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Utrzymywanie torow zapomocq, urzq,dzeil mechanicznych.
Poda.1 B. Hummel, ini.
Charaktel"ystyczn ~ cechll czas6w nowoiytnych jest
powszechne d:jzenie-we wszelkich ga l ~ziach przemys!udo zast~powan ia pracy l'Qcznej llrac~ mcch anic~:nq., a lIad~
to do organizowania wytworczosci na spos6b masowy.
W kolejnictwie '- jeieli chodzi 0 napl'aw~ i utr zymanie
tahol'u, - zasada powyisza rna zastosowanie oddawna;
w dziedzini e natomiast rob6t, majtj.cych nu celu konserwa~
. cj~ dragi, rzecz si~ rna naegeSl ina czej . W niekl6rych jectnak
krajach i w tej dziedzinie mazna juz zanotowac zastosowallie nowoczesn ych metod. Pl'ym w tym wypadku, iak

R.ys.

I.

O)t!ilny

fern przypadku, ie podobna organizacja P1'3CY zainicjowana zostala we Francji. Jak bowi~m wia<iomo, w kraju tym

od dawien dawna istnieje zwyczaj oddawania lh'og:j, prze~
tar gu prywatnym prz edsi~biorcom wszelakich l'ob6t kon~
serwacyjnych dl"ogowych, - necz w innych krajach zgo~
la niepraktykowal1a. Qt6i jednemu z takich przedsi~biol"~
c6w przyszla do glowy mysl zmechallizowania robob' i za~
stosowania nap~d u elektrycznego.
Pierwsze pr6by w tyro kiel'llllku we Francji byly Z1'Obione jlli w r. 1903 - z pocz~tku na linj i Paryi - Morze

witluk robtit 11:1 torzc kolcj'u\\'l·llI.

i w wieiu innych, trzyroa Francja. Nie chodzi tll ~ korzystanie z pewnych uiepszonych przYl'z1j.d6w - zamlast dawnych prymitywnych, - p.r zy wy~onywaniu r6znyc~ ~zYI~~
nosci, zh}czonych z napraw:} tOl"U, Jak napr~ykJad: dzwlgm~
k6w do podnoszenia nawierzchni, alba wlertal'ek. z p l' ze~
kladnil}. do wiercenia dziur w podkladach, wzgl,?dme w szynach albo mechanicznych podbijak6w. Tego rodzaju na~
l'z~d~ia uiepszone, mn iej stosowan~ 11a wschodzie, dosyc
jui dawno uzywane s:}, na zachodzle Europy.
Chodzi wi~c a co innego, mianowicie 0 smiall}. a dekawi! pr6b~ zastosowan ia sHy motor,Ycznej i masowej 01'ganizacji pracy do rob6t kons~rwa~?(Jno-d~·ogowych. Usku~
tecznia si~ to zapomec::}- ca~eJ serJl spe~Jalnych )')l'zYl'z~
d6w mechanicznych, pracuJ~cych W sClsJym 7.Wl:}zku ze
sob!} i stanowi~cych razem j.ednt} catost, jukby I'll.choml}
naprawni~ z nap~dem rnechanlcznym, kt6ra posu~a Sl~ z pewn!}. szybkosci~ i wykonywa po (!I'o~ze wszys.tkle. l:obo~y,
na le:i~ce do konserwacji tOI'U. Nle lest byna}tnmeJ dZle~

~r6dl\iemne, llast~Jlnie lla szlakach kolei Wschodniej, potern P6lnocnej, wl'eszcie na sieci d1'6g Panstwowych. Za~
stosoW811e zostaly wtedy, mianowicie, patentowane przy-:l"ztt-dy mechaniczne do napl'awy toru - pomyslu Alberta
Col/et'a.

