
B/M h*T
Paryż 1 heodium 1935r.

-

«?• Goldmerstein i K • itodieck.

i jaki SPC30B odj3x .:ha ł.j u j p o.

« :

Zaledwie od lat 60-ciu podjęto po raz pierwszy systematy
czne stuuia nad atmosferą miast i stwierdzono, że zawartość dwu- 

. tfcu węgla w taj ątaoaierze pozostaje fiaOfdł nic nie mi. hie- 
zmlenrtotfć ta polega na stale po sobie następujących procesach

2>wi'̂łdt<
wytwarzania i zużycia dwutlenku węgla* -Sr̂ &w ten, niezbędny dla 
wzrostu roślin i dla utrzymania ciągłości życia roślinnego, pow
staje w ziemi dzięki obecności aiaksa mikroorganizmów a wszystko 
Co jest związane z ogrzewaniem oraz niektóre gałęzie przemysłu
chemicznego przyczyniają się również do wyzwalania znacznej

jednak
ilości dwutlenku węgla, o ktdryst mowa* IlośÓ ta jest/w większości 
wypadków niższa od tej, jaką rośliny byłyby zdolne wchłoną *

0 ile wszakże równowaga między ^ytwarsaniee dwutlenku węgla 
a pochłanianiem tegoż dwutlenku z łatwością utr ymuje się sama 
przez się w przyrodzie, o tyle w 'miastach dzieje się pod tym 
względem-Inaczej• io&i&o to jednak zawsze dawało si; stwierdzi , 
że zawertoś* dwutlenku węgla w powietrzu w miastach pozostaje 
mniej więcej na jednym poziomie, wszystkie doświadczenia,poczy
nione w ciągu wielu lat, dowiodły tego w całej pełni, w Berlinie 
nawet po a kasować im loko r.otyw na liniach kolei podziemny ch i na 
liniach obwodowych nie można było aauwakyća jakiejkolwiek dającej
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się pod tym względem odczuć różnicy. Poszukiwania w tym Kierunku 
czynione były 2& pomocą metody bardzo dokładnej, obmyślonej przez 
profesorów Hahn'a i Hirsch’a m celu ustalenia ilości sadzy, zaway- 
xtej w atmosferze.

Jeżeli porównywać będziemy wyniki osiągnięte za pomocą tej 
metody dla określenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu miast 
i wsi, znajdzieńy tu tylko bardzo nieznaczną różnicę , a Dianowi- 

\ cie 0.033$ w pierwszym i 0«C27£ w. drugim wypadku (ćeineau).
‘ Powstaje wobec tego pytania, gdzie się podziewa dwutlenek

węgla, wytwarzany w miastach w tak wielkiej ilości w wyniku proce
sów spalania, jakie zachodzą w instalacjach ogrzewania i oświetla
nia, w samochodach i w ludzkich organizmach, lo właśnie mamy 

i zbadać.
Jako przykład wzięliśmy Berlin-śródałećcie, czyli obazar

o mniej więcej 12 kilometrach średnicy, zamieszkiwany przez dwa
miliony lulał, w którym zatym na jednego mieszkańca przypada 

256.5 mtr. przestrzeni.
$ fraryżu w obrębie dawnych fortyfikacji, czyli na przestrze

ni 85 milionów mtr.2 mieści się 2*900.0v0 mieszkańców, na jedne
go mieszkańca przypada zatym 29*3 mtr.2

■Eródł a_ wy twa rżania_sIg _wj£iećęie

A) Dwutlenek tfffls, którego źródło stanowią oddechy ludzkie»
ćowietrze, wydzielane przez człowieka, zawiera 4,3 CO •

W ciągu godziny człowiek wydziela około 21 litrów powietrza,czyli
2 o40 gr.CC , w ciągu 24 godzin ilość wydzielonego 00£ wyniesie sa

tyra 96o g-'•»czyli około 1 kg, lynika stąd, że 2 miliony mieszkań
ców centrum miasta wytwarzają w ciągu doby dwa miliony kg. dwu
tlenku węgla.
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v,ęg la, wy d z I el&n e go pr--ez spalanie tego gazu wyraża się cyfrą
1 .300.000 x 0.6 - ?ac»coc kg.

pReasumując Ilości 00 pochodzące ze wszystkich powyższych 
źródeł łącznie, otrzymujemy liczby następujące*

2 .CCC . 0 mieszkańców 2.0CC.CGC kg.;-.

loS.COC saaochodów (benzyna) 1.47C.0C0

6C • 0C0 • -Jv0 kg.dwutlenku węgla pochodzą
cego ze spalania węgla.
Z liczby tej bierzemy tylko 
10$ .x/ .................. 6.COC.000

780.000 kg.,pochodzących ze spalania 
gazu świetlnego 780.000 . -

ie.25o.occ ki- c 5Rg; • VV
na dobę co odpowiada 5.125.000 metrów sześciennych.dwutlenku 

.węgla dla jednej tylko dzielnicy śródmiejskiej Berlina.
Wyniki dotychczas otrzymane co do ilości dwutlenku węgla, 

wytwarzanego w danym Bieście, są na ogół miarodajne dla całej 
powierzchni tego miasta, w tych jednakże punktach, gdzie ruch 
jest szczególnie duży, w dzielnicach szczególnie zagęszczonych 
praż ponad głowami tłumu pomiary wykazywały cyfry znacznie wyż
sze. Te wypadki szczególne będą przez nas dalej pokrótce omówio
dę.

Jaka ilość dwutlenku węgla może byó pochłonięta przez plan
tacje drzew w mieście?

x/ Instalacje ogrzewania odprowadzają dwutlenek węgla za pomocą 
kominów do wyższych warstw powietrza, dzięki wysokiej te SU pe- 
raturze gazów dwutlenek węgla podnosi się dalej na znaczne 
wysokości. Siatr.działając w kierunku ułudnym, odrzuci ku mia
stu zaledwie część tego dwutlenku węgla*, wystarcza więc włą
czyć do rachunku tylko około 10) wyżej obliczonej ilości.
1 późniejszym czasio za jmiemy się zagadnieniem,dotyczącym prze- 
wyżki 90$, w innym zaś raehunku,w*oż3&iale III-cim, zatytułowa
nym "Gzy działanie wiatru wystarcza do usunięcia dwutlenku wę
gla, wytwarzanego w mieście", będzie mowa o wypadku,gdy wiatr 
nie odrzuca w kierunku ku ziemi dwutlenku węgla, uchodzącego 
przez komin.
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ha podstawie ostatnio ogłoszonych danych, dotyczących Krą
żenia autobusów* ciężarówek i aaŁGchodów na obszarze Ciergarte- 
nu, ustaliliśmy, że ogólna długość drogi przez nie przebytej 
na tym obszarze sięga 100.000 kilometrów.

I‘rsyj«u4ąe przeciętne zużycie benzyny w stosunku 15 litrów 
na ICC kia. przebytej drogi. iloĆ<1 pochodzącego z tego źródła 
dwutlenku węgla wyniesie

100.000 
— icr*~ x 15 x 0.85 x 0.7 x ICO - 53.000 kg. C0‘

27
czyli około 1/4 tej ilości, jaką fiergarten mota wchłonąć w 
ciągu doby. tynika stąd. te w chwilach największego nasilenia 
ruchu samochodów na obszarze Tiergartenu. same jut one wytwarza
ją tyle dwutlenku węgle* ile tylko Tiergarten jest w stanie 
pochłonąć; w przyszłości daje się przewidywać taki etan rzeczy, 
że wobec dalszego wzrostu nasilenia suchu sam©chodowepo w Ber
linie, tak jak i w innych wielkich stolicach, niezadługo już 
Tisrgarten nie będzie mógł wchłaniać chociażby nawet tylko tych 
ilości dwutlenku węgła* jakie wytwarzać będą krążące na jego 
obszarze sassocnouy.

Czy działanie ylatru wystarcza do usuwania^dwutlenku 

2ESi2iJ£ii!!fH.52il!ł£SŚ2-.Sł^.S!_®i®4£ł£l 

Zbadaliśmy wpływ roślinności na zawartość dwutlenku węgla 
w atmosferze. Kaogćł wiatr uwalany jest,jako drugi czynnik 
wielkiej wagi w kierunku usuwania zanieczyszczonego powietrza. 
Kierunek wiatru jest zwykle dla danej miejscowości jednakowy 
i kąt nachylenia, jaki kierunek ten. tworzy z płaszczyzną po
ziomą, waha się w granicach od 3 do 1C stopni. Cynika stąd, że 
wiatr przepędza zanieczyszczone powietrze poprzez całe miasto.



