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I. Zapotl'zebowauie DlIltel'ja16wdo lmllowy i utrzymauin 
{hog w Polsce. 

P
OI~k~ oczekuje powazne zadanie gospodarczo·tech

OIcZlle. 
Aby stan'le na jednym poziomie z panstwami kul

turalnemi, musimy posiadae odpowiedni~ do potrzeb 
ekonomiczno-komunikacyinych siec dobrych drog w ogol· 
nosci, a wi~c i odpowiedni~ siee dobrych dr6g kolowych . 

Musim y wi~c przyst~pie niez\\!tocznie, zar6wno do dopro· 
wadzenia do porz~dlru istniejqcych jui drog 0 twardej lla· 

. wierzchni (bitych i brukowanych), jak do rozszerzenia ich 
sieci przez pobudowanie wielu dziesiqtk6w tysi~cy kilotne· 
trow drag nowych . 

Urzeczywistnienie tych zadan w dziedzinie gospodarki 
drogowej wymaga uiycia olbrzymiej ilosci materja16w. . 

Nie wchodz~c w szczeg61y najqliiszych zadaii gospo· 
darki drogowej 1), wysokose zapotrzebowania materja16w do 
budowy dr6g z nawierzchni'l twardq olufslie mozemy w og61· 
nych zarysach w spos6b nast~puj~cy: 

W ciqgu pierwszego dziesi~ciolecia normalnej gospo
darki drogowej, 0 ile potrzeby jej w budiecie panstwowym 
i w budietach samorz'ldowych b~d'l naleiycie uwzgl~dllione, 
roc z n e zapotrzebowanie m&terja16w kamiennych wynosie 
b~dzie: 

1. Na doprowadzenie do porz~dku istniejqcych drag 
bitych i brukowanych, zniszczonych skutkiem dzia
Ian wojennych lub zaniedbanych skutldem wojny, 
licz~c w ciqgu 1 O·i u lat, l1a 14000 km po 800 m3 

na 1 tcm - og61em. . . .. 1120000 mS 

2 Na utrzymanie istniej~cych 44000 km 
dr6g bitych, licz~c po 60 m3 scierania 
nawierzchni rocznie (norma przeci~tna 
dla sredniej wartosci materjalu, przy 
srednim ruchu 200 koni na dob~). . 2640000" 

3 Na budow~ mostow stalych, malych 
j duiych, licz~c rocznie 63,2 tcm biei. 
po 5 m3 na metr bieiqcy .. . 316 000 " 

4. Na budow~ n Jwych drag bitych, po 
3000 km roczn ie, po 1'000 mS na Ilcm 13 000 000 " 

5. Na budow~ ulic i plac6w miejskich, 
licz'lC przeci~tnie po 17,3 km2 rocznie 1730000 " 

R a z e m okoto 8806000 m3• 

Wi~c okolo 8,8 miljon6w m3 materjal6w drogowych w po-

1) Szczegoly p. "Sprawa drogowa w Polsce" M. Nesto
row i c z a, 1923 r. str. 78 i dalsze. 

staci kamienia brukowego, tlucznia, kostek, zwiru i t. p. win· 
no bye rocznie dostarczane w ciqgu pierwszego okresu nor
malnej gospodarki drogowej . 

W ci~gu dalszych dziesi~ciu lat normalnej gospodarki 
drogowej, po doprowadzeniu do porz'ldku zniszczonych lub 
zaniedbanych w czasie zawieruchy wojennej drag bitych
o ile tempo i zakres dzialania gospodarki drogowej mniej 
wi~cej b~dq takie same; jak w pierwszem dziesi~cioleciu nor· 
malnej gospodarki drogowej, zapotrzebowanie roczne ma
terja16w drogowych stopniowo b~dzie wzrastae, a to ze 
wzgl~du 11a koniecznose utrzymywania znacznie wit';kszej 
sieci dr6g, i wynosic b~dzie w drugiein dziesi~cioleciu nor
malnej gospodarki drogowej po 9,5 miljon6w?n° materja16w, 
a w trzeciem _ po 11,3 miljonow m3 rocznie 2). 