Kompletnie zOI'ganizOWall!! naprawlli~, wedlug patenttl tego ostatniego, - widzimy j uz w r. 1910; mianowicie
zal"z::j.d sieci drog PallstwOwych zdecydowat si~ WY~laj~c
od niego caly taki zesp6t din dokonywania tak j':wane) tam
dOl"ocznej "l"cwizji genel'alnej" na linjach gt6wnych.
W t". 1911 p r6by podobne cZYllione byfy na szlakach:
Argenteuil - Mantes i Acheres-Pontoise. W r. 1912
napl'awnia otrzyma.a .l ui ostatecznie zakOl'iczony llst1'6j,
zapewniajf!cy jej maximum wydajnosci. W ostatnich cza~
sach nast:).pity da lsze ulepszenia, a czem mowa niiej .
Jak wygh}da, jak dziata i jakie prace wykolluje owa
napl'awnia?

,
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OSl'oc1kiem jej byhl. poczf).tlwwo ccntrala (rys. 2), wytWHrzajl~ea cneq.\"jr; el~ktl'Ycl';1lI1, ul'!'icszczona n~ w,6zk,ll
~wojgt<.'!:.>YI lI stroju, k~61'ego po(h~'oz le ~y l? tak dowclpn~e
1.bu dowal1t!, :i.e ca lose m agla b~'c 'l. naJwu~kS7.Q.. latwoSCH}
l1sj~lw i ;lllll li n tor j r6wniez Jatwo i 8zyuko z mega zestnWialJll. S Lacy jl,a wsponlnialla zawiel'uta silnik spnlinowy
moc)' ocl 20 do 45 JOt (zilier.n ie ad og6Jnych rozmial'6w
ill::;l.:tlacj i ) o]'az p rl!dnic~, wytw1U'jf,aj&clI- prl!d staly 0 Ila:
pit.-o{·iu 240 V. Jak w idac Z l'ysunku. w6zek - opl'6cz OSI
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elektr yczna.

Sl'odkowej z koJllmi
0 obr~czach bez ohl'zezy - posiadal jeszcze 2
0 llo1'mall1ych kolach kolejowych _ mniejszej
nn kt6rych spoczywal, podczas przesllwania go po torze; os s l'odkowa musiala bye
wtedy podniesiona; dla 7.estawienia 8})8l'atu z tol'U, opuszczaJo si~ j~ na d61, zas dwie pozostalc zapom oc:j. tej samej diwigni podnosilo si~ do g6ry i nast~pnie obncal0
o 90°, nast~pnie apuszczalo aili! je na Pl'zystawione prostopadle do toru kolejowego kt6tkie przli!sto przenosne, a duz~ os podnosil0 si~ do g6ry, poczem 8parat po wspomnian ero pl'%~s l e zje;i,dial nn bok i stawal nn ziemi, na OpUSZCZO·
nej zn6w duzej osi - po podniesieniu do g6ry dwu ma-lych.
Cala operacja odbywala si~ w ci4gu 5 minut. Waga w6zka, Iqcznie z maszynami, wynosBa od 2800 do' 3500 kg.
Stacyjka zasilala pl'q.dem siee napowietl'zn1}. 0 9 przewo(\l1ikach miedzianych, r.awieszanych na s pecjalnych statywach przenosnych, lIwidocznionych na rys. 3. Usmwiane

cowanyeh do jego kadluba dr:}.zkach. Symeh'yc~nic do m?tOl'U po drugiej stronie dynumo stoi na ramle sU r zym~
z narz~dziami, benzyn1!, smarami i cz~sci am~ za~nsowe~ .
Tn ski'zynia tez moze bye w ka:idej chwili ?(IJ~ta I prz~me
siona gdzicindziej, Waga silnika - 800 kg , w6zka I dynamo - 250 kfJ; skr'/,yni - 50 {Gg .

Rys. 4. Slacyjka z sl1nikicm s\>allnowym.