Poza tym przekonamy się, że dla usunięcia wyżej obliczonych 
ilości dwutlenku węgla trzeba byioby wiatru szczególnie gwałtow
nego. kaz jeszcze połóżmy naciek na okoliczność wyżej już wspo- 
mnianą, że różnica między zawartością CC w różnych dzielnicach 
miasta i w okolicach z nimi sąsiadujących jest bardzo nieznacz
na, wynosząc 0.0335* w pierwszy© i 0.027JŁ w drugim wypadku, ata-

2nowiąc zatym tylko 6 jednostek CG na IGO.COC jednostek powie
trza*

2Zawartość CG * powietrzu, przepływającym przez miesto 
w poetaci wiatru, nie może więc zwiększyć się bardziej, niż

I r - : * V

o 6/100.CCC, ilość zaś powietrza, odpowiadająca ilości zawarte
go w nim dwutlenku węgla,wynosei *

5.125.000 te5 x — jp-—  - 85*000.000.000 m.3 na dobę.
Jeat rzeczą ciekawą określić szybkość, z jaką wiatr powi

niemy spędza tę ilość powietrza poprzez ulice miasta, którego 
dzielnica centralna posiada 12 kilometrów średnicy i którego 
wszystkie ulice razem wzięte mierzą około 2 kilometrów szerokoś
ci, inaczej mówiąc, dla ulicy o szerokości 2 kim.,otoczonej 
budynkami o wysokości 2C metrów, stała i nieprzerwana szybkość 
wiatru musiałaby wynosićt

2’:000720*;24“ - 88 W « o d z . r 24m/sek.
Jak widać z tablicy niżej przytoczonej na tego rodzaju 

szybkość dla oezyszcaeenia powietrza z dwutlenku węgla llozyć 
niepodobna.

Szybkość wiatru w kierunku pozioiaym wzraata zwykle wraz 
z wysokością 1 podwaja się w granicach między ziemią a poziomem 
5oo metrów; od tej chwili przyśpieszenie staje się po»©laiejsze. 
Siłę wiatru mierzy się w Beiiinie o godz.7-ej srana, o 14-ej 
popołudniu i o 22-ej wieczorem. Odnośne liczby przeciętne wska
zuj© następująca tablice*
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1923 1924
Przeciętna maksy- 3,6 m/s 5,8 m/e 
Bsalna siła wiatru
w ciągu roku kwiecień czerwiec
Przeciętna mini- 1,4 m/a 0,5 m/s 
malna siła wiatru
w ciągu roku marzec grudzień

1925
3.3 m/a 
czerwiec

1.3 ©/a 
listopad

1926 
4,3 m/a 
lipiec 
1,5 m/s 
luty

1927
4.4 m/s
kwleeied
1.4 m/s 

luty •

y się już, że ani parki, ani wiatr nie są w 
stanie usunąć znacznych ilości dwutlenku węgla, wydzielanych 
przez miasto, gosieź jednak w takim razie dwutlenek ten moż© się 
podziewać? Jest rzeczą niewątpliwą, że powietrze się oczyszcza, 
dowiodły tego wszystkie odnośne badania* Odpowiedź jest prosta. 
Usuwania dwutlenku węgla, wytwarzającego się w mieście, może 
odbywać się jedynie dzięki prądom atmosferycznym pionowym,które 
zaledwie dają się zauważyć. Następujący przykład wystarcza,by 
wykazać nieznaczną szybkość tych. prądów, wznoszących się do góry*

Wewnętrzny obwód Berlina posiada 12 kilometrów średnicy,
2czyli 36 x 3,14 - 113.04 km. powierzchni, zabudowanej tylko 

w połowie, resztę bowiem pochłaniają ulice, podwórza i place 
publiczne. 0 ile zatym chodzi o prądy pionowe, w rachubę brać

•p 2można jedynie około 55 km. czyli 55 .ć 10.000 m. . Jeżeli więc 
w myśl poprzednich założeń do usunięcia; CO potrzeba 83 miliardów 
metrów sześciennych powietrza na dobę, szybkość pionowa powie
trza na całej powierzchni winna wynosić przeciętnie

|f!§So15Co*xV24 - ^  m/godzin lub 0,018 metrów na sekundę
fen niezmiernie słaby lecz wystarczający a niezbędny piono

wy ruch powietrza istnieje zawsze i jest rzeczą ciekawą stwier
dzić, że tak nieznaczna-szybkość pionowa,nia przenosząca 0*031 
metrów na sekundę, wywołuje ten sam skutek co wiatr, wiejący
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Wynik powyższego obliczenia dowodzi w sposób stanowczy* 
że przy cdtsj&ej powolności prądów powietrznych,wznoszących się 
do góry, miasto oddycha w kierunku pionowym.

Źałowaó należy, że nie przeprowadzono w tej sprawie ładnych 
badań z dziedziny meteorologii.

Wszystkie pomiary szybkości,w ostatnich czasach przeprowa
dzone, miały na widoku jedynie szybownictwo, natomiast kwestie
f
tu przez nas poruszane nie wzbudziły,o ile się zdaje, żadnego 
zainteresowania. lUe zdano sobie zupełnie sprawy s wielkiej wagi 
przewietrzenia, jakiemu ulegają miasta w kierunku pionowym i 
źródła powstawania na ich gruncie pionowych prądów powietrznych 
nigdy jeszcze nie zostały wyjaśnione. Zauważmy wszakże, że na 
wsi stwierdzono istnienie bardzo słabego stałego puchu powietrza 
w kierunku pionowym o szybkości 0.052 m/aek do wysokości 1.6CC 
metrów. edług naszych obliczeń, potrzebna nam jest tylko szyb
kość 0.018 metrów na wysokość 83 metrów, dalej jednak się prze
konamy, że szybkość pionowa powietrza jest w mie-.tach większa , 
aniżeli na wsi.

"Skoro tylko słońce wstanie i zaczyna ogrzewać ziemię, 
w odziemnych nieruchomych dotąd masach powietrze powstaje ruch, 
znajdujący s*ój wyraz w prądach wznoszących się ku górze oraz 
w turbulencji. Powietrze, płynące w górę, miesza się z powie
trzem, które opada w dół, aby je zaetąpió" CHann-Sftring).

luje się stwierdzić, że na to, aby powietrze podniosło się 
w pewnym miejscu o jeden raetr w górę, wystarcza różnica tempe
ratury, cyuosząea C,3°, czyli biorąc teoretycznie 3° na Ićt; me
trów (rw praktyce 3*4° na ICC metrów).

W ciągu dnia powierzchnia ziemi jest o wiele cieplejsza 
od powietrza i to zarówno zimą jak i latem, przy e ym w lecie
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różnica te jest dwa do trzech razy większa, aniżeli w zimie. 
Przeciętna temperatura powierzchni ziemi w ciągu całej doby 
jest»zwłaszcza latem, wyższa od temperatury powietrza•

fakty te wskazują, że szybkości i różnice temperatury,po
trzebne miastu do oddychania, są w rzeczywistości znacznie wyż
sze od norm,ustalonych w naszych obliczeniach*

Z żalem stwierdzamy, że, o ile nam wiadomo, nigdy jeszcze 
nie przystąpiono do jakichkolwiek pomiarów pionowych prądów po
wietrza wewnątrz jakiegoś miasta. Trądy te mają niewątpliwie 
szybkość (turbulencję) o wiele znaczniejszą od takiejże szyb
kości na wsi, która wynosi tylko 0,05 m/sek. w istocie,szybko
ści pionowego ruchu powietrza w mieście sprzyjają jeszcze czyn
niki następujące;

1* bardziej wysoka temperatura powierzchni ziemi, ponieważ 
materiały,użyte do budowy ulic i domów, wydzielają o 
wiele więcej ciepła,

2. różnica temperatury powierzchni, wystawionych na słońce, 
i pozostających w cieniu*

3-. bardziej wysokie temperatury w mieście, procesy życiowe 
spalanie zachodzące w instalacjach ogrzewania* samocho
dach i t.p.