Obecne zapotrzebowanie materjal6w do budowy i utrzy
mania dr6g jest znacznie mniejsze z powodu braku odpo
wiednich bedyt6w, kt6reby wystarczaly, aby rZ::jd i sarno
rZ'ldy - kazdy w zakresie swej kompetencji - l11og1y przy
st~pic do wykonania palqcych zadan gospodarki drogowej 
w niezb~dnej obj~tosci. Kredyty, na cele drogowe przezna
czane, stopniowo z roku na rok wzrastaj'l j wraz z sanacj~ 
Skarbu Panstwa nalezy si~ spodziewae dalszej i szybkiej po
prawy w tym \yzgl~dzie. 

Nawet przy obecnych bardzo niedostatpcznych kredy
tach na cele drogowe jui 'odczuwac si~ daje brak materja· 
low odpowiednich do celow drogowych w wielu okolicach; 
brakten b~dzie coraz dotkliwszy, w miar~uzdrawiania stosun
k6w finansowych gospodarki drogowej. 

Powstaje pytanie, czy Polska jest zaopatrzona w dosta
teczne i10sci materjal6w drogowych i 0 ile materjaly, kt6re 
mamy w Polsce, Sq do tych ce16w odpowiednie. 

Na pytania te b~dziemy starali si~ odpowiedziec w ni
niejszej pracy. 

n. Zaopatrzellie Polsld w materjaly do cel6w dl'Ogowych. 

Stopien zaopatrzenia Rzeczypospolitej w materjaly ka
mienne, uiywane do budowy dr6g z twardq nawierzchni", 
lub mog'lce bye uiywanemi, moiemy olueslie w spos6b na
st~pujqcy, na zasadzie danych, posiadanych przez Minister
stwo Rob6t Publicznych. 

Pod wzgl~dem zaopatrzenia w materjaly do cel6w dro
gowych, wszystkie miejscowosci Rzeczypospolitej dzielimy 
na trzy kategorje: 

2) Liczby te roznllj si~ od liczb podanych w "S p raw i e d r 0-
go wei w Pol see" (str. 81,82), z powodu bl~d6w w druku, jakle si~ 
tam wkradly. 
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1. M ie j s cow 0 S ci z a 0 pat r z 011 e w s top 11 i u 
dostatecznym w materjaly,' zarowno dla utl'zy
man i a is t n j e j I'l c Y c h, j a k bud 0 w y now y c h d r 0 g. 
Do miejscowosci tych zaliezymy wszystkie miejscowosci, 
posiadajqce w stopniu dostateezl1ym materjaly miejseo.we, 
w promieniu nie wi!;kszym nad 15 - 20 'em, gdy moiliwy 
jest jeszeze przew6z konmi lub pociqgami kolejowemi i 0 ile 
dow6z cz~sci lub calosci materja~6w, potrzebnych do eel6w 
drogowych, w pewnej miejscownsci uskuteezllia si!;, lub 
uskuteczniac si~ b~dzie w razie rozwoju gospodarki drogo· 
wej, na odleglosc wi~kszl'l, miejscowose ta powinna bye za
Hezona do jednej z dwoch pozostalych kategorji. 

Miejscowosci zaopatrzone w stopniu dostatecznym 
w materjaly do budowy i utrzymania dr6g, mogq miec: 
a) materjaty pod wzglE;dem technicznym odpowiednie dla 
cel6w drogowych lub b) materjaly pod w.zgl~dem technicz
nym 11 i e 0 d pow i e d n i e dla cel6w drogowyeh; w tych osta
tnich miejscowosciach dla racjonalnego prowadzenia gospo
darki drogowej niezb~dne jest w wielu wypadJeach sprowa
dzanie odpowiednich materja16w w calosci IUb cz~sciowo 
z innych miejscowosci, posiadajl'lcych materjaly dobre do 
cel6w drogowyeh. 

