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pylu, Hose powietrza, kt6re jest uiyte do transportu, wynosi 
70-80% powietrza potrzebnego do spalania. Reszt~ potrzebne· 
go do spalania powietrza doprowadza si~ do palnika. 

Palnik dla pylu przypomina budow~ palnika dla gazu, 
jednak przy projektowaniu nie naIety zapominac, ie pyl 
w~glowy, aczkolwiek drobno zmielony, porusza ' si~ inaczej, 
jako ci~iszy gaturikow6, nii cz!\steczki gazu ,lub powietrza. 
Palnik tworz~ dwie wsp6lsrodkowerury: jednq wchodzi mie
szanka, drugq doplywa powietrze spr~zone . W niektorych 
ustrojach obok powietrza sciesnionego wchodzi jeszcze 
powietrze atmosferyczne, wessane z zewnC\trz. 

Paleniska do pylu posiadajq nast~puj~ce wlasciwosci. 
Zalety: .' " 

1) Doskonale $ palal1ie przy minimalnym nadmiarze 
powietrza. Zawar~osc CO2 W spalinach moze bye dopro
wadzona do 17%, nie wywoluj!\c przytem niezupelnego spalaflia; 

2) Bezdymne spalaniei 
3) Minimalna Hose niespalonych cz~sci w popiele 

i iuzluj . , 
. 4) Bardzo latwa regulacja paleniska i mOinose prlid-

kiego dostosowania si~ do zmiennego obciq~enia (w przeci
wienstwie do ruszt6w mechanicznych); , 

5) Szybkie rozpalanie i maly rozch6d paliwa 'na przy-
gotowimie koUa do ruchu. . ' 

Wady: ' , 
1) Droisze urzqdzenie; 
2) Pomimo srodkow zapobiegawczych, nie wykIuczone 

niebezpieczenstwo eksplozjij . , 
3) Rozch6d energji 3-;-6% zuiytego paliwa na suszenie, 

mielenie, transport, wdymanie ' powietrza; , . 
4) Szybkosc zuzywania si~ obmurzapaleniska wskutek 

bardzo wysokich temperatur; 

5) TrudnosciiwiC\zane z wytwarzaniem si~ dUiej ilosci 
iuila wskutek wysoldej temperatury. : 

Przy paleniskach dla pylu w~glowego sprawnose ter
miczna jest ba'rdzo dUia (bardzo maly nadmiar powietrza 
przy zupetnem spalahiu) i w ty~ ki:~unku niewieIe jes~ do 
zrobienia. Dalsze udoskonalema pOJdC\ przedewszystklem 
w kierunkuuproszczenia konstrukcji urzqdzen do wytwarza
nia pylu w~glowego. ie w tym kierunku moina oezekiwac 
dalszych post~p6w, dowodzi wypuszezony niedawno przei 
Kruppa zesp61 paleniskowy .Kofino", kt6rego zwarta budowa 
odbiega znaeznie od dawniejszych konstrukcji. Chodzi jed
nak 0 to, aby przy prostej konstrukcji otrzymae te same 
wyniki. . 

Dalszq trudnosciC\, kt6ra pozostaje do pokonania, jest 
sprawa materjalu, z kt6rego wykonujemy .obmurza. 

, Wysoka temperatura paleniska niszczy szybko obmurza 
i powoduje w. wi~kszej ilosci wypadkow potrzeb~ obniienia 
jej przez doprowadzenie wi~kszego nadmiaru powietrza, ani
ieH potrzeba dlazupelnego spalania. Obnii~ to jednak 
sprawnosc termiczuq. 

U1epszenie materja16w daloby nam moinosc stosowa
nia nietyIko wlasciwego nadmiaru powietrza, lecz jeszcze 
i jego podgrzewania, co dla sprawnosci kotla mialoby, jak 
jUi mowi!ismy poprzednio, powaine znaczenie. 

W pracy powyiszej podalem szereg urzC\dzeti do spa
lania mialu - pOCZqwszy od prostych, przydatnych dla ma
lych kotlowni, SkOI1cZYWSZY na skomplikowanych urzl:\dze
niach, odpowiadaj~cych nowoczesnym kottom 0 duiej po
wierzchni ogrzewalnej. Nie wyczerpuje ona bynajmiej wSiyst 
kich moiliwych konstrukcji, lecz miala jedynie za zadanie 
scharakteryzowanie typow palenisk przy'datnych do tego eelU:. 

Materjaly do budowy, i ·,utrzymania dr6g w Polsce. 
Napisal int.M. Nestol'owlcz, Dyrektor D,e'p. Drogowego M. R. P. 

(Dokonczenle do str. 494, w Ne 43 ' r. b.). 