4* wiatr, który napotykając ne przeszkody i obijając się 
o ściany domów, pociąga za sobą w górę całe warstwy 
powietrza.

Qdy robiono w P&ijrżu pomiary na wieży iffa na wysokości 
300 metrów ponad miastem, dziwiono się , że ilość dwutlenku 
węgla na tym poziomie okazała się wyższa aniżeli przy samej 
ziemi* j&je się to łatwo pojąć na podstawie tego, cośmy wyżej 
powiedzieli; tak właśnie byś musiało i jest to dowód potwier-
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dzająey słuszność twierdzenia o oddychaniu miasta w kierunku
pionowym* Widzieliśmy już, że eona jamie j 30$ olbrzymich ilości,

v
dwutlenku węgla, będącego produktem rozmaitych procesów spalania, 
dostaje się do górnych warstw atmosfery, przy czym, jak wid ad 
na przykładach wyżej podanych, te ilości, które sięgają bezpo
średnio warstw górnych, sześciokrotnie niwmsl przewyższają 
te ilości, które zatrzymują się ponad samym miastem. Przy 5o-sto- 
pniowej różnicy temperatury między gazami spalinowymi,pochodzą
cymi z kominów, a powietrzem otaczająeym, dwutlenek węgla unosi 
się w górę do wysokości 1450 metrów. Jak wiadomo, znaczna róż
nica temperatur powoduje szybkość początkową o wiele wyższą 
od przyjętej przez nas C,05 su oraz silniejszą turbulencję.

/.obec tego dwutlenek węgla szybciej dociera do górnych 
warstw atmosfery i j*at zat£i be raz o możliwe, że na poziomie 
przewyższającym wieżę Eiffla (np*50C astrów) dwutlenek węgla 
znajduje się w ilości większej, jniżeli na wysokości 3 OL metrów.

Iłumne zgromadzenia.

kożna przyjąó, że w zebraniach publicznych pod odartym 
niebem na metr kwadratowy powierzchni przypada około sześciu 
osób, które wydzielają

c>00007 k*-z 0 #05 1? dautleniru węgla na sekundę*

Biorąc za podstawę wyżej obliczoną szybkość pionową C,C52 m/sek 
zwiększeni© ilości dwutlenku węgla v powietrzu wyniesie

r-oto67^, czyli 67 jednostek CO2 na ICO.000
0.052

jednostek powietrza, wobec tego, że poza tym w powietrzu stale 
jest obecny dwutlenek węgla w ilości 27 jednostek na 100*000 
jednostek powietrza, czyni to razem 94 jednostki CC2,czyli 
0.094$.
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Wnętrza mieszkać zawierają przeciętnie 5 razy więcej dwutlen 
ku węgla, aniżeli ulice, zatłoczone przez przechodnidw,i często
kroć stwierdzano tu obecność dwutlenku węgla sięgającą

Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa od tsnsper&tury 
powietrza wydychanego, różnica ta jeszcze bardziej wzr«3ta, z 
tego więc widać, jak niezmiernie skuteczne jest pionowe oddycha
nie miasta.

Intensywny ruch samochodowy•

Przyjmijmy, że w nieprzerwanym szeregu samochodów, pędzaącyc! 
z szybkością 40 km/g» każdy wćz z&jsauje na ulicy powierzchnię 
o y metrach długości na 5.50 m* szerokości, drży c .. łk owi tym spa
laniu benzyny samochody te wydzielą:

x 0,85 x °t7 x -^Yr~ Z 0,000.116 kg.

S x 3,5 x 3.600 
xczyli C,GGCC5B nr na sekundę dwutlenku węgla.

C&łć to mnóstwo samochodów spowoduje przyrost CO w powie
trzu w ilości;

0^ 0 ^ 058, 0 00, - ^#nljt
0,052

w ilości 111 jednostek CO^ na ICO.CCC jednostek powietrza. 
(Hły do tego dodamy 27 jednostek, stal® obecnych w powietrzu, 
otrzymamy 138 jednostek CO* na ICC*000 jednostek powietrza.

Temperatura gazów spalinowych jest zawsze wyższa od tempe
ratury powietrza, a co zatyns idzie, zawartość dwutlenku węgla 
w powietrzu jest niższa od wynikającej z naszych odleżeć.

Jest rzeczą oczywistą, że w tunelach, jdzie nie mogą powstać 
warunki turbulencyjne, naturalne przewietrzenie odbywa się w spo
sób najbardziej wadliwy.
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Próbowano zarówno w europie, jak i w Ameryce określić za- 
wartość CC w gazach spalinowych, wydzielanych podczas biegu 
samochodów. "rofesor Kohn-Abr©3t z Paryża proponuje przyjąć za
podstawę stosunek t ---1. Stosunek ten w naszym wypadku
prowadzi do wyniku c ,111*2 - v,055/CC. I Berlinie w niektórych 
wypadkach, znaleziono istotnie aż do C«C4;» CO.#

W niektórych »yj6;adkj|jeii tunelach amerykańskich napotykano 
nawet zawartość CC w wysokości od 0,05 dż do 0,1^*

Stwierdzono również, że godzina czasu wystarcza* aby czą
steczki krwi do połowy wypełniły się CO zamiast 0, gdy otaczają
ce powietrze zawiera już ć.07. CO. 3nune aą wypadki, gdy ilość 
CC we krwi ulega zwiększeniu, dochodzącemu aż do 25 u policjan
tów, normujących ruch uliczny w miejscach najbardziej zatłoczo
nych. * zrost ilości CC w powietrzu w granicach od 0,20 do G,35£ 
może być śmiertelny, wzrost zad ponad 0#01^ staje się już szko
dliwy dla zdrowia. Jedynie oddech pionowy miast, unoszenie się 
powietrza do góry chroni nas od szkodliwego wpływu wytwarzanych 
w mieście gazów. !§ tych wypadkach szczególnie niepomyślnych, o

Októrych tu sowa, zawartość CO może być dwudziestokrotnie wyż
sza aniżeli to przyjmowaliśmy w nsazycn dawniejszych przykładach,
opartych r:a przeciętnych danych i może ona podnieść się z 6 do

■

1114; stosuje się to również i do CO, którego zawartość noże 
wzrosnąć od 0 do 55$ szkodliwość działania wzrasta zatym propor
cjonalnie do gęstości aabudo -ania*

Ilość dwutlenku węgla, zswarta w powietrzu w warunkach 
normalnych, z zupełnym pominięciem wypadków szczególnych, służy
ła nam jedynie,jako wskaźnik stopnia czystości powietrza, gdyż 
szkodliwe jego zanieczyszczenie jest ściśle uzależnione od napom-





zrana a lo-tą wieczorem notowano wszystkie osoby wchodzące do 
Tiergartenu.i stamtąd wychodzącej wyniki tych obserwacji zazna
czone zostały na załączonym wykresie (fig.l). Liczba przechod
niów była zestawiona przez 24 kontrolerów na podstawie zwykłych 
metod statystycznych zarządu miejskiego.

f ciągu powyższego czasu, od godz.10 do 22 przez bramy 
Tfcergartenu weszło 30.190 osób, wyszło zaó 28.784 osób, pozosta
ło zatpi: w parku po godz.lo-ej sieczÓr 1.4o6 osób. Krzywe wykresu 
wyraźnie wskazują liczby osćb wchodzących i wychodzących w ciągu 
każdej .godziny dnia* .Irżywa dolna wykazuje liczby osób, pozosta
jących w liergartenie w ciągu każdej godziny, przy czym daje się 
stwierdzić, że pomiędzy xi»xxłx««łkaxi8xax?» godziną 13-tą a 
14-tą, czyli w pusze posiłku, ‘liergarten niemal całkowicie pusto
szeje, pouczas gdy cyfra najwyższa (1997) osiągnięta zostaje 
pomiędzy godz.2C-tą a 21-ezą.