2. Miejscowosci niedostatecznie zaopatrzoo 
new mat e r j a I y do bud 0 w Y i u t r z y man i a d r 6 g; w ta
kich miejscowosciach cZE;SC zapotrzebowania pokrywana jest 
z miejscowych ' materja16w, dobrych lub zlych, reszta zapo
trzebowania poluyta bye musi przez dowoz materja16w ko
lejami i innyeh miejscowosci, posiadajqcych materja1y nie ' 
tylko w dostatecznej ilosci na potrzeby miejseowe, ale r6w
niei w ilosei pozwalajElcej \1a wyw6z. 

3 . . Miejscowosci nie posiadaj4ce zupe1nie 
matefjat6w do budowyi utrzymania dr6~; do nich 
naleiy ~aliczyc r6wniei takie, w ktoryeh materja1y miejsco · 
we Sq JUi wyczerpane. W miejseowosciaeh tyell materja1y 
drogowe sprowadzac trzeba kolejami z innych miejscowosci. 

Jeieli poszczeg61ne miejscowosci w Polsce zaliezymy 
do jednej z wymienionyeh kategorji, na zasadzie danych na· 
deslan~ch do Ministerstwa Rob6t PubIicznych przez po 
szczegolne zarz~dy drogowe, a kategorje, do jakich pewien 
o~szar Rzec~ypospolitej zosta1 zaliczony, oznaczymy na rna · 
pie pewneml znakami, otrzymamy poglqdowy obraz stopnia 
za~patrzenia poszc.zeg6lnych okolic Rzeczypospolitej w ma
terJaty do budowy 1 utrzymania dr6g. 

Za1qczona do pracy niniejszej mapa 1) daje taki poglq' 
dowy ~braz zaop.atrzenia poszczeg6lnych okolie Rzeezypo
spoitteJ w matefjaly do budowy i utrzymania dr6g (Ta
bela IV). Spos6b oznaczania stopnia zaopatrzenia wide 
czny jest z objasnienia, umieszczonego na mapie. 
. ~pr?~z .stopn!~ zaopatrzenia, na mapie uwidoczniona 
Jest rowlllez J a Ie 0 s c materJa16w, uzywanych do cel6w dro
gowy~h w ?anej okolicy,. pojmowana og6lnie pod wzgl~dem 
techntczne) przydatnosci tych materja16w do cel6w drogo
wych . Mianowicie wszystkie materjaly uiywane podzielono 
na trzy klasy: 

a) ?1aterjaly pochodzenia wulkanicznego 
(krystaltczne), dobre do cel6w drogowych:zali · 
czarny ~o nich kamien narzutowy oraz skaly krystaliczne 
(wulkamczne): jak poklady granitu, porfiru, bazaltu. ande-
zytu j t. p. . 

b) mater)aly osadowe dobre, lub wzgl~dnie 
dobre d.o celow drogowych; donich moina zaliczyc 
~warde plaskow~e kwarcytowe, i<rzemienie, twarde wapienie 
1 t. p., w postaci skal lub otoczak6w i zwir6w z rzek i stru 
mieni. 

c). materjaly osadowe slabe, stanowiqce zly 
rnaterjal drogowy, uzywany do cel6w drogowych w bra-
1m innych, odpowiedniejszyeh. 

Oprocz tego, na mapie oznaczono miejsca istniejqeych 
(ek~ploatow~nych) w~~niejszych kamieniolom6w z materja
~aml dobreml, oraz mle)SCa, gdzie kamieniolomy·takie nale· 
zaloby zaloiyc, ze wzgl~du na obecnosc materja16w odpo-
wiednichc;lo ce16w drogowych. ' 

. Og6lne uwa~i, dajqce si~ wysnuc po przyjrzeniti si~ 
maple, sEl nast~puJilce: 

. ') Nlestety mapa, wobec nlemoinosci wydania jej w kolorach, 
l1le jest dose przejrzysta. 

1) Stopien zaopatrzenia Rzeczypospolitej w materjaly 
. do cel6w drogowych przedstawiony bye moze w nast~pu

jqcej ta beli: 

Z obszaru tego cZE;se 
Obszar ich (w ~ powierzchni ca· 

w %% po- lej Rzeczypospolitej) 
Okolicc, posladajqce nastE;pu- jest niedostatecznie za-

wierzchni opatrzona w powyi-
jqce rodzaje materjal6w: calej sze materjaly, lub wca-. 