3. Skalyosadowe. 

Z· , e wzgl~duna wtasnosci teehniczne, skaly o~adowe uiy-
,. wane do teI6w drogowych moina podzielic na grupy 

. . nast~pujqce: ' , ' 
, a. Piaskowce kwarcytowe i krzemienie. 

b. Piaskowce wapienne. 
,c. Wapienie. 
Grupa pierwsza w wi~kszosci wypadk6w daje materjal 

do celow drogowych dobry: twardy, malo i . rownomiernie 
scierajqcy si~; wprawdzie przy walcowaniu drog bityeh wiq-
ie si~ trudno i nie cementuje si~, jak iune gatunki (np.gra
nit, wapienie, piaskowce wapienne), jednak mala seieralnose 
i duia wytrzymalosc na gniecenie, dor6wnywujqce lepszym 
gatunkom skat krystalicznych, - stawiajq te materjaly w rz~
dzie najlepszych do celow drogowych. 

, Nie ;~t6re piaskowce kwarcytowe Sl:\ zbyt kruche i ta wla
snosc zmniejsza wartose techniczn!\ tych materjat6w; badania 
na zwi~zlosc (kruchosc) materjaMw drogowych dotychczas 
nie byly w Polsce przeprowadzan~, wi~c wartosci pod tym 
wzgl~dem piaskowc6w kwarcytowych z poszczegolnych ka .. 
mieniolomow nie mozemy por6wnywac. 

, Piaskowce kwarcytowe mamy w wi~kszych ilosciach 
w wojew6dztwie Kieleckiem (w pow. Sandomierskim, Mi~dzy. 
gorz mi~dzy Opatowem i Sandomierzem i inne, Lipowa go
ra w poW.Opatowskim, orai okolice tagowa). N.a wyr6iriie
nie zastuguill poklady piaskowc6w kwarcytowych mi~dzy
gorskich, przedstawiaja.cych wyborowy materjal w ilosci nie
przebratiej. I znowu brak warunkow komunikacyj nych sta
je na przeszkodzie uruchomieniu tego kamieniolo~u: 0 ile 
zbudowana bylaby z Mi~dzyg6rza dolin~ Opat9wkikolejka 
lub kolej normalnotorowa do s1. Dwikozy i do brzegu Wisly
moznaby piaskowiec mi~dzyg6rski eksploatowac na , wielkCl 
skal~, wysylajqC go kolejq idroga. wodnC\ - WisICl-W swiat. 

Kolej diugosci 15 '-18 km obslugiwalaby r6whiez oko
lie~ z cukrowniq, Wlostkow i innemi·u przemyslowionemi ma-

jC\tkami. Budowa kolei ezeka ,na inicjatyw~ ludzi przedsj~
biorczych lub miejscowych czynnikow samorzC\dowych i os6b 
.zainteresowanyeh. 

W okolicach st. Zagnaiisk, pod Kielcami, znajdujC\ si~ 
zloia piaskowca kwarcytowego pierwszorz~dnej wartosci. 

Zloza zacz~li eksploatowac oku panci w ,1916 r .. ; rZl\d 
polski prowadzi nadal ich eksploatacj~j .dzi~ki rO i nym przy
czynom natury biurokratycznej i teehnieznej, wydajnosc tych 
kaniieniolom6w dotychczas jest niewielka - do 5 wagonow 
dziennie, mOie jednak przez przeprowadzenie kilku ulepszeft 
teehnicznych i przez rozwoj urzqdzen teehnicznych '. bye . po
dniesiona. choeby do 100 wagonow dziennie. Warunki tere
nowe i komunikacyjne sC\ doskonale i daja. moinosc utworze
nia tam kamieniolomu na wieIkC\ skal~, dajC\cego pierwszo-
rz~dny materjal drogowy. ' . . 

Pozatem piaskowce kwarcytowe posiadamy 
w wielu miejscach w Malopolsce. ' 

Nast~pujClce kamieniolomy dajq ten materjal,eksplo-
atowany dotychczas napotrzeby miejscowe: , . 

1, We wsi Mamalyga, okoto Niiniowa nad Dniestrem, 
pow.Tlumacki. 

, 2. W okolicach Lwowa, w Hude Szczerzeckiej; piasko
wiec byl tam wydbbywany na niewielkC\ skaI~ dla 
Lwowa. ' 

3. W wielu miefscach, w jarach rzeczuych. Wschodniej 
Malopolski, znajdujq si~ odkrywld piaskowea· kwar
cytowegoj maferjaly te jednak dotychczas nie zosta
ly zbadane laboratoryjnie. 

4. WAnnopolu nad Wisla. znajdujemy poktady piaskow~ 
ca kwarcytowego, dotychczaseksploatowane tylko 
napotrzeby miejscowe. 

o ile piaskowce kwarcytowe prawie ·zawsze stanowiC\ 
dobrymaterjat, 0 tyle posrod piaskowc6w wapiennych bywa
jq,zarowno gatunki wzgl~dniedobrze nadajC\ce , si~ do cel6w 
drogowyeh, jakgatunki liehe, ktorych uiycie, nie byloby 
wskazane. . , 
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W wi~lu miejscowosciach sC\ one j~dnak uiywane, wo
bec b!a~u mnych odpowiednich materjal6w, w innych zno
wu mleJscac,h brak doswiadczen por6wnawczych z r6inemi 
materjalami nie daje moinosci wyboru najlepszego gatunku. 