Liczba osób, odwiedzających park, zestawiona w dniu szczegól
nie sprzyjającym, doprowadza nas do wniosków natury rozmaitej.
Tak więc można stwierdzi, że każdy z odwiedzających przebywa 
w tiergartonie przeciętnie nie więcej nad 30 minut. Około 90$ 
przechodniów przecina jedynie park w celu załatwienia swych in
teresów, idąc przeważnie w kierunku, łączącym stację kolejową 

że stacją w liergartenie, równolegle do linii kolei podziem
nej. Tak więc, jak to można stwierdzić na wykresie, zaledwie 10$ 
przechodniów można uważać za osoby, istotnie odwiedzające Tier- 
garten, liczba zad osćb pozostających w parku, wynosi,jak to 
wskazuje krzywa dolna wykresu, zaledwie niecałe 2.0.0 czyli 
mniej niż 10$ liczby ogólnej.



Stwierdzenie w jakich godzinach odbywa się wchodzenie i 
wychodzenie publiczności oraz ustanowienie ścisłej w tym wzglę
dzie kontroli, pozwoliło na przeprowadzenie porównania między 
Tiergartene® a innymi .mniejszy;! wagi parkami w Berlinie, jako 
to ieberwiese, Borhagener Tlatz i Bayerzischer Tlatz, przy 
czym stwierdzono, że w 25' razy obszerniejszym Tiergartenie było 
tylko dwa i pół raza więcej osób odwiedzających, aniżeli w par
kach mniejszych - wychodzi więc na to, że naprzykład .eoerwiese 
jest stokrotnie liczniej odwiedzana od Tiergartenu.

Eiejsca, zarezerwowane w Tiergartenie dla zabawy dzieci, 
były w dniu letnim, o którym wyżej mowa, niemal zupełnie puste. 
Saliczono tam zaledwie 165 dzieci, podczas gdy na znacznie mniej
szym placu, przeznaczony® na ten cel w eberwiese, bawiło się 
SCO dzieci, czyli pięć razy *iycej aniżeli w osły® Tiergartenie.

Trzy porównywaniu małych ogrodów między sobą daje się zauwa
żyć niecni jednakową liczbę osób odwiedzających, kośna stąd 
wnioskować, śe potrzeby i gusta zamożniejszych mieszkańców 3ayeri 
scher Flatz*u aą zupełnie takie same, co i mieszka .cćw dzielnicy 
robotniczej.

A za tym ludnoś.; miasta nie odwiedza parków bardziej oddalo
nych! tym samym staje się uzasadnionym żądanie, aby po miastach 
projektować mniejsze, ale liezhe ogrody w miejsce obszernych 
parków.

Tworzenie małych ogrodów tego rodzaju w rozmaitych dzielni
cach miasta nie przedstawia trudności.

Z badan wyżej opisanych i z wyników przez nie dostarczońych 
wypływa wniosek, że jest rzeczą bardziej racjonalną, aby sumy 
przeznaczone na zakładanie i utrzymywanie obszernych parków były
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obracane raczej na tworzenie i upiększanie licznych ,arkćw 
małych, położonych w pobliżu domów mieszkalnych w rozmaitych 
dzielnicach. Jak wykazują przeprowadzone w tym względzie badania 
te liczne miejsca wypoczynku, w odpowiedni sposób rozmieszczone, 
są stokrotnie więcej uczęszczane, aniżeli obszerne paszki. Sn 

.g. bardziej poszukiwana przez publicznoóó*

.wi,gXic±cł;t jmiast_ obszernych 
przestrzeni, .pokrytych ,zięlonodcig^

I. Dzieci nie powinny bawló się na ulicy ze względu na możliwość 
związanych z ty© wypadków, dla ich zdrowia jest jednak rzeczą 
konieczną, ^by zabawy odbywały się na świeżym powietrzu, matki 
powinny zatym aieó możność jaknajczęstazego wywożenia dzieci w 
ich wózkach na miejsca przeznaczone do zabawy. % wielkich skupie
niach miejskich jest to możliwe tylko wówczas, gdy miejsca te 
odległe są zaledwie o kilka minut drogi od mieszkania i wówczas 
korzystają z nich zarówno matki jak i dzieci ze swymi wózkami.

Co się tyczy osób dorosłych, większość z nich po całodzien
nej pracy jest tak zmęczona, że nie czuje się już na siłach, by .
udać się do parku, o ile park ten znajduje się daleko, frzeba 
więc, aby dorośli mogli korzystać ze skwerów, chociażby niewiel
kich, ale położonych w pobliżu mieszkania. Skwery te zrana i w 
ciągu dnia zajęt* aą również przez dzieci 1 ich matki, wieczorem
jednak udają się tam dorośli po pracy.^

1) Ogólna powierzchnia skwerów dla dwudziestu okręgów Paryża po- 
winnaby obejmować tylko 0,015 x 65*251. 0 - 1.276.750 a.kw.,co
równa się zaledwie 1/7 części obszaru lasku Buloćskiego, albo 
1/16 części obszaru Lasku Bulońakiego i Lasku w Yineennes,razem 
wziętych.
natomiast ogólna powierzchnia skwerów,istniejących obecnie w 
dwudziestu okręgach Paryża, wynosi 2.440.CCC m.kw.jnia licząc 
Lasku Bul orskiego i Łasku w Yineennes)• Jest to więc niemal 
dwa razy więcej, aniżeli to, c-o uważamy za niezbędne.
Siestety,wszystkie te oazy zieloności rozrzucone są bardzo 
nierównomiernie, lak naprzykład w 1-ym okręgu powierzchnia
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II. < nieasiole i lwięta znaczna częó ludności miejskiej opuszą 
cza miasto calem udania »ię * jego okolicej liczba spacerowiczów 
tej kategorii wzrasta z roku na rok# Ludność odczuwa potrzebę 
chociażby raz % tygodniu odzieży o się na łonie natury, odetch
nąć lepszym powietrzem i zapomnieć o wielkomiejskich kłopotach 
Jest więc rzeczą >?aż«ą,aby w okolicy miasta zr.aj^w&iy się lasy, 
woda bieżąca lub w basenach i plaże.sztuczne w razie potrzeby, 
z których wszyscy mogliby korzystać. Rzeczą najważniejszą jest 
to, aby środki komunikacji pomiędzy miastem a wspomnianymi miej
scowościami podmiejskimi były jakhsjszybazę i mało kosztowne. 
Odległość przeciętna powinna wynosić około 25 kilometrów.

III# Bardzo dobrą jest rzeczą tworzenie szeregu alei apaeerowyeh 
nawet względnie niezbyt szerokich (40-50 m),prowadzących do środ
ka miasta, które służyłyby publiczności, udającej się za intere- 
sami lub z powrotem* jak również amatorom pieszych apacercw.
W takim jednak razie trzaba, aby aleja ta nie były włącz ne dc

pokryta zielonością jest stosunkowo 101 razy większa, aniżeli 
w okręgach 12-ym i 13-ym. Przeciwnie, okręgi 2, 12 i 13 mają 
5 razy mniej zieloności od tego,co w naszych oczach etanowi 
niezbędne minimum, w okręgach zaś 2,9,10,11,12,13,18 i 2C-ym 
przestrzel zieleni jest mniejsza od normy przez nas przyjętej.
A priy tym nawet wewnątrz poszczególnych dzielnic zieloność 
jest rozłożona w sposób nierównomierny. Gdy powierzchnia arkafe*- 
skwerćw jest smiajsza od 2oo x 210 metrów,wartość ich z punk
tu widzenia hygieny obniża się bardzo szybko i to w stosunku 
bardzo znacznie przewyższającym samo zmniejszenie powierzchni.
Jeśli przyjmiemy, że z pośród ludności odwiedzającej dany skwer 
ten, kto mieszka najdalej ma do swego domu odległość 75C mtr. 
czyli 10 minut drogi, przeciętny czas, potrzebny dla ludności 
na dojście do skweru, nie przekroczy 5 minut. I’rzy powierzchni 
skweru, obliczone j na 20C x 2C0 - 40.CGC metrów wyr.i e«id ona 
tylko 1 i 1/2J& całej powierzchni dzielnicy, która ze skweru 
tego korzysta.
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sieci ulic o ruchu wytężonym. Bozwiązanie idealne polegałoby na 
tym, aby cała szerokość takiej alei była rezerwowana wyłącznie 
dla pieszych.