Mas'/,yny rooocze, z kt6rych si~ sldada zesp6J pomyslu
Alberta Collet Sl} nast~plljQce:
Przedewszystkiem widzimy przyrzq<! do wstawianin
albo do wyjmowania wkret6w (rys. 5). Zmiana kierunku
ruchu dokonywa a i~ zapomocQ, specjalnego przei:}cznika
G. Obsada wier tla, mieszcz1}.ca w sobic przekladni~ biegll
omz wspomniany przel:}cznik, poll}czona jest pl'zegubcm
kardnnowskim z j ednym koncem lekkiej ramy z rurek, do
drugiego zaS jej kOI1C8 przymocowany jest elektromotor.
CaloM powyzsza, zapomoctj, sworznia , przechodztj,eego
przez odpowiednie gniazdo, spoczywa nn ostojnicy lekkie·
go :ielaznego w6zka 0 4 k6tkach Da toi.yskach kulkowych
(patrz rys. 5), Rama z l"urek, elektrorpotor i w6~k-Sll

,

\I
Rys. 3. Podstawy dill przewodnlk6w elekl rycznych.

one by:l:y w odlegiosci 50 m j eden od drugiego i. na ka:idym
z nieh byl zawicszony b~ben T do nawijania pl'Zewodnika.
'W ags jednego statywu z b~bnem wynosHa 85 kg; dw6ch
wyszko1onych robotn ik6w moglo wyci~gac dziennie ok.
] 200 m opisywanej linji. Linja zasilata prf!dem motory
eJektryczne, nap~dzaj ~ce maszyny i przyr zl}dy roboeze.
Do przyllJ,ezania sruzyJy ruchome kontnkty k6lkowe.
W pozl1iej szych czasach centr ala, wraz z Iinjll- napawietrzn~, zostaly zarzucone - wpfowadzono natomiast
nap~d przyrz~d6w zapomoc~ kilku mniejszych przenosnych stacyjek typu, jak na rys. 4. KaZda z nich umieszczo...
na jest na w6zku, skJadaj4cym 5j~ z Jeeiutkiej ramy z ru·
rek, opartej na ezter ech maiych k6lkach ; w Sl).mym srod~
1m rnmy jest Pl'zymocowana pr~dnica. nall~dzana zapomoCJi. pasa oct motoru spalinowego mocy 8 KM, kt6ry z lat;..
wosei=f moZe bye zdj~ty i llrzeniesiony na bok na przymo-

,

Rys. 5. Przyn:i\d do wslawlania I wyjmowania wkrel6w.
'

to szezeg61y pawtarznj:}ce sie w kHku jeszcze dalszych
przyrz=ldach,
Co do opisanego przyrz:}du, to dzieki osadzeniu rurkowej ramy na sworzniu, maze si~ on razem z motorem
obracac w plaszczyinie poziomej, d z i ~k i zas przegubowi
Kardana jest w stanie zmieniac nachylenie swoje do pionu w plaszczyznach r6wnolcg{ych i prostopadtych do osi
toru. W ten spos6b uchwyt koncowy wiertla zawsze moze
ztapac za lebek wkr~ta, nawet wtedy gdy ten jest ustawiony ukosnie. WierUo wykonywa 600 obrot6w na minu~.
tak :ie na wykr~enie jednego wkr~ta nie potrzeba wi~ej
nad 1 sekund~ czasu,
W punkcie D jest automatyczny wyl~cznik, kt6ry przy
dokr~aniu przerywa samoczynnie poll}czenie uchwytu
z napedem, w chwili gdy wkr~t jest jut z dostatecznl} sill}
docisniety .
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Moe motoru wynosi 4 KM; waga samego przyrz~du35 kg; waga calosci z motorem i ram!! 165 kg . W ci&gu
8 godzin pracy mazna z latwosci& obsadzic nanowo do 5000

3

poruszajq.cym spl'~:i.yn~, - -jest przekladnia, zmniej Hose obl'ot6w; mimo to podbijak wykonywa 450
uderzell 118 minut(!. Waga przyrzq.du samego - 55 k g,
zas r~lzem z silnikiem i l'am!) - 160 kg.
szaj~ca

wkr~t6 w.

Rys. 6. Podbijarka.

Dalej widzirny maszyn~. kt6r~ maina nazwac "podbi.
jarkq." (rya. 6). Zasadnicz~ jej skladowq cz~scil} jest cylinder, w kt61'ym umieszczona jest mocna spr~iyna; na
ni4 dziala nap ~d motoru - w spos6b przerywany - tak,
ie si(! ona za l<.aidym obrotem spr~ia i na st~pn j e nagle od-

I~ys .