Co do badan laboratoryjnych, to te":"'bardzo niekomplet
. ~e -- przeprowadzone zostaly z inicjatywy b. Wydzialu Kra
Jowego we Lwowie dla niewielu piaskowcow w Malopolsce 
(p. wykres II, rys. 9). 

. Nal_eiyzaz~aczyc, ie do bad,an brane byly przewainie 
p~o by plaskowcow do b r y c h j me brano piaskowc6w wa
plennych zlych, nieodpowiednich docel6w drogowych, 
, !V1it:dzy niemi na uwagt: zasluguje piaskowiec wapien-

ny (fltsz~wy) z kamieniolomu w Kozach, w pow. Bielskim . 
(ok~l~ Cleszyna); jest to dobry materjal drogowy, na ktory . 
zwroc~t uwagt: kilkanascie lat temu. b .. Wydzial Krajowy we 
Lwowle, urzqdzajC\c tam kamieni610m na wielk<\ skalt:, z dose 
wsp6lczesnem urzC\dzeniem mechanicznem, skladajC\cem sit: 
z Uu~arek, ladowni (silosu) na s.t. ~osy i kolejki !inowej, dIu
gosci ~kolo 3 lcm, . IC\czC\ceJ kamlemolom ze stacjC\ kolejowq. 
Obecme wydajnose wynosi 50 t dziennie i moie bye hitwo 
powit:kszona. . 

Piaskowiec z Koz bardzo dobrze sit: wiqie (cementuje), 
zuiywa sit: r6wnomiernie i przedstawia stosunkowo dobry 
materjal drogowy. 

Wa pie n i e stanowi'l naogol jeszczeslabszy materjal 
drogowy, nii piaskowce; wsr6d nich mamy jeszcze wit:kszq 
ga~t: wartosci t~chnicznych: jedne wapienie stanowill \¥zgl~
dme znosny material drogowy, dobrze sit: wiqiqcy i r6wno
miernie scierajC\cy sit:; zawsze jednak scieralnosc wapieni 
jest stosunkowo znaczna, drogi bite, z nich bitdowane, daiC\ 
duio kurzu lub bIota sliskiego. . 

lime wapienie sq zbyt slabe, . by je uiywac na cele dro
gowe, i stanowiC\ zly materjal drogowy. SC\dzenie 0 przy
datnosci wapienido ce16w drogowych "na oko", bez szcze
golowego badania, jest jeszcze bardziej zawodne, nii w sto
sunku do innych materjal6w: czt:sto wapienie niepozorne 
na wyglqd sqlepszym materjalem, nii inne, trwale napozor, 
lecz nietrwale przy uiyciu do budowy nawierzchni dr6g. 

Niezb~dne Sq tu badania, zar6wno laboratoryjne, jak 
doswiadczenia praktyczne. . 

Wapienie w Polsce prawiezupelnie nie byly badane; 
jedynie pr6bki z ki.1ku poklad6w w Kongresowce iMalopol
sce poddano badaniom mechanicznym; wyniki ieh sqpoda
ne na wykresie 1 (rys. 1) i II (rys. 9). 

Zar6wno slabsze piaskowce, jak wapienie, winny bye 
uiywane do 'Ce16w drogowych po szczeg610wem przestudjo
waniu ich wlasnosci, drogC\ labotatoryjnq i drogC\ doswiad
czalnq, przez zastosowanie w nawierzchnidr6g. 

Rys, 17. Poklady plaskowca fliszowego VI Kozach . 

. U niknie si~ przez to stosowania tanszych moie narazie, 
lecz droiszych na dluiszq mett:, lichych gatunkow kamienia. 

.. W wielu wypadkach naleiy rozwaiac i obliczae, czy 
przywiezienie . ua dalszC\ odleglosc kcilej'C\ jakiegos wyboro
wego materjalu nie oplaci si~ lepiej, nii stosowanie miejsco-

wego lichego, a taniego, W obfitosd znajdujqcego sit: rna· 
terjalu. 

Obecnie jeszcze kalkulacje takie cz~sto majq charakter 
akademicki, z powodu chronicznego braku wagonow kole
jowych do przewozu kamienia, lub braku dobrego materjalu, 
z powodu duiego zapotrzebowania, a niedostatecznej poda
iy, miejmy jednak nadziej~, ie stopniowo stosunki te upo· 
rZqdkujq sit: i nie bt:dziemy zmuszeni do stosowania w tech
nice drogowej bylejakich materjal6w miejscowych, jak to 
czt:sto sit: zdarza obecnie. 

Rys . . 18. Ladownia k micniolomu w Kozach. 

Jeszcze jedna uWf\ga co do wykresow I (rys. 1) i II 
(rys. 9). Zebranie i zestawienie danych 0 przeprowadzonych 
badaniach r6inych materjal6w przedstawialo pewne trudno
sci, gdyz badania byly wykonywane przez roine laboratorja, 
w r6inych warunkach, na r6inych przyrzlldach; zestawione 
w wykresach wyniki nie wszystkie Sq dostatecznie pewne . 
i nie Sq dokladnie sprowadzone "do jednego mianownika ~i 
np. Qbciqienie probek przy scieraniu na przyrzC\dzie Bau
schinger'a bylo r6wne 0,2 kg/em', przy badaniach przepro
wadzonych przez b. Warszawski Okrt:g Komunikacji, gdy 
badania we Lwowie i Wiedniu byly przeprowadzarie przy 
obciqieniu 0,6 kg/em2• 

, 4. Otoczaki i iwiry. 
Kilka slow nale~y tu powiedziec 0 otoczakach i iwiracb. 