IV. Do bardzo jeszcze niedawnych czasów obszerne parki służyły 
prawie wyłącznie spacerowiczom w niedziele i lwięta* niezależnie 
od tego, jak daleko znajdowały się ich mieszkania, w miarę jed
nak znacznego rozwoju środków komunikacji pomiędzy miastem a jegê  
okolicami oraz dzięki stałemu obniżaniu kosztów przejazdu parki 
te straciły obecnie większość odwiedzającychj w dnie powszednie 
zresztą były one już i przed tym bardzo mało uczęszczane.

fotwlerdgenlę_ słuszności naezych obllczeó z ̂ doświad
czenia^ poczynione w _Berlinie.

Okoliczności przez nas stwierdzone były przedmiotem szezegć- 
łowej dyskusji w Instytucie Ieteorologicznym. Dyskusja ta, w któ
rej wzięli udział pp.profesorowie Van Fieker, Dyrektor Pruskiego 
Instytutu Meteorologicznego, Radca Stanu Suring, Dyrektor Obser
watorium Meteorologicznego i Magnetycznego w Podzd&mie, Prof. 
dr. Pottinger, Stodieck, Profesor Gzkoły Politechnicznej w Dhar- 
lottenburgu, Inżynier Ooldserstein, miała na celu ustalenie pod
staw dla badad nad przewietrzaniem wielkich miast i wynikami, ja
kie mogą być w tym kierunku osiągnięte, konferencja, o której mo
wa, doszła do wniosku, że byłoby rzeczą szczególnie ważną otrzy
mać potwierdzenie obliczeń, poczynionych przez pp.Goldmersteina 
i 3to4iecka za pomocą prze prowadzonych właściwą metodą poazuki- 
wań praktycznyen. Postanowiono satfm poczynić odpowiednie doświad
czenia na ulieacn Berlina, przy czym chodziło o zbadanie nie tyl
ko "pionowego oddychania" lecz również i ow wpływ, jaki na prze
wietrzanie miasta wywierają czynniki następujące*
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1. godziny dnia,
2. wysokości,
3. ściany domów,
4* bruk uliosny,
5* szerokośń ulic,
6. strona słoneczna 1 będąca w cieniu,
7. plantacje drzew,
‘8. składnik pionowy wiatru, wiejącego poziomo, po odbiciu

od dachów i ścian,
9« wpływy nocne,

Badań tych X//, podjętych wjogóle porsz pierwszy, dokonano 
w dr.iacfc 27 i 281ipća 1951 r. Obserwacja czyniona są trzech uli
cach, w 3-5 różnych paktach ulicy w przecięciu poprzecznym i

%
na 4 różnych wysokościach, mianowicie na wysokości 16 centymetrów, 
3,75 m, 7 metrów i 12 metrów ponad ziemią. W ten sam sposób 
postąpiono przy badaniu ciasnego podwórka oraz wąskiej uliczki

\

prywatnej.
Bo doświadczeń tych był potrzebny masztteleskopijny.

.ńr.DćH:zer, raaca rządowy w Ministerstwie ńeichawehry, zbudował 
już tego rodzaju maszt, osadzony na samochodzie, do badania siły 
wiatru dla celów meteorologii wojskowej. Dla umożliwienia nas na
sz ych badań uprzejmie postawił ona powyższe urządzenie do naszej 
dyspozycji. : aszt 0 który® wyżej mowa, mógł osiągaj wyeokodń 12 
metrów; Samochód był już zaopatrzony, w anemometr, wskazujący szyb- 
łcośó wiatrów ponad 50 em/aek, oraz w anemoskop. Urządzenia te zo
stały uzupełnione przez anemometr dla wiatrów o eile poniżej 
50 CEi/aek. i przez termometr elektryczny, jo mierzenia ruchu pio-

x/ Szczegóły doświadczeń przytoczono w ;< eterologiache Deltschrlft 
z marca 1933 f.



nowego powietrza posługiwaliby się aneaometrem elektrycznym , 

umocowanym na końcu rurki pionowej* ilgotnośi powietrza w po
bliżu ziemi była również mierzona za pomocą psychrometru ^Barna- 
nna do bezpośredniego odczytywania. :ozaieszczenie przyrządów 
pomiarowych na maszcie teleskopijnym i instalacja, w jaką był 
zaopatrzony samochód, ułatwiały całą pracę. Powyższe przyrządy 
pomiarowe połączone były za pomocą odpowieanich linek z instru
mentami samozapisującymi (za wyjątkiem psychrometru As3mann'a&, 
znajdującymi się wewnątrz wozu. Pomiary czynione były bez przer
wy, zarówno w dzień jak i w nocy.

doświadczenia te całkowicie dowiodły słuszności naszych 

twierdze'. Jcytarczyły one nawet dowodu, że w nocy pionowy prąd 
powietrza jest silniejszy od wiatru, co należy szczególnie mocno 
pod • red i*'. Stanowi to dowód bezwzględny, że miasto istotnie oddy
cha w kierunku pionowym, ciekawe różnice dało się ustalió w 
odświeżaniu powietrza, j ..kiemu ulegają;

1 • u 1 i c i; a e i a sr .e p c d w órko,
2. strona ulicy słoneczna, a strona bpdąct w cieniu,
3. powietrze w godzinach dziennych,a nocnych,
4. ulica zadrze wioną, a drzew nie posiadająca,
doświadczenia nasze pozwoliły st ierdziu, że szybkość ruchu

pionowego powietrza w ulicy zwykłej jest o 1CGJŁ, w wąskiej zaś 
uliczce prwatnej o 50 wyższa od tej szybkości, jaka powstaje 
w ciasnym podwórku domowym? doświadczenia te wykazały również, 
że urządzenie, z którego korzystaliśmy, w zupełności odpowiada 
warunkom wielkiego miasta 1 pozwala zwłaszcza na uetalonie nie
zbędnych twierdze , wiążących się z zagadnieniem ddświeżania 
powietrza.



Znajomość odnośnych wyników posiada najwyższe znaczenie dla 
architektów i urbanistów, pozwałająo i® a góry zdawa-: sobie 
sprawy i oeeslać warunki, w jakich odbywać się bydzie odświeża
nie powietrza we wznoszonych przez nich budowlach.

„Opicia..: rof »l»r .uurlaga,. _żelowego »

(£XSi9&J£_££9£X "ker wirtschaftłiche Auabau der Irceetadt*
V .j .1. - 7erIs£j._Ber 1 in_*

• pracy ewej "W jaki apeaób oddycha miasto.'" pp.I.Soldmer- 
atein i s .dtodieck uatalili już z&a- dę, opartą za równo na rozwa
żaniach teoretycznych, jsk i na doświadczeniach praktycznych, w 
myśl której miast© oddycha przede wszystkim w kierunku pionowy®, 
ha poparcie prawa tego brakowało jeszcze wówczas niezawodnych 
dowodów z dziedziny meteorologii i poszukiwania w tym kierunku 
rozpoczęto w roku 1931. 8 sprawozdaniu, złożony® pr2ez p .Al
brecht'a, czytaj mianowicie: "Poszukiwania te w zupełności 
dowiodły słuszności twierdze^ autorów pracy " w jaki sposób 
oddycha miasto*1", kożna było wykazać, te w nocy pionowe prądy 
powietrze działają silniej a£ wiatru, co zasługuje na szczególną 
uwagę. Stanowi to dowód niezaprzeczony, te miasto istotnie oddy
cha w kierunku pionowym*.