Ie ieh nie posiada, wi~c 
Rzplitej wymagajqca dowozu 

materjal6w kolejami. 

1. l(amienic narzutowe lub sl{aly 
krystaliczne (materjaly do-
bre) . . . . . . . . 57% 14% 

2. Mocne skaly osadowe (mater-
jaly dobre lub wzgl~dnie 
dobre) 12% 2% 

3. Slabe skaly osadowe (mater-
Jaly slabe, nieodpowiednie) 14% 8% 

4. Nie posiadajllce iadnych ma-
terja16w. . . . . . . 17% 17% 

R a z e 111 I 100% 41% 

Z tabeli powyiszej widzimy, ie Polska jest zaopatrzo
na w stopniu bardzo niedostatecznym w materjaly 'odpo
wi~dllie do budowy i utrzymania dr6g; w dodatku materjaly, 
ktore mamy w Polsce, rozlozone s~ bardzo nier6wnomiernie 
wskutek czego konieczny jest przew6z materja16w drogo' 
wych kolejami nieraz na dalelde odleglosei si~gajqce leil
kuset kilometrow. 

.2. Bardzo powain q rol~ gra kamie11 narzu· 
towy: przeszlo 50% calego obszaru Rzeezypospolitej uzywae 
m~ze na cele drogowe wylqcznie kamienia narzutowego, 
zbleranego po polaeh Jub kopanego w zloiach morenowych. 

Materjal ten, 0 kt6rego kwalifikacjach technicznych 
i przydatnosci do cel6w drogowych bE;dzie mowadalej, 
przedstawiajqcy naog61 dobry materjal do budowy i utrzy
mania dr6g bityeh, roztoiol1Y jest nader nierowl1omiernie: 
~ je?nych. miejscowoseiach znajduje si~ w ogromnych 
tlosclach, l11etylko wystarczajqcych na miejseowe potrleby, 
ale umoiliwiajqcych r6wniei jego wyw6z do innyeh miejsco
wosei; w pewnych okolicaeh znajduje si~ w ilosciach nie
w.ielkich, nie wystarczajqcych na miejscowe potrzeby, wresz
cle jest wiele okolic, gdzie kamien ten albo jUi jest wyczer
pany, albo tei jest na \yyczerpaniu. ' 

. W wielu miejscowosciach tam, gdzie jeszcze obecnie 
k~mtefI ten znajduje si~ w dose duzej ilosci, przy powi~ksze 
I11U zapotrzebowania b~dzie wyczerpany w ciqgu kilkunastu 
lub kilkudziesiE;ciu lat. 

Rola jakq gra obecnie w gospodarce drogowei kamien 
nar~uto,:"y, stopni?w~ bE;?zie malec, i w wielu okolicaeh kraju 
poslad~Jfl~ych 11Iewlelkte zapasy kamienia narzutowego, 
za~adnle111e .zaopatrz~nia ~ ma~erjalydo budowy i utrzymania 
drog oczekuJe odpowledl11ego t celowego rozwiqzania. 
· 3. N i e.w i elk i e . 0 b s z ~ r y Pan s twa b ud u j q 
1 utrzymuJ'l. drogl z m.lejseowych p okladow 
skal krystal1cznych: granttu, porfiru andezytu bazal· 
tu i t.p. ' , 