Wyprowadzamy je jako gat un e k materjatu drogowego ze 
w z g 1 ~ dun a po s t ae (f 0 r m t:), w jakiej otoczaki i zwiry 
znajdujq sit:, majllCq ogromny wplyw na mOinosc wydoby
wania i na sposob zastosowania tycb materja16w w tecbnice 
drogowej. 

Pod naZWq 0 t 0 c z a ko w rozumiec b~dziemy 6kruchy 
skal macierzystycb, krystalicznych lub osadowych, toczone 
przez potoki i rzeki, majf}ce wi~ksze lub mniejsze rbzmiary 
i formt: zaokrqglonq, bez ostrych kraw~dzi. 

Wi~ksze otoczaki, b~dqc przetluczone, stanowiq zwykly _ 
tluczen, nie roiniqcy sit: niczem od tlucznia zeskal macie
rzystych tego samego gatunku, natomiast otoczaki wymia
row mniejszych (5 - 8 em w srednicy) uzywane Sq do celow 
drogowych w postaci naturalnej, zaokrqglonej, do utworze
nia nawierzchni, ktora w tym'wypadku powinnaby si~ raczej 
nazywac iwirowanll, a nie bitf}, gdyi nawierzchnia z. takich 
otoczak6w, utworzona przy pomocy lepiszcza, zwykle gUny; 
nie stanowi zcementowanego monolitu, jak dobrze zbudo
wana nawierzchnia drogi bitej, a cos posredniego mi~dzy 
nawierzchnill drogi bitej a iwirowanej . . 

Takie zaokrqglone otoczaki stanowiq wit:c materjal na 
nawierzchni~ gorszy, nii Huczen z takiej samej skaly.Majq 
one jednq zalet~, ie Sll tanie, gdyz w wielu miejscowosciach 
latwo je dostac i nie wymagajq rozbijania na kawalki. 

W Polsce materjal ten znajdujemy w wielu ' miejsco
wosciach g6rskich i podg6rskich, gdzie go wydobywamy 
z licznych rzek i potok6w (wojewodztwo Krakowskie, Lwow
skie, Stanislawowskie i Tarnopolskie). Otoczaki skladajq si~ 



'508 ERZEGL.A,D .. TEC;a:NICZNY , 1924 

..ze skat rOinych gatunk6w:n p .. w p/'!.naj.cu "moierriy ~znaleic 
otoczaki z granitu, piaskowcow I waplem, .• . 
' . . ' Zwyklejednak, podczas w~drowld otoczakow ,z ~'iegie~ 
wad, s'labsze. gatunki scieraj'l si~ i nikn'l. a pozostaJ'1)edym.e 
otoczaki zeskal twardszychj ztego wzgl~du otoczal{l naogor 
-stanowi'1 materjal sredni i nawet nieraz lepszy nii sredni do 
-ce16w drogowych, 

Otoczaki polskie sc\ zupelnie niezbadane, Trzeba okre
slie p r z e.c i ~ t n e wartosci wytrzymalosciowe dla roinych 
probek otoczakow. ' 

Tu nie wystarczy znajomosc wartosci wytrzymato~cio
wych dla skat rodzimycn, z jakiCh ~oc~odz'l otoc~akl; .z~ 
wzgl~du na roinolitosc skladuotoczakow Ina t'1 okol!cznosc, 
ie wsrod otoczak6w spotykamy okruchy twardsze skat ro
dzimych. kt6re w czasiew~drowki z biegiem wOd. ulegaly 
maceracjom, trzeba o.kreslic. p r z' e ci ~.tn e wart.oscl.~y.trzy
malosciowe otoczakow. ktore znacznle mog'l Sl~ rozme od 
wartosci wytrzymalosCiowych dla skal .pierwotnych. 

lone zastoscwanie nii otoczakiinaj'1 iwiry rzeczne iko
paine, z moren ' polodowcowyCh; s"l one uiywane .do. dro~ 
iwirowanych, kt6rychnie. naleiy miesz~cz dr?g~ml blt~ml, 
a ktore w wielu wypadkach mog'1 zast'1plc drogl bite '(szosy). 

. Pod iwirami rozumiee b~dziemy mieszanin~ okruch6w 
skal zwykle zaokqglonych podczas w~drowki, 0 srednicy 
POC~'lwszy od 1/100 m~ ~o 5 em; d!ob~iejsze ziarna b~dq wi~c 
ziarnanli piasku srednlO I grubo-zlarnrstego, grubsze - ka· 
mykamL " " 

Procentowa zawartose ziaren roinych wielkoscibywa 
roina; idealn'l bylaby taka procent~w'a z~wartos~ ziare~ 

. kaidej wielkosc~, aby woln~ przestrzen poml~dzy wl~kszeml 
i mniejszemi ziarnami byta moiliwie mniejsza . . .. 