Reasumując swe pierwsze badania, dotyczące również wymiany 
ciepła ponad powierzchnię płaską, p.Albrecht stworzył nos typują
cy szemat dla ruchu powietrza w ulicach wielkiego odaataif 
gdy słoćce znajduje się wysoko nad horyzontem i dział nie jego 
jest energiczne , najwyższe temperatury dają się stwierdzić na 
dachach, a to w związku z dobrą izolacją mieszka- oraż ciemną 
jak zwykle w lierlinie, powierzchnią dachów, pochłaniającą wszyst-
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kie niemal promienie słoneczne. Bagrzane w ten apoaób powietrze 
ponad dachami wznosi się do góry, a na to miejsce epływ"ją masy 
powietrza, znajdujące się na tej samej wysokości ponad ulicami.
. r\v.enie * cwietrz* odbywa si t; z ou ćołu do góry ponad do;, osi 
i od góry do dołu ponad ulicami i podwórzami. Ra ulicach o kie
runku ze wschodu na zachód jedna strona domów nagrzewa się rów
nież pod działaniem słoś-ca, ze względu jednak na bisały lub wogóle 
jasny kolor murów, na okna i t.p«, nagrzewanie to jest o wiele 
słabsze aniżeli po^nad dachumi i temperatura powietrza, wzł. o ssą
cego się w górę od strony sibreozneJ, różni się zaledwie o kilka 
stopni od zimniejszego powietrza, napływającego ze strony przeciw 
nej. Rależy więc przypuszczać, że tylko pewna ozęóó powietrza, 
ogrzanego po stronie sionecznej, dosięga dachów i warstw yżej 
położonych, natomiast inna część,ważniejsza, przepływa z powro
tem ulicę i ulega oziębieniu pod wpływem chłodniejszych murów 
strony przeciwnej* stwarzając w ten sposób krążenie pomiędzy ciu
rami jednej ulicy, krążenie to uzupełnia drogą naturalną przypływ 
powietrza zależny od ogólnej cyrkulacji i pochodzący z „arstw 
wyżej położonych.

W ten sposób właściwe odświeżanie powietrza w mieście jest
zapewnione dzięki temu, że na wysokości dachów odbywa się cyrku-

*

locja powietrza, dopływającego z ulic na dachy, oraz cyrkuł oja 
wewnętrzna w łonie samych ulic, nie zad dzięki słabym ruchom 
powietrza przy ziemi. Cyrkulacja ta w niektórych wypadkach po
szczególnych może oczywiście sta się bardziej złożoną, lysianr 
powietrza, zaenodząca na podwórzu, różni aię tylko o tyle, że 
pionowy prąd powietrza po stronie słonecznej podwórza zaczyna
wznosić się do góry dopiero na pewnej wysokości. Ra ulicy o kie-

■

runku północne- południowy ta obie strony ulicy we wczesnych popo-
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Opinia prof.dr*»x i**’a, r»ądow»g

s rolal lg3i a^z- ła Alę niewielka pr*o* pp .J .Goldmersteina 
| y#stoditclca pod tytule® " #  jaki spoadb oddycha aiaato”f,ktć- 
rej autorzy dowiedli *» t<>»°cą droblaagowyoh badać, f  do prsowio 
traanlA * 1#i*ieh «io«t przyczyniają ai§ ***•*• wszystkim piono- 
we? prądy ^wietrzne. Trądy to są niezależne, rósło*o m  równo
miernie ponad zabudowaną powierzchnią i działanie ich J*at stado. 
^ Ujawnienie tego* nie znanego dotąd* i'aktu pozwala zaaao- sobie 

V(t̂ 3 v , t .Zj je3*w j ;ascze rzeczą uzasadnioną star ad si, o ;sunię- 
cie "* c w < % #  cia.st zakładćw przemysłowych i handlowych. Harzu- 

tu ńiedń zecsąca* • korć ;• rzo <or,* linzy si ;> * ze uau—
^anie s a n i o n Ł , aC2or/*° P©#l#trs» odt^wa się w taki* kierunku, 
u  v M : L, tłf •* - **roztatćw nie przynosi ż-dr.ej szkuty
owezaroa sanie**aa.£tym, nie na ładnej więcej racji usuwać te fa- 

Ki i warontatl >\ z drugiej bowiem strony nie da «if
v ' fą ■ ••<.•• • \ • •  ̂̂

zaprze-

ne korzyści * ł'*k więc narzuca się nie.nal z konieczności następu
jący/' A* idealnego tai as ta* w a-.tr.yti /rodku - biura zarządu i in
stalacje miejskie| w pasie otaczającym ten ośrodek certtralny.nie
koniecznie jednak koncentrycznym, - zakłady przemysłowe i handlo
we i wreszcie ptle zewnętrzny bez ściśle określonych granic, prze
znaczony na mieszkania? ten ostatni pas może ;ieć formę promieni
stą. dozkłsd tego rodzaju zapewni największą ekonomię czasu, moż
liwie najb&raziej zbliżając do siebie zakresy działania admini
stracji i przemysłu, ktćre muszą w przyseł-ości. przystosowywać 
się do wymagań coraz krótszego dnia pracy, Przestrzeń* ktćrą 

rozporządzać będą przemysł i handel, ulegnie zwiększeniu a zakła
dy, znajdujące się aa tym obszarze, wolne już od stawianego im
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„ &  ol<|gi z ocen ̂ krytycznych._

2 pracy dr. I.H. l.eineau* 
wDwutleąe^_wvrgla_a_ro£lir:n o £ ^ f'

Siatry zachodnie, wiejące z Atlantyku w kierunku urapy, 
zawierają naogół mniej niż 0,03$ CC2 (3/10*OlC), podczas gdy 
wiatry wschodnie, które wieją z Europy w kierunku Oceanu,odzna
czają się większą zawartością dwutlenku w,;gla.

i.oda morska, wzięta jako całość utrzymuje się w równowadze 
z powietrzem pod względem zawartości dwutlenku węgla, pozostają
cej mniej więcej na poziomie od 0.00026 do 0.GCC27. Gdy zatym 
wiatr wieje od strony lądu dwutlenek węgla jest wchłaniany przez
morze. Jest rzeczą niezawodną, że zanim rozpoczęło się spalanie

7 2węgla na wielką skalę, zawartość CO była niższa.
Obecnie, powietrze obfitujące w dwutienek węgla stale odpły

wa z krajów przemysłowych w kierunku morza, wchłaniającego nad
miar dwutlenku węgla.

LiEky bardzo niewiele ścisłych podstaw, by wykazuó istnienie
x/tego rodzaju wymiany, niemniej jednak prof. Kohn-Abrest w laryżu

przystąpił ostatnio, w czerwcu i lipcu 1927 r.,do szeregu badań
2na wiety iffla, których celem było zmierzenie zawartości 80 

w powietrzu na różnych wysokościach. <s dniu 13 czerwca o godz.
10 m.47 przy kierunku wiatru północno-wschodnim stwierdzono, że

..

sawartoló UV* przy ziemi oraz na wysokościach 57 i 115 metrów 

wynosiła G,G0031» na wysokości zaś 288 metrów - C,G00375. » dniu 
25 lipca o godz.lC m.lC przy tymże kierunku wiatru znaleziono 
u podstawy wieży tylko C,GCC225 OC^, podczas gdy ca wysokości

x/ Chimie et Industrie - tomy 19-20. Rok 1926, zeazty 6.
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2288 citr. zawartość CO wynosiła v»OCGJC. Niezależnie od tych 
pomiarów do.j ych przystąpiono na platformie, położonej na 
wysokości 288 atr. do próby o charakterze stałym, trwającej od 
godziny 11-ej dp 15-ej,przy czym osiągnięto zawartość C,GCG34.

Jest wysoce godne uwagi, że przez obydwa dni, o których 
sowa, przy samej ziemi nie wykryto wc*sle obecności tlenku węgla, 
natomiast 15 czerwca na wysokości 57 metrów otrzyteano 0,000015 
GO a na wysokości 115 metrów - u,00CCl CG, podeżrą gdy na wyso
kości 288 metrów zawartość ta spadła do zera. Drugiego dnia 
(25 lipca ) wcale również nie wykryto tleniu węgla przy samej 
ziemi, prawie zaś wcale r;a wysokości 288 metrów, gdzie znalezio
no zaledwie nieznaczne jego ślady. Tak więc powietrze u stóp 
S‘it£y iffla na olu Marsowym jest bardzo czyste i nie zawiera
wcale, jakby można było tego oczekiwać, gazu, będącego ..roduktem

ospalania} przeciwnie, zawartość CO i GO w powietrzu wyraźnie 
się zwiększa ze wzrostem wysokości.

Stwierdzania powyższe dowodzą, że nowa teoria, wyłożona 
w pracy Inż.Goldmerateina i prof.itodiecka pod tytułem "# jaki 
sposób oddycha miasto" odpowiada rzeczywistości i że miasto 

istotnie oddycha tylko w kierunku pionowym. Jedynie ta teoria 
pozwala zrozumieć uderzające wyniki wyżej przytoczonych fenda-i.