7.

Przyrz~d

Podbijarki Pl'SCUjq. grupami po 4: 2 na jednej i 2 ua
drugiej stl'onic podklndu. Dwa takie zespo!y mog~ w cillgu
1 godziny podbic od 60 do 100 podldad6w.
Przed podbijarkami musi ise przyrz1!d do odgal'nia.nia balastu, uwidoczniony na rys. 7. Ust1'6j jego i dzia-

do odgarniania b:llastu.

pr~a, przyczem ci1}gnie do g6ry, wzgif:dnie odrzuca nn
d61 tl'zon, na kt61'ego ko6cu jest osadzony podbijak. Ten
ostatni moze bye zdejmowany i nakladany; ksztalt jego
winien bye. dostosowany do rodzaju podtol'za. Motor posiada moc 1% KM; pomi(!dzy nim a walkiem nap(!dnym,

nie nie wymagaj~ specjainych wyjasnien. Waga samej
odgal'niarki wynosi 40 kg, zaS calosci, razem z motOl'em
i t'am~ - 175 kg .. moe motoru - 5 KM.
(d . n.) .

Wystawy pracitechnicznych obu Politechnik polskich.
Podnl Edwin Hau swald, Pl'of.

Z ko6cem wrzesnia 1923 l'oku odbyla s i~ wystawa
prac student6w PoJitechniki Warszawskiej, w paZdzierniku 'laS rozpocz~1y si(! wystawy wydzi~towe na politechnice Lwowskiej.
Wraienia z obu tych wystaw s& zajmuj ~ce i swiadcz4
o tern, ie w dziedzinie ksztalcenia przyszlych iniyniel'6w
odbywa si(! u nas gorliwa, r ozsl}dnie zorgan izowana i, og6lern biol'1}c, skuteczna praca, przy nie za wielkiem zuzyciu
panstwowych s r odk6w, dzi~ki temu oC'1.ywiscie, ze nie
mamy jeszcze za wiele politechnik.
·Studjowanie por6wnacze zaklad6w tego samego typu
w r6'inych srodowiskach jest zawsze pouczaj~ce i wykazuje widoczne kOl'zysci tak zwanego krzyiowani a si(! wiedzy
i metod.

Politechniki nasze zawdzi~czlljl! wiele temu kl'zyzowaniu s i ~ wiedzy i doswiadczen, zebl'anych pl'zez ich profeso r6w i pomocnik6w w calej EUl'opie, a nawet w AmeI'yce i Azji. Widoczn~ jest tez wymiana d~zen mi ~dzy
obiema politechnikami i to w dziale organiz8cji tych zaklad6w.
Dopl'owadzBo to dziwnym sposohem nie do ujednostaj llienia lecz pl'zeciwnie do zr6:iniezkowania, przez stosowanie w kazdej szkoie ul'z ~d ze nia , jakie posiadaJa
pl'zedtem druga szkola. Gdy naprzyklad l'ozpatl'zymy po~
dzial poHtechnik na wydzia-iy W pl'zesztosci i tel'ai'niejszosci, to spostrzezemy, ze Politechnikl.l. Iwowska miala
przed l'okiem 1918 dwa odr{!bne wydzialy inzynierji, mianowicie wydzial iniyniel'ji d1'6g i most6w i osobny wy-
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dzial hydt'otec hniczny; w tymie samym okl'esie Politechnika warszawska ml<l la tylko jeden wsp61llY wydzial in ·
zynier6w komun ikacj i.
Dzis zas Wars zawa rna az tl'zy wydzialy tej gal~zi