. W droclze iwirowanej wolna przestrzeiI pomi~d~y. zi~r: 
nami iwi-ru winna bye wypelnibna lepis.zczet;l;sp~awa.t1os~l 
lepiszcza .. potrZt'bnego dla danego iWlru, jest n~ezmler.n1.e 
·waina . . Zwiry znajdujemy w ·Polsce w bardzo wlelu nllej ' 
scach, w postaci iwir6w pochodzenia morenowego - w zlo
:iach morenowych w tych okolic'ach, do ktorych si~gato.zlo
dowacenie, rzadziej iwiry spotykamy w loiyskach rzek I , po· 
:tok6w. Zwiry . polskie dotychczasnie byly badane pod 
' wzgl~dern przydatnosci do budowy dr6g iw!row~n'yCb .. Pod 
·tym wzgl~dem Stany Zjednoczone. wyprzed~lly .n1etylko PO.I
'sk~, lecz calq Europ~, wprowadzagc ObOW1Clzkowe badame 
-iwirow, iliywanychdobudowy drog iwirowanych. .. ' 

Zwiry S'1 tam' badane pod wzgl~dem me C h.an i c z n y m 
i pod wzgl~dem min era I 0 gj c z nym. 

Pierwszebadaniausktiteczl1ia sr~ zapomocq przesie· 
·wania probek zwiru przez szereg sit; majqcych okaroinej 
: s.t:edni.cy..Okr~sla si~ procentowq ,zawartos~ z,iaren iwi.ru 
kaide] wH~lkoscl,przytem pozostalose po odslamuprzez SltO 
. () okach srednicy O,Olc~h diieli si~ jeszcze na ziama ci~i
sze i pyl. ' . , . . 

Wreszcie okresla si~ procentow'1 zawartose przestrzelll 
'wolnej, znajdujqcej si~ w iwirze; okreslenie to jest potrzebne 
aby miecmoinosc wyznaczenia niezb~dnej ilosci Jepisicza, 

'. jaka winna byedodana do danego iwiru. -
Miejsca, gdziesi~ znajdujq iwiry przydatne do celow 

. . drogowych. oraz wlasnosci poszczegolnych zloiyiwirow 
·zwykle nieSq dokladnie znane . . 

. . Potrzebne s'1 tu dokladne badania terenowe i labo · 
. ratoryjne. 

5. Materj alysztuczne. . 
; . Ze sztucznych materja16w' do budowy drog; ktore mo

;glyby 'znaleic zastosowanie VI. Polsce, .wymien.imyiuile 
:wielko-piecowe oraz klin kier.. Z u'i I ~ dajq ma~erjal. t~ardy, 
ale· ogromnie trudno wi'1illCY Sl~, 'mag znaczeme m I eJ s c o· 
we, w okolicy wielkich piec6w tylko, tern bardziej~ei\osc 
tego materjalu, zaleinadd .. wytworczoSci piecow, Jest ogra· 

. nic~ona. ., .. ' . ",'- '~" : .. . . 
,: . ~:. Hadan laboratoryjnych nieprieprowadzano, nie'rob!o
no row'niez systematycznych badanpraktycznyc:h ona OdClh-
kach dr6g ,z 'tego materjalubudowartych. .:' . 

. , · Nie robiono rowniei prob odlewaniakosle,~ ziuili,co 
,·przy. bdpowiedniej organiiacji teqhnic;znej ,t mogloby ,dac 'do-
; cbry~aterial brukarski. . . .. .. ' ; .. ' . . . . 

~ . Natolliiast klinker, jako materjalnadrogi, zasluguje 
-na wi~kszq : uwag~.Na wi~kszq skal~ zastosCiwano go do 
budowy dr6'gwwojew6dztwieLubelskiem jeszcze Za czasow 
rZlldow rosyjskich . · . .. , .' . 

Przed. wQjpllklinkierowa .naWlerzchma, z pO,wodu braku 
odpowiednich ,materjalowkamiennych, stosowa,na byla na 
ulicach L_u.blina (klinl~i.erniapryw.atna pod Lubhnem), oraz 
'na tflikcie Lublin-Zamosc-Tomaszow, a takie Chelm-Hrubie· 
szow (4 klinkiernie . panstwowe, specjalnie do cel?w . drogo
wych wybudowiine),pozatem khnlner. n~ d~ogl uzy.wa~o 
w okolicach Sokala i .Radziechowa (khnlnernle - ceglelme 
prywatne). . ' ' . . . '. . . .. . . 
, Wtedy bylo to najraCJonalm~js:em rozwl'lzam.emkw~-

. stji, ponieWai miejscowych matefJalow w tycb.okohcach me 
by to, a nie moina by to, z powodu braku kolel, sprowadzac 
'kamienia ze stron dalszych. . 

' Obecnie, po wojnie, w wielu z wyn1ieI).iony~h wY.iej 
miejscowoscistosunki si~' zmienily, gdyi w czaSle wOjny 
przeprowadzone zostaly koleje, ktore .umOiliwil~ przewoz 
rilaterja,lu kamiennego ~dalszyc~ okohc; z druglej strony 
-opal obecnie ogromnle podroza!. 