Gis miasta Berlina można byłoby przedsięwziąć an logiczne 
doświadczenia, posługując się w tym celu różnymi wieżami,obsłu
gującymi stacje T.3.F., a wyniki pomiarów dokonanych przy wia
trach a zachodu i z© wschodu mogłyby się przyczynić do wyjaśnie
nia omawianych zagadnie£•



- 30

<■; dalszym, ciągu przytaczamy równie* kilka charakiery- 
atycyiych wyolągfo f *r*fy*» kt^re alg ukazały w ale-

ra iî '£̂ i£tł_25̂ ®2tłS!Si:<'^_ii£^'2i££Ś^.£^I

Wy £ j- K£._ g" g g aunl hei t8_t In ge r. i eur "
*

(rek l$31Jg.4gl 

* jaki sposób oddycha miasto?

Autorzy, ot i orając sif ca fa.tcie słabego zwiększania Bię za* ar-
2 af-':;tości CO w powietrzu, taa nawet gdzie ludność jest najgęstsza 

i ruch publiczności największy, dochodzą cc wniosku, że powie
trze oczy szosa się oazsc przez si p i że wto.?olwośo tę naleiy 
zawdzięczać okoliczności, iż cyrkulacja powietrza w kierunku 
pionowy® ustala aiy samoczynnie. Znaczny stopie $ nagrzewania 
oip ulic i budynków wytwarza obszar depresji z cyrkulacją powie
trza, wznoszącą się w kierunku pionowym, dzięki czemu zanieezy- 
szczone powietrze uchodzi do wyższych warstw atmoa ery, aa jego 
zad miejece schodzi ku dołowi prąd powietrza świeżego. Wydaje 
się, że nawet bardzo obszerne parki nie stanowią istotnie donio
słego czynnika w ki«runku uzdrowotnienia powietrza a > pływ ich 
sięga niezbyt daleko. Kuwet' i wiatr nie jest w etanie usuwa*! 
wytwarzający^ się dwutlenjdtcw?gla, ani też nie dałoby się wykazać 
aby rośliniłoś4 parków i ogrodów mogła w dostatecznym stopniu 
wchłaniać nadmiar tego dwutlenku, według obliczeń autora# Ti er- 
gar ten może pochłonąć zaledwie 1/14 czyść CG * wytwarzanego przez 
oddechy mieszkańców Berliny.Wynika stąd, Iż w razie rozrastania 
alf miasta byłoby rzeczą zbyteczną tworzy.ć parki o wielKia ob
szarze, korzystnieja ze jest natomiast planowanie obszernych dziel
nic, wyposażonych w większą ilość parków mniejszych. Wydaje się 
rzeczą liiesotliwą, aby niedogodnościom, połączonym z ciasnotą 
ulic zwłaszcza w starych dzielnicach miasta, można było zaradzić
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drogą tworzenia obszernych parków.
Jakkolwielby jednak były uzaBaaaicme wnioski autora co cio 

roli parków pod wzglądem ich wpływu no zdrowotność powietrza, 
nie nalepy zapominać, że jedynie wielkie przestrzenie,pokryte 
rotUinnością, pozwał ; ją dorosłym mieszka .cors aiaat moralnie od
począć po wielkomiejskich trudach i kłopotach} dla dzieci oczy
wiście sprawa ta przedstawia alg odmiennie.

ayoląg z ar tykułu dr.laż.f.l-iedla z a gen 
p.tii^J&koddycha miasto'*, zamieszczonego w 

"Oesuadtoeits-IngeRieur” (rok 1932 nr.45).

Jeżeli przyjmiemy, że średnica właściwego miasta Berlina 
wynosi 12 kilometrów, szerokość wszystkich ulic razem wziętych 
2 kilometry, a przeciętna wysokość budynków 20 metrów, nie na
leży sobie wyobrażać, że słup powietrza, przeciągającego przez 
ulice, posiada również tylko 20 metrów wysokości, w tukim bowiem 
razie kominy budynków, wytwarzające dwutlerek *ęgla w wielkiej 
ilości, pozostawałyby zupełnie poza przeciągiem powietrza.
W wyżej podanej ilości 10.250*ćit kg. dwutlenku węgla ilość 
4rw**etr, wydzielanego przez kominy stanowi około &C;o, należy 
za tym przyjąć, że ponad dcmaci znajduje się warstwa powietrza 
tejże objętości (12. C x 2 ), :tćrej zadaniem jsat uauwdnle 
gazów spalinowych, pochodzących a kominów. Rachunek przedstawia 
się w takim ruzie o wiele korzystniej, z*i»a»eze gdy się weźmie 
pod tu agę, że podwórza,schodzące w skład większości budynków 
( i kt re rasem z ulicami dają S. 0 a. x 20 ts.) są również 
wymiatane przez wiatr i powijany za tym być brane Rachubę« Ba to 
aby zawartość normalna dwutlenku węgla w powietrzu (0.027,*) nie
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przekroczyła 0,033£ potrzebna jeat Ilość powietrza, wynasząea 
85.000. CC O. CCC metrów arneścieonych.

łowyżaze założenia prowadzą do następującego obliczenia*

(litec§£x'‘'2'6* ♦ * 1 2 x T 5 T 24= 8 *8CJ 8i/*od2- - 2,4 E2/8eit*

Xak więc azybkość rucha powietrza wynosi nie więcej nad 
1/1C szybkości wyliczonej przez'autorów* Jest ona niższa od 
przeciętnej szybkości maksycelnej wiatru, która za okres 5 lat 
wyniosła 3,9 ai/aek. 0 lleby szybkości były jeszcze niższe od 
2,4 ffi/aak. powstałoby stąd nieznaczne zwiększenie zawartości 
dwutlenku węgla, która mogłaby wówczas przekroczyć 0,C33$♦

i wszystko bynajmniej nie oznacza, aby oczyszczanie atmo
sfery nie miało się odbywać również pod wpływem prądów pionowych 
powstających już na mocy naturalnych warunków turbulencji. Istot- 
nie słusznym rozwiązaniem jest w rzeczywistości rozwiązanie po
średnie, polegające na wspólnym działaniu cyrkulacji pionowej 
i poziomej, w myśl zasady trójkąta szybkości, iiależy też liczyć 
się z tym, że n» pewnej wysokości cyrkuł ej a pozioma działa 
o wiele energiczniej. % naszym obszarze przemysłowym, ponad* 

którym w czasie norm sinym rozciąga się gęsta chmura dymu, można 
z łatwością zauważyć z wyżyny strony południowej tego obszaru, 
że chmura ta posiada bardzo ;yraźnie zaznaczoną granicę górną 
podczas gdy w kierunku poziomy* rozciąga się ona bardzo daleko 
ponad c-Ją okolicą.

Oclem niniejszych rozważań jeat wyłącznie chęo zwrócenia
uwagi na to, iż nie należy niedoceniać znaczenia poziomych
prądów powietrza dla odświeżania powietrza w bieście.X/̂
x/ Dr.uiedsl nie zauważył,że io naszych obliczeń przyjęliśmy

zaledwie 10: dwutlenku węgla,pochodzącego z kominów,! że szyb
kość 8 suna sekundę potrzebna jeat nawet wówczas,gdy kominy 
nie są wcale brane w rachubę (jak to stwierdziliśmy wyżej na 
atr.8-ej)•
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*

Zróbmy teruz obliczenie podstawowe cyfr, proponowanych
przez dr.bledła:
2 .0 0 C . wQ © ieeakaćcćw 2 . C 0 0 . GOC k g .c o 2

lo 5 .C H  sasoe bodów 1 .4 7 0 .CC0 »» «l

6C.0G0.GuC k g .d w u tlen k u  wygla 
p och od zą ceg o  ze s p a le n ia  w ęgla 6®. Oc 0 • uOC W M

2
7 8 0 .C. v k g . CC będące produktem 

s p a la n ia  gazów 7 8 0 .0C0 i« n

Ogółem 6 4 .2 5 0 .CC0 k g . C0:

c z y l i  3 2 .1 2 5 .X C  dw utlenku w ,g la .

