie elektrotechnlki, zw!aszcza wobcc dotkllwego u nas braku ksiqzek 
fachowych. Bez wskazowek podanych w Przepisach trudno si~ obejsc 

jE(ty i komisja budowlana opl'acowala wlasny (rys. 3). Procz 
pomostu g6rnego wykonano pod nim, zaledwie 3,5 m nacl wo
clBt, pomiEjdzy temi filarami, drugi pomost dla mieszka.i~cych 
w dzielnicy nadrzecznej. Naogol ustroj mostu tego niewiele 
siE( r6zni od opisanego wyzej; wykonanie zas samo by10 -pro
wadzone w cokolwiek inny spos6b, uwzglE:dnia,iBtc potrzebEj 
przerwy komunikacji na jaknajkrotszy okres czasu. 

Koszta mostu piel'wszeg'o wynosz1:\ 4 milj. fl'. zlotych oraz 
690000 fl'. - wiaduktu; zas drngi most kosztowac ma 21/4 mil
jon6w fl'. zl. 

zar6wno przy budowie, Jak i przy ruchu urzqdzcn elektrycznych. Prze
pisy zawieraj<j w soble obfitq ilose taldego materjalll, Id6ry nle zawsze 
podawany jest nawet w specjalnycb dzielach ohcych lub conajwyiej 
rozrZllcony jest w [lOSzCZeg61nych pracach pojedynczych, nielatwych do 
nabycla albo odszukanfa. 

KSlqika odda r6wniez znacznq przys!ugt: przemys!owcom, dajqc 
im podstaw<; do spisywnnia um6w z dostawcaml, oraz autorom prac, 
artyl(Lt!6w I notatek eleldrotechn!cznych, kt6rzy znajd q w Pr'<.episach 
materja! pOdstawowy nletylko w zakresie norm konstrukcyJnych, label 
wzor6w i schemat6w pO!qczen, lecz I w zakresie wyrazownictwa, kt6re 
odtqd mOie otrzymac jcdnolite brzmlenle i wystarczajqclj scis!ose. 

Tlomaczen!e jest bardzo dobre, It:zyk I wys!owien!e - wzorowe. 
Ze strony zewnt:trzneJ ksi<jika przedstawla si~ tei korzystn!e: 

.papier dobry, druk czytelny, rysunki wyraine. 
Smialo . powiedzlec mOina, ie J\a.Z9y fachow!ec-elcktryk znacznle 

u!atwi sobie i uprzyjemni sWq pracE; zawodowq przy 1(Qlzystan!u z tego 
cennego dziela. G. Hensel,.. 

Ze Stowarzyszen Technicznych. 
Stowarzyszenie Technik6w Polak6w w Paryiu. 

Na zcbraniu S. T. P., dnin 2·go maja r. b., z lnicjatywy p. sena
tora W. Januszewsl(lego, utworzyl sit: Parys1<1 Komitet Organizacyjny 
Ligl Obrony Powletrznej Panstwa Polsklego. 

Niewqtpliwie 1\010 Paryskie L1gi moze sit: przyczynic bardzo 
korzystnie do rozwoju dzialalnosci tej waznej instytucji. 

W zwiqzku z przygotowan!em na r. 1925 Mit:dzynarodowej Wy
stawy Sztuk! Dekoracyjnej w Paryzu, tamtejsze Stowarzyszenie Tcchni
k6w podjt:1o sl~ zorganlzowan!a pomocy przy urzqdzan!u pawilonu 
polskiego. 

W wyn!ku wybor6w w!adz Stowarzyszenia, prezesem Stowarzysze
nia zostal p. Dun!n-Borkowski, zast. prezcsa p. Penkala, sekretarzem 
p. Krzemlenleck!, gospociarzem p. Clecierskii skarbnlkiem p. F!llpeckl. 
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