1924

Katedm obmbuu'ek (prof. Mie rzejewski) posiada
pif;lknie wy posaione labol'atorjum_ technologi.czne. i pomiarowe w kt6rem odbywaj:], siC; liczne cWlczema. Na
wystawj~ '1.najdowaly si~ nad~o pl'ojel{ ty ob~'abiarek, np.
techniki , 00 wyd:.daly iniyn icrji l ~clowej , inzYllierji wo- pl'ojekt 't okarki, zaopatrzoneJ W U1 'z~dzeme wY1'6wna.
dnej i wydzial m ierniczy, Lwow zas tylko jeden wydzial wcze (kompensacyjlle). Na tych rysun kac~ podan.o. stokomun ikacji, obejml1jf~cy l'azem dzialy inzynierji h!do- pll ie doldadnosci, wymagane Pl'ZY wykonalllll CZ~SCI 1 dowej , wodnej i mierllictwa, w postaci odpowiednich cd- pasowaniu.
dzia16w i stud j6w gl'upowych.
Katedm muszynoznulOsl wa. i budowy kotluw ( prof.
Poli technika lwowska przeszla wi~c do dawniejsze- Tolloczko) wyst.'l.wHa pl'ojekty dwu nowszych kotl6w wogo llstroj u wnn ;zRwgkiego, . Poli technika war szawska zas <! nO-l'ul'owych z l'ysunkami szczeg6t6w i tlstuwienia,
z malq. zmianl-), p n~.vj{!la to, co Lw6w dawniej posiad8:t wl'a1. z pl'zekl'ojami omul'owania.
Poza tern Politecbnika lwowska powifilkszyla Sl~
W innym dziaie wystawy zauwaiylem l'ysunki apao dwa nowe i malo z technik~ wsp61nego maj~ce wy<izia
l'8tury dIn student6w wyc1zialu chemicznego, oraz zestaly: rolniczoMlesny i t. zw. og61ny, zu.,imuj1),cy si~ pl''lede- wieni e wytworow ehemicznych z laboratorju m ch emji 01'wszystkiem llallka mi nietechnicznemi.
ganicznej.
Utrzymywanie zbyt wielu wydzial6w w jedllym 'laDoskonftile prowadzone i dobl'ze wyposaione laborakladzie jest rzecz~ llietylko kos'ltoWlllj. pod wzglr:dem tol'ja badania materj al6w, pomiar6w technologicznych,
skarbowym i zapotl'zebowan ia miejsca, ul'z~dnik6w i t. p., laboratol'ja maszynowe i termiczne, metalul'giczne (meM
ale takie niekol'zystn.'j. dla l'ozwoju kszta!cenia technicz- talograficzne), fizyezne i chemiczne ogll}dae bylo moina
nego i dla Pl'zyszlosci wychowallc6w takich wydzial6w poza wystaW&.
specjalnych, bo zaciesnia ich zakl'es dziafania.
.
Kaied1'a muszyn kolejowych (prof. Xi~iopol ski)
Byloby mo~,e poii.!da nem, aby . to spostl'Zeiellle WyM
pl'zedloiyIa
dwa szezeg610we opl'acowania parowoz6w tywolalo ponowne rozw8zenie, c1.yby politechn iki nie mOM
pow
2
C
i
1
D z pi~knie wykonanem zestawieniem.
gly skupie pokrcwnych d1.ia!6w techn iki w mniejszej ilOM
inzynierji ll}dowej zauwaiylern znowu proW
dziale
sci wydzial6w i U StllH~~ te wydziaty, kt61'e wlasciwie 1'6wnie dobl'1.e l'o'lwijac siC; mog!). jako samod1.ielne 'lakia- jekt wieIkiej stacji przejazdowej i pl'zetokowej.
OdlewnictwQ (jni. Zientarski) urz:],d1.iio wie lk ~~ i poely, albo jak Iwowski wydzial og6lny, pol&.ezyc sir: winny
uezajllc~ wystaw~ we wlasnym iokalu labol'atol'yjnym ,
z odnosnym wydzialem wszechn icy nietechnicznej.
Tymczasem, na pl'zykladzie wydzialu meehani czno- pokazuj<",lc Pl'zy pomoey modeli, form, narz~dzi i szkic6w