Kalecy zatym rozporządza* I l o ś c i ą  powietrzni 

32.125.CvC x - -  535*000#000• OC0 a .5

.Erzyjmując wzór dr.Biedła,otrzymujemy:

m r  r 55.5 kllo..tr.-«od.i«

lub 15»5 Eetrów na sekundę a nie 2,4C» jak to wynika z mylnego 
obliczenia dr.riedla.

li a innym miejscu Gr.<.iedel mówi, że przeciętna szybkość 
wiatru w Berlinie wynosi 3,9 metrów na sekundę, możemy wszakże 
powoła*! się na takie przykłady, jak szybkość przeciętna w grudniu 
1924 oraz w marcu 1923 r., gdy s*ybkośó w pierwszym przypadku 
wynosiła zaledwie C,5»» drugia zaś 1,4.

Bywają dnie, gay przeciętna szybkoś- wiatru jest jeszcze 
niższa, a nawet wówczas, gdy były czynione doświadczenia, szyb
kość pionowa przewyższała szybkość poziomą. Instytut Meteorolo

giczny w s wy Si 3 praw ozu ani u o sprawie tej pisał co następuje*.
"Z poczynionych doś*. iadczeh wynika nawet, że w ciągu nocy prąd 
pionowy powietrza jeat silniejszy od wiatru, co zasługiwałoby 
na szczególną uwagę* Jest to dowód stanowczy, że miasto istotnie 
oddycha *» kierunku pionowym".



, ,)rg *hilalethes& łufan' a, uyrektora | 

Instytutu HigiQn^_£rK^_^i^ijrs^t6Ci£^.2i>_^ieaBęni>_ogio- 
saaftOŁOt w, »ffe sun dhe 1 f  ■ laffiaieur " ,  li ok m 1932 J3 j;« 1$ .

idąc aa tym rozumowaniem, musimy z konieczności dojść <io 
wniosku, że przestrzenie wolne, przestrzenie pokryte roślinności* 
i wreszcie przestrzeni© nawodnione nie powinny być uwe*me jedy
nie jako mające.na celu przyjemność dla oczu, lecz przedewazyst- 
kim jako takie, po których publiczność! wolno krążyd dla jej 
>;<*j , , i o  z%go dobra. Jochouzimy zaipr do a« imienia skejon-jtu, że  

tam wszędzie,gdzie istnieje zieloność i gdzie pl nuje aiy jej
zasadzenie, publiczności służyć powinno praw© odbywania spacerśw,;• -
od takiej jednak swobody poglądów na t§ sprawę jesteśmy jaszcze

♦  ,;r ■

dalszy, Jfepr*. i : w wielkim parku drekdedeli lezę nie
dzielni zniewoleni są krążyć pd alejach niemal krok w *rdk jeden 
za drugim, 1 tikt nie ma prawa -wchodzić na trawniki* te ostatnie 
powinnyby jednak.być władnie przeznaczone na miejsce gier, spor
tów i' tadców.; młodzieży. Wspaniały ten park powinien by być wy korzy* 
sti,r.y w zupełnie . inny g oećb, aniżeli to jię dzieje w rzeczywi- ■ 
atddci. oczywiście jedfhak wprowadzenie jakich kolwiek zmian w 
tym kierunku uzależnione jest oud szeregu kwestii takich, jak 
uprawa drzew i trawników , Których to kwestii nie b ,u po
ruszał.

Z rozwiąsa<i tych można jeszcze wyprowadzić wniosek, że nie 
jest pożądane sporządzenie planów,w myśl których wysepki zielo

ności byłyby tu i ówdzie rozrzucone pośród ogromnej ilości budyn
ków. ńyeepki takie byłyby zupełnie niewystarczające, gdyż chcąc 
dojść do nich, publiczność musiałaby odbywać długą drogę wzdłuż
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Cd zieleni m&tay praw© oczekivve«5 nietylko zadowolenia dla as 
oczu i wy.oczynku dla umysłu} cieć jaki daje listowie, brak ku
rzu i powietrze wolne od zapachu sacccaeićw nie togą nas zado
wolić * rzeczą najgłówniejszą jest zawsze możność spacerowania 
po trawie i dowolnego po niej krążeniu. Uderzający tego przykład 

dostarcza nam w Dreźnie tak zwana Etłrgerwieae ( łąka aieszezać- 
ska)położona w ten sposób, że doprowadza niemal do samego Ra
tusza, a z a e t o  serca miastu# tc z okolic tej łąki pragnie 
przej^C 3i*? po wielki© parku, tes nie dąży tu ulicami, ietjz 
przechodzi niezawodnie przez łąkę nawet w tych wypadkach, gdy 
zmuszony jest przez to nadłożyć drogi.Zwłaszcza latem, w dnie 

upalne, każdy sieazkaniec śródmieścia udaje się ca t- łąkę, jak 
tylko mcże najwcześniej.
delszałoby w starych startach, gdy tylko zjawia się po temu 
okazja, naprzykład przy burzeniu starych ulic, dążyć do tworze
nia miejscowości fego rodzaju.

Badania Goldaerstein'a i Stodieeka dotyczące pionowego 
odświeżania powietrza w miastach itają oczywiście duże znaczenie 
znaczniie to jednak nabierze wartości npprawdę praktycznej jedy
nie wówczas, gdy badania te dadzą się uzgodni.; z bać niarni 
higienistów. Prowadzi mnie to do ponownego wyrażenia życzenia, 
które już niejednokrotnie wypowiadałem, aby przy wyższych szko
łach technicznych powstawały wydziały higieny. Dla higienisty 
możność pracowania na ;olitechniee w Charlottenburgu z takimi 
specjalistami jak Goldmerstein i Stodieck-kasaner byłoby owocną 
i pełną korzyści a i technicy mogliby również odnieść tylko 

korzyść z tego rodzaju współpracy.
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wyciąg 2 artykułu Lr.Inż. Herberta Gttnera z Halli 

(Saale)i ogłoszonego w "Geeundheits Ingenieur"

(tok 1932 Er.31).

Pogląd, wyrażony przez Goldmerstein*a i Stodieckła 
a polegający na tya, że Jedynie krążenie powietrza w kierun
ku pionowym ma znaczenie lla odświeżania powietrza w miastach, 
opiera się fea obliczeniach, potwierdzonych przez aiedla.

Nie ulega wątpliwości, że cyrkulacja pionowa odgrywa 
w ty© względzie główną rolę i że w aamym centrum ©iaata,zwy
kle bardzo zacieśnionym, Jest to może Jedyny sposób odświeżania 
powietrza, na peryferiach Jednak ,na przedmiedeisch i we wszyst
kich miejsc .cn ątabo zabudowanych nie należy niedoceniać* 
cyrkulacji powietrza w kierunku poziomym# chociaż znaczenie tej 
oat tniej może być różne w Zależności od położenia i miejsco
wych warunków każdej dzielnicy. Sydaje aiy aatya słusznym trzy
mać się proponowanej od pewnego czasu metody, aby przy budowie 
miast nowych unikać bloków murów zamkniętych ze wszystkich stron 

Przestrzenie poświęcone sportom są niezawodnie niezbędne 
Jest Jednak rzeczą konieczną zamykać Je wśród terenów, przezna
czonych na wypoczynek. Należy zresztą zauważyć w tym względzie 
że te ostatnie powinny być zamknięte dla ruchu nieograniczonego 
i że mogą one służyć tylko pewnej liczbie osób, nie nazbyt znacz 
nej w stosunku do całej ludności miasta i to tylko w ograniczo
nych dniach a nawet godzinach, fu również należy mieć na wzglę
dzie tylko cel Istotny i zachować właściwą miarę.

Troska o dostarczenie mieszka <com miasta przestrzeni 

pokrytych zielonością i o stworzenie dla nich miejsc wypoczynku
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■/
powinna stad eię dla urbanistów niemieckich je&*£» z najgłów
niejszych aada«. Dobrze przemyślany plan tego rodzaju urządzę* 
i jaknajracjonalniejssse 1 najbardziej ekonomiczne zużytkowanie 
środków,jakimi się w tym względzie rozporządza, et&newią zasad
niczy warunek twórczości w tym kierunku.
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dwutlenku węgla, wytwarzającego się w alercie
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Konieczność planowania dla wielkich siaat 
obszernych przestrzeni,pokrytych zielonością
potwierdzenie słuszności naszych oblicze:! 
przez doświadczenia poczynione w Berlinie*. .
wyciągi z ocen krytycznych. . . . . . . . . .

str • 1
fft 2

6
w 8

H 18

M .20
fi 28

■%