Z tego powodu w pewnych miejscowosciach tr~eba ~~
dzieprzejse 1.la materjaly kariIienne, gdyi stosowame klln-
kierow nie kalkuluje si~. . , . 

' . Klinkiernie panstwowe ~Zamojszczyinie, oddane obe
cnie \Vdiieriaw~sejmikom' p~wiatowym, zarowno za rZlldow 
rosyjskich, jak i polskiC.b, ni~ ~yl~ , pr?wadzon~ d?brz~ pod 
wzgl~dell1 technicznym 1 admlmstrac~Jn¥m; kh~k~er me byl 
otrzymywany w taldm gatunkti, W jakll,11 powlmenby bye 
otrzymyw311y. . ' " , . 
. " lednak naogol wytrzymalose jego byla dos~ z~aczna; 

na gniecenie dorownyw~la dobrym gatun.korn kamlem natu-
-ralnych; na sde~anie - gatunkom srednim. . '. 

Jakos~ ,klinkieru Zamojsldego . przewyiszala jakosc klill
kierowholenderskicb i dorowllywala klinkierombelgijskim. 
Klinkier ' vi postacibruk'u jest dob.rym m~terjalem'I?:0r~zy 
jest, jeieli si~ go uiywa w postacl tluczma na drogl bIte, 
gdyi jest bardzo .scieralnyi nie wi'1ie si~. . 
I ' W 'kaidYI11 jednal~ razie, dr?gi zbudowane za. czasow 

:pr:.zedwojennychprzetrwaly prawle caly okres wOjny.bez 
wi~kszych napraw, znoszqc ci~iki tuch wojenny, . meraz 
'przejsciacalych armji z taborami, artylerjq i t. d. ., . 

. Ze wzgl~du na stosunkowo ogromoll droiyzn~ opalu, 
oraz z.e wzgl~du na niezb~dny dla 'otrzymania dobrych wy
nikow warunek, - stosowania do wyrobu klinkieruodpowie
dnicb glin, klinkier jakomaterjal drogowy wj~kszego" ogol
niejsz.ego znaczenia W Polsce miee nie mOie; moie tylko 
~miecznaczenie miejscowe, przy specjalnie ku temu 
sprzyjajqcyc~ warttnkach. 

6. Grunty naturalne . 
I(ilka slow naleiy tei powiedziee 0 gruntach natural

nych przy zastosowaniu ich do budowy drog wogole, zas 
drog gruntowycb w szczegolnosci. 

Przy wszelkich poczynaniach Z drogami gruiltowemi, 
niezwykle wainq kwestj'l jest okreslenie, z jakim gruntem, 
o jakimskladzie mecbanicznym mamy doczynienia . 

Badaniagruntow pod wzgl~dem mecbanicznym, glebo
znawczym, petrograficznym(o sposobach badan nie b~dzie· 
my , tu pisac) dadzq moinose zastosowania prawidlow~ch 
metodi sposobow budowy tych drog. W Polsce mamy wlel" 
kq rozmaitose grunt6w, cz~sto ja:kose gruntow na jednej dro
dze zmienia si~co kilkadziesi'lt lub kilkaset metrow. 

'. Dotychczas nie przeprowadzano przy budowie drog 
iadnycb 'badan gruntow, z jakiemimiano doczynienia; jest 
to jediia z przyczyn bl~dnego lub nieodpowiedniego stoso· 
wan;ia.r6inych metod dobudowy i utrzymania drag naszych. 

, 7 . . RudyasfaUowe. i .biturn'Y' 
S'1 pewne dane, ie na Podkarpaciu znajdujll si~ pokl~

dy-,przepojone bitumami. Niestety, .poklady JeS:=i :ztlpeln!e 
,niezhadane iw ;chwili . oh.ecnejniemOina.. nicmowic, JakIe 
i w jakie'jj\os:cimaterjaly ·bitum:icz:ne . znajdujqsi~ wPolsce, 
Lc~¥~ad.a,jq ;si~ ! qne.i w Jakim : sto pnlu: :dobuoQ""y: i :utc~y-
m.a.r!ia dr:og... '. . ., : . ' .. < '" 
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IV.Wniosld. 
Koficz1:lc ten kr6tki zarys 0 materjalach, jakie do cel6w 

drogowych Sq lub mogq bye uzywane w Polsce, dochodzimy 
do nast~puj1:lcych wniosk6w: ' 

1. Dobrych materjalow kamiennych, odpowiednich d8 
celow drogowych, mamy malo; wiele jest okolic krajupozba,~' 
wionych zupelnie tych materjalow, 11tb stosuj1:lcych materjal 
bezwartosciowy. Z powyzszych wzgl~dow k on ie c z n ej est 
st~orzenie wielkiego przemyslukamienlar-' 
ski ego, eksploatuj1:lcego wyborowe gatunki skal na wywoz 
do miejscowosci pozbawionych materjalow drog'owych, , '. ", 

Wytwarzany winien bye zarowno tluczefi" jaj( ni'e~,nfei 
kamiefi brukowy w postaci kostek, , ,, ., 