Pokladow takich jest bardzo niewiele na obszarze Rze
czypospolitej i obszary bezposrednio (bez dowozu kolejawi) 
o~sluglwane przez kamieniolorny, dajqce taki materjal 
plerwszorz~dny, Sl1 niewielkie. 
· 4. C?ko1o 26% calego obszaru Rzeezypospolitej buduje 
I utrzymuJ.e drogl zapomocq materja16w ze skal osado
.wyeh, z~aJd~w.an~ch bqdz w postaci po\dad6w, bqdz tei 
w postact iWIrOW I otoczak6w. 
· Niektore skaly osadowe stanowiq bardzo dobry materl 
)a1 do c~16w drogowych, wi~kszosc jednak stanowi materja
slaby, me nadajqcy si~ do eel owego uiycia. 
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Materjaly osadowe, wzgl~dnie do bre, uiywane sq na ich z zewnqtrz, stanowiq przeszlo 41 % calej powierzchni 
obszarze, stanowiqcym okolo 12% calej powierzchni Rzeczy- Rzeczypospolitej; stosunek ten charakteryzuje niedostatecz
pospolitej_ W wielu miejscowosciach, posiadajqcych jedynie - ne zaopatrzenie Polski w materjaly drogowe. Jeieli og61ne 
slabsze materjaly os ado we, ze wzgl~dll na oiywiony ruch na dla calej Rzeczypospolitej zapotrzebowanie materja16w 
drogach i nieprzydatnose miejscowych skal osadowych do kamiennych przy normalnem i dostatecznie intensywnem 
ce16w drogowych, przywoione sq kolejami zamiejscowe, prowadzeniu gospodarki, jak to w rodziale j-szym podalismy, 
trwalsze materjaly. w latach najbliiszych · wynosie b~dzie oketo 8,8 miljon6w rns 

5. Miej scowosci nie posiadajqce iadnych materjal6w, rocznie, smialo mozemy przyjqc, z e 0 Ie 0 1 0 30% t ego z a -
odpowiednich do ceI6wdrogowych,stanowi q okolo17%ca- potrzebowania, t.j. przeszlo 2,6 miljonam3 mater
lego obszaru Rzeczypospolitej; obszary te wymagajq dowozu jal6w kamiennych rocznie, winny bye dostarczone kolejq 
calkowitej ilosci materJal6w leamiennych, potrzebnych do i cz~sciowo wytworzone w postaci sztucznych materjal6w, 
budowy i utrzymania dr6g, z innych miejscowosci, lub tez za jak ldinkiery, beton (w drogach betonowych) i 1. p. 
stosowania materjal6w sztucznych, np. klinkier6w, beto- Aby przew6z materjal6w kamiennych, nieraz na odIe-
nu i 1. p. . glosci duze, bo nawet kilkusetkilometrowe, byl ze wzgl~du 

6. Miejscowosci pozbawione zupetnie materjal6w na koszty celowy, przewozone materjaiy winny bye mozliwie 
kamiennyeh odpowiednich do cel6w drogowyeh, lub niedo- wyborowe, odpowiednie do cel6w drogowych. 
statecznie zaopatrzone w te materjaly i wymagajqce dowozu (d. c. n.) 

Maszyny fOrnlierskie w nowoczesnycll odlewniacl1~ 
Napisal K. Gierdziejewski, ini. metalllrg. 

(Ciqg dalszy do str. 452, w N, 39, r. b.). 

\N
TSzystkie maszyny, rozpatrzone dotycbezas, rnialy 

jedno zadanie - ulatwie wyjmowanie modelu 
z forrny_ Inna, nie mniej wazna czynnose przy 
forrnowaniu - ubijanie zierni w skrzynce - od

bywala si~ bqdi r~cznie, bqdi zapomocq ubijak6w pneuma
tycznych, b'ldi tei mechanizmu r~cznego, najcz~sciej diwig
ni, rzadziej k~rby. 

Wydajnose maszyny takiej jednakie jest ograniczona 
i zaleiy od sprawnosci robotnika. Aby zwit;kszye wydajnose 
maszyn i wi~cej uniezaleznie je od obslugi, zastosowano na-

Rys . 8. 
Formierka pnellmatyczna. 

pt;d rnaszynowy przy ubi. 
janiu ziemi. Jako srodki 
nap~du uiywanesq: spr~
ione powietrze, woda pod 
cisnieniern, oraz prqd 
elektryczny. Para, kt6r'l 
pr6bowano dawrIiej sto
sowac w niekt6rych ustro
jach, obecnie jest zupel
nie wyeJiminowana, ze 
wzgl~du ' na nieekono
micznose jej w urzqdze· 
niach lego rodzaju. 