elektl'otechnicznego we Lwowie wykazac mOina, jak siC; caly tak naucznn ia w tym trudnym dziale pracy pl'zemycIa pogodzic jednosc wydzialu z r6inol'odnosciq studj6w, slowej.
o pl'ogr amach p1'ac wykonywanych w iaboratol'j ach
Wydziai ten bowiem rna obecnie trzy poddzialy, zwane
wydzialu
nie pi sz~. bo wymagaloby to obszernego stuOddziatami, l<iel'owanemi pod w1.g;If;ldem naukowym pl'Zez
djllm.
.
komisje s pecjalne. Pl'zytem Oddziat maszynowy. rna 3
Budownictwo
przemyslowe
(prof. Bronikowski)
grnpy studj6w: konstrukto l'sk~, kolejowl}. i technologipl'zedstawHo mi ~dzy innemi projekt kOllst1'ukcji ielaczn~, od niedawna nadto gl'Up~ maszyn gorniczych, Oddzial zas eJektl'otechniczny i inzyn iel'6w naftowych na znych i mieszanych dla wi~kszego budynku fabryc1.nego, z wykreslnem wyznaczeniem sil oraz 1. r ysu nkami
r azie grnp nie posiarlaj f!.
szc1.eg616w.
We Lwowie katedra budownictwa ielaznego naleiy
Wystawa Politecbniki Warszawskiej .
do dzialu budownictwa, budowni etwa ielazobetonoweWystawa Politechniki w Wal'szawie odbyJa si~ dla go - do dzialu iniynierji komunikacyjnej; maszynowcy
wszystkich wydzialOw 1'6wlloczesnie. Chociai zwiedzHem zas pl'zel'abiaj&- tylko kr6tki wyklad budowy dom6w
tam wszystkie dzialy, to jed nak om6wienie ogl'ani cz~ do mieszkalnych i przemyslowych z cwiczeniami szkicowemi.
dziat6w maszynowych .
Wielka tu na poz6r r6inica poehodzi st<!d. ie budoKa.ted1'a cz~S'ci 'mct8zyn (prof. Broszko) przedlozYM wnictwo zelazne, ieIazobetonowe i pl'zemyslowe stanola szereg typcwych wypraeowan w ilosci po 10 arkuszy wi dziaJ gl'aniezny, stykaj~cy sir: zar6wno z budownina I'ok. Zadania obej mowaly polqczenia sl'ubowe, klino- ctwem, inzynierjq. jak i 1. przemyslem. To . tez dost~p do
we, nitowania, wykl'e41anie za1'ys6w zaz~bien 1'6inyeh 1'0- studj6w w tych dziaJach powinien bye mozliwy dla stuclzaj6w, konstl'ui<cjf;l k61 z~batych i pasowych, loiysk dla dent6w kaidego wydzialu t echnicznego, jako dopelnien'ie
:p~dni, przyczem dawano tematy kombinacyjne, jak np. innych kie1'unk6w pracY-.
zapl'ojektowunie mechanizmu do zastawy wodnej, do kt6Z wystawy 'wydzialu elektrotechniczneuo przypomil'ego naleiy Imrba r f;lezna, waiek, kolo i dl':}i.ck zazf;lbio- nam projekty sieci dla elektrowni mjejskich, obliczenia
ny, albotei przeniesienie Sli makowe z potl'zebnemi loia- i konstrukcje maazyn i przyrz~d6w elektrycZTlych, schemi i dodatkami. Drugim tematem zloionym by! mecha- maty poh}czeii dla l'ozdzielnic i staeji, rysunki. wsp6lne
nizm do nastawiania lopatek kieruj~cyeh turbiny wod- z wydzialem maszynowym i liczne sprawozdania z prac
nej.
iabol'atorj6w elekt1'otechnicznyeh, ktMych niestety, Z poDzwignice ( ini. Lukasiewicz) . Ten dziat l'eprezen· wodu braku CZRau, nie moglem j uz zwiedzic.
towany byl przez ki lka wif;lkszych pl'ojekt6w dzwignie
System ,qrup wybieraln1Jch.
obl'otowyeh iub pl'zesuwanych, z na p~dem elektl'ycznym,
Objawem bal'dzo cennym jest pl' zyj~cie pl'zez obie
ze star annem opracowa niem szczeg616w.