Powstanie tego przemyslu jest pilne, gdyz zapotrzebo· 
wanie juz obeCnie, przy bardzo skromnych kredytach "prie
znaczanych przez rZ1:ld i samorzqdy ,na celedrogowe; jest 
wi~ksze niz podaz, i przemyslkamieniarskima zagwaranto; 
wany dzi~ki temu zbyt materjalow. ; , 

, Opr6cz tego, w celu poparciarozwojit przernyslu ka~ 
rnieniarskiego docelow drogowyCh, winny bye stosowan~ 
daleko idqce ulgi kolejowe przy przewozie m'aterjal6w dr(j~: 
gowych. . " , "" 

Dotychczasowe ,ulgi s~ niewystarczajqce;' polityka ta~ 
ryfowa powinna zerwae z poglqdem, ie koleje ,nie, triogq do
placae do przewozj1 materja16w do 'budowy i utriymania 
drog, wobec tego,ze rozwoj i udoskonalenie dr6g kolowych 
stoi,w scislym zwiqzku z rozwojem ruchu towarowego i oso
bowego nil kolejach ielaznych; niech koleje obciqzajq wi~cej 
te towary, ktore zwj~kszenie oplat prze%zowych znios'l, ale 
przez ulgi taryfowe dla materjal6w drogowych ,przyczyniq' 
si~ posrednio do wzmozenia ruchu na tychze kolejach, , ' 

2. Materja16w, jakie stos1:1je,my do budowy 
dr.og, przewaznie nie zn:amy; stosajemy je "na oko". 

Potrzebn'e wi~c Sq systematyczne badania, kt6reby po· 
zwalaly na porownywanie materjal6w mi~dzy sobqi badania 

',Kongresy i Zjazdy~ ' 
-" -' - ' -

II-gi ZJAZD EIZYI{OW POLSKICH. ' 
W koncu wrzesnia odbyl: si~ w Krakowie II·gi Zjazd Fi· 

zykow Polskich. W Zjezdzieudzial: wzi~l:y wszystkie nasze 
osrodki U ni wersyteckie, a wi~c " procz Krakowa, W arsza wa, 
Lw6w, Poznan i Wilno. '",- , 

WiElkszosc gosci zjecha~a ju:l; do Krakowa w ,piBttek26-go 
w:rz~snia i witanBtbyl:a nazebraniu towarzyskiem w Sal~i Tow. 
Technicznego Wsobot~ rano, 0 9-ej, oabyl:o si\'lWalne zebrani!3 
Polskiego Tow. Fizycznego, na kt6rem zalatwiono spr~wy bie
:l;a;~e, az nich n~j wa:l;niejBzBt byl:o podniesienie slfladekc:z;lon., 
kowskich, w celli uzyskania funduszu wydawniczego. ~ , . " 

o godz, 10.30 tego:l;dnia nastBtpilo otwarcieZjazdl,l ,w du-
iemaudytorjumZakladu Fizyczriego Urij~ersytetu, "', , 

! , Zjfl>zel otworzyl: pi~knemprzem6~ieniem prof. WLNatal1-, 
son z Knikowa, poczem rektOl:owie Uniwersytetll i Akadem,ji 
G§rniczej witBiJi Zjazd wimieniutych Uczelni. " " " " 
, Odczytano n!lst~pnie depesz~ powitalnllt Ministerstwa w,. 

R. i O. P., 'oraz list p. St. ,MiChalsk~ego, Kierownika Wydzial:u 
N~u,ki; nac~chowany -prawdziw& :l;yczliwoscia; i zrozllmienieIll' 
dla zagadnien ipotrzeb nauki polskiej. , , _ , ,!' 

, Na wnios~k ' Komisji Organizacyjnej, 'na p~zewodni(}zllt: 
cego Zjazdu powolano, przez ' akla~acj~ pr.of. .Stefana Pienkow ' 
s~iegoz ' Warsza wYi naz.ast~pc6 w:' prof. W.DziewulskitlgQ; 
z Wilna, prof. S,Kalandyka z ~()zn~nia, i prof. Oz:. Reczyii
skiego ze Lwowa, Nesekretarza jelieralnego proszonop.dr. M< 
Je:l;ewskiego zKl:akowa, sekretarzami · poszczegolnych sesji zo " 
stali: p. Z. Kowalczewska l p, O. Pawl:owski, p , W.Bernhardt 
z ,Warszawy Lp. H. NiewodniczanskizWilna, 

Nast~pnieprof. J. Weyssenhoff z Wilna wyglosil 
oqczyt p.t. ,,0 teorji wzglt'ldnosci". Na temskoncz'yl:o 
S!I'l ,:posi!ld~eIlie i~auguFacyjIle. ' " , ' 

Po poludniu 0 ' godz. 4 ej zaczEll:y pr~cowa6 selreje: fizyozna. i 
i meteo,rologiczna. ' , . 

te w:inny bye postawione ,na wysokosciwspokzesnej ; tech
nild, przez zastosowanienajnowszych metod i przyrzqdow 
i winny bye ujednostajnione (standaryzowane), aby wyniki 