Maszyny formierskie, 
p~dzone pneurnatyeznie, 
znalazly najwi~ksze roz
powszechnienie wArne
ryce; w Europie spotyka 
si~ je dose rzadko, prze
waznie w Angiji. 

Do nap~du uiywa si~ 
powietrze sprt;zone naj
wyiej do 8 at, co w wielu 
wypadkach stanowczo nie 
wystareza; cylinder po
wietrzny otrzyrnuje 01-
brzymie wymiary, co korn
plikuje caly ustr6j; wyj
mowanie modelu odby
wa si~ bardzo nier6wno-

miernie i niespokojnie, co jest zasadniczq wadq; pozatem 
maszyny tego rodzaju s'l drozsze w uiyciu. 

. Rozpowszechnienie formierek pnettmatyeznych za ocea-
nem mozna wytlomaczye tern, ie przed ich wprowadzeniem 
istnialy w odlewniach instalacje pneumatyczne do innych ce-
16w, wit;c zastosowanoje tei do rnaszyn formierskich. Pozatem 
konserwatyzm konstruktor6w wplyn'll na ulepszenie tych wlas
nie ustroj6w, choe praktyk6w amerykanskich maszyny te nie 
zadowolHy. Tem tez trzeba tlomaczye nadzwyczajne rozpow
szechnienie w Ameryce innego typu maszyn, - wstrzqsarek, 
kt6re b~dqcbezwzgl~dnie lepszemi od tradycyjnych amery
kanskich maszyn pneumatyeznych, wypierai'l je z uiycia. 

W Europie, przeciwnie, napt;d hydrauliczny zdobyl so
bie prawo obywa\elstwa, wit;kszose .konstrukror6w europej
skich stosllje go szeroko. Z tych prawdopodobnie wzgl~d6w, 
wstrzqsarki nie rozpowszechniajq sit; tll tak szybko, jak 
w Ameryce. 

Nap~d hydrauliczny jest znacznie ekonorniczniejszy, 
pozwala stosowae daleko wit;ksze cisnienia (do 50 (tt do form 
na ieliwo i do 100 (tt na stal) ijest latwiejszy w regulowaniu. 
Wprawdzie instalacja hydrauliczna jest kosztowniejsza od 
pllcumatycznej, jednaUc r6inic~wkosztachzaloienia zawsze 
pokryje oszcz~d -
nose w eksploa- ,. 
tacji. 

Gl6wnym za
rzutem stawia
nyrn przez prze
ci wnik6w napt;du 
hydraulicznego, 
jest niebezpie
czenstwo zamar
zal1ia. 

Zwolenniey 
zas tego napt;du 
wskazuj'l, ie in
stalaeje hydra
uliczne doinnych 
eel6w oddawna 
Sq wszt;dzie sto
sowalle, w fa
brykach, jak tei 
w urzqdzeniach 
kolejowych, miej
skich it. d.; oczy
wiscie, m USZq bye 
one zabezpieczo
ne od moiliwosei 
zamarzania, jed
nakie nie stano-
wi to przeszko-

- ,-.-- - .--~-.--~~".,. 

Rvs.9. 
Forrnierk:i hydral1liczna_ 

dy do ieh sto-
sowariia; tembardziej niema powod6w unikae ieh przy maszy
nach formierskich, bo wobec eiqglego obiegu wody stosowa
ne mog'l bye domieszld (naprz. gliceryna), utrudniaj'lee za
marzanie; r6wniei zatoienie ruroci'lgu na pewnej gl~bokosci 
zabezpiecza doskonale od niebezpieczenstwa zamarzania. 

W najnowszych czasaeh coraz cz~sciei nap~d hydrauli
ezny ust<:;puje .miejsca 'nap~dowi elektrycznemu_ W bardzo 
wielu wypadkach, tam gdzie jest wlasna stacia elektryczna 
lub tani pr'ld, stosowanie nap~du tego rodzaju jest bardzo 
ekonomiezne i technicznie dogodne. Rodzaj pr~du (staly czy 
zmienny) roli nie odgrywa; powinien bye zastosowany tylko 
odpowiedni silnik. 