, moznabylo porownywae, , , 
Badania te cz~sciowo mogq bye wykonywane bezpo

srednioprzez interesowane zarzqdy drogowe (np. badania 
grunt6w iiwirow), trudniejsze zas(badania materjal6w ka
miennych) winny bye przeprowadzone sfopniowo, w spe. 
cjall1ychpracowniach badawczych. 
< • ~ ' Pracowni takich 'dptychczas w Polsce nie mamYi istnie
jqce od roku przy Politechnice Warszawskiej Muzeum dro
gowe, ktore .mialo si~ stac takll instytucj'l, dotycbczas nie 
funkcjonuje; posiada one kilka wagonow probek materja16w 
drogowych, ktore czekaj'l tych blogoslawionych czas6w, Ide· 
dyb~dzie mozna je zbadae i do badan nie mozna przystqpie, 
gdyz caloroczna dotacja w r. b., na ten cel jest r6wna zeru, 
a s~prowadzenie "najnjezb:li:dniejszych maszyn i , przyrzqdow 
badawczych wymagaloby wyctatku zaledwie 5 000 -:- 7. 000 
dolar6w. W Stana:ch Zjednoczonych natakq instalacj~ po
zWalajll sobie nawet zarz'ldy drogoweposzczegolnych sta
now, u nas zasnie moze sobiena to , pozwolic stoleczna ,Po-
Iitechnika. ' l ' 

" ' .. Miejmy jednak nadziej~"ze dobry poczqtek zsar:iacj~ 
Skarbu, dokonany przez obecnego Kierownika Rzqdu,pozwoli: 
w trajblizszej przyszlosci na wyasygnowanie odpowiednich 
kredytow na wspomniane Muzeum drogowe. " , 

3. Z 'powodu braku w Polsce 'materj~16w kamiennych 
do budowy' drog z tward'l nawierzchniq, 'juz w najblizszej 
przyszloscizajdzie potrzeba stos.owania nawierz
chni z materja16w sztucznych; na pierwszy plan wy
suwa si~ budowa drog betonowych, rozpowszechniajqca si~ 
z zawrotnq szybkosciq w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
P61nocnej,ktore w wielu okoJicach r6wni-ei odczuwajq brak 
materja16w kamiennych,i prz,erzucajqoa si~ do Europy;na' 
daJszymplanie stoi stosowanie klinkieru oraz , nawierzchni 
z innych materja16w sztucznych, jak zuzli i t. p. 

- . . ",'" - , . 

• I ~ t _ f," 

,Sekcje.fizYCZM odbyl:a 4'posiedzenia z26 referatami, Je· 
zeli rozejrzec $i~ bliiej wtresci prac zreferowanych, ,to 'uderZai 
przewazaj3;ca liczba pracekspel'ymen:talnych. , Bylo ieh 21, 
co stiUl owi 80% og61u. ' 

, ' Pozwolljjesobieprzytoczycw porza,dku, w jakimzostaly 
wygloszone. ' 

" A wi~c: " , 
" 1) Prot dr, S. Pienkowski: SW,iecenie zapoznione 'w po· 

" wietrzu, " ' . ' "- ' 
, Z) Prof. dr. S, Piellkowski: , 'Zanikanie 8wiecenia zapoz-
',. nionego w parach Hg. 
,}3) Prof. dr. S. Piellkowski i A. Jablonski: Nowa metoda 
, mierzenia absorbcji cial: fluoryzujl\cych', 
4) P. S, Szczeniowski: 0 wydajnosci we fluorescencji. 

' 5) P. W. Bernhardt: Zanikanie swiecenia zap6znionego 
w powietrzu. ' " , 

6) P. W. Majewski: Swiecenie par l't~ciw ,wyladow!Ll1in 
bezelektrodowem, 

7) P. H;Niewodniczanski: Absorbcje swiatl:a ' w parach 
, " ,rt~ci Vi{ staniedestylacjL , :, " 
, 8) P. A. Soltan: Widmo pasmo.wert~ci. 

11) :pto£' dr. L, Werten,st!3in~ Z, badaI!i nad 'ga)!,;ami 'pardzo 
rozrzedzone mi. ' , 

" , 10), P., dr. M"Je':I;ewski: W,pl:yw pola : magnety~znego na 
stale dielektryczn!'J. , 

:1'1) P: O. ,:pawlowski: Badanie, nad stalflt clieJektrycznflt 
m~tnycl;l osrodk6w. 

1~) P .,T.:t'reyder:O stalej d:i:elektl'ycznej slabych elek· 
tl'onow, 

13) p,: ,J. ,Mal'.ur:Rozpylanie katodowe stop6w. , , 
14) .. Prof. dr. Oz. Rec~ynski: 0 l:flakcji ohemicznej Yf luk;u: 

, elektl'ycznym. , ' 
" 15) J?rof.St. KalanClyk:Przewodnictwopar soli w plomie-

, ~iu ;chlorowodorowym, ,,' ' 
)4) Pr.of.dr. : T.p'~{)zalski:. CeJllenta{)je metali solami m~~ " 

" talicznemi. . 
. - -, ... -- .... 