[(u.tedra maszyn pa1'owych (prof. Chrzanowski ) politechn iki systemu ' grup wybieralnych , wprowadzonewystawita pl'oj ekt ]oi<omobili, maszyny p6lprzelotowej na go na wydziale maszynowym we Lwowie w roku 1912
180 EM., wir:kszej maszyny z zaworarni Kel'chove'go, siJ- wedle zasad podobnych. jakie przedtem wprowad1.Ha Ponika gazowego Koertinga i tllrbiny pal'owej typu Zoel- litechnika w Monachjum. (p. Hauswald: II egzamin paiily'ego. Wykonanie pl'ae znanej sta1'8nnosci i cloklaclno- stwowy, Lw6w 1912).
Dopuszczenie gl'upowania sobie studj6w W obr f;lbie
sci, z uwz gl~nieniem wymog6w praktyc1.nej. celowosci,
jednego
lub nawet dwu wydzia16w wedle pewnych zedogodnej obl'6bki i skladania (montowania).
stawien, ukfadanych od czusu do czasu przez specjaine
J(atedra silnik6w spalinnwych (prof . Taylor) wy- komisje profeso1'6w, stanowi s1.czc;sliwe, a moie nawet
stawila pl'o jel<ty siln ika wYSOkOpl' ~~llego, :'Ii/nika dwu - jedynie w pl'aktyce mozliwe ro1.wi~zani e SP1'HWY ksztalM
suwowego, ol'az lotn iczego .
cenia inzynier6w mas1.ynowe6w i elektl'otechnikow
P r ojekty obejmowaly konstr ukcjr:
szczeg6.t6w w oznaczonym okresie czasu, mimo olbrzymiej diczby wyz uwzgl ~dnienjem obl'obki, zestawienia , wykl'esy i obliM klad6w, iabol'atorj6w i cwiczen teehnieznyeh, kt6rym
czenia.
niktby nie m6g! podolac, gdyby od niego wymagano przeM
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robienia niezmiel'nie bogatego materjatu naukowego, .ia~ orygi nulnych, Iccz musi zwazac na clokladne i porzr}-dne
ki dzis przedstawi a technika maszynowa.
wYPulcowani a, lnvz gll',ldniaj~ce regu:ly r ysunkowe, rzuSystem grupowy usuwa szkocl li we pl'y.eciq.zenie mto- l owe i zwyltlc Iliywanc sposoby Obl·6bki. Z dlugoletniego
dziezy, albo - powiedzmy moze ostl'ozniej - lagodzi (loswiaclczcni a powiec1ziec mog~, ze przyzwyczajenie
pl'zechpr.enie, daj~c jednak moznosc gruntownego przy- wielkich ilosci st uclellt6w do tego r ouzaju gruntowne.i
gotowanin zawodowego i naukowego i chroniq.c zarazem i cierpliwej roboty jest b'urlnem i n iew d )';i~c zn em zadawydzia! mechaniczny przed stopniowem rozpadaniem si~ niem,
na coraz to Howe wydziaiy specjaine. Zalety tego syste"BudollJ(~ l.:otlUw" wyloiyla owa lwtly wodnorurowe
roll uznal we Lwowie takie wydzini komunikacyjny, WPl'O(SteinmilllCl·a i Babcock-Wilcoxa ) z rysunkami szczeg6wadzajl!c u siebie 4 grupy wybiel'ain e, zamiast dzielic 16w, zestawicniem, omur owaniem i dodaniem pl'zegt·ze. wydzial na kilka nowych.
waczy pary.
W Wal'szawie wprowadzono niedawno 4 srupy, mialIfa,szyny d,!wi[J o'IVe (prof . Suchowiak ) wystawily
llowicie: 1) og61110 - konstr ukcyjn,!, 2) komllnikacyjno- cztel'Y i6mwie (d-:wignice) nows)';ych typ6w z pop~dem
konstruJ{Cyjn~ , 3) loblicz.!}, 4) technologiczm}.
ele!<h·yczllym, V)'a)'; d\Vie konstrukcje diwigarek zawieWe Lwowie mamy na oddziale maszynowym grupy : szonych, z motOl·ami elektrycznerni.
a) konstrukto l'sk<}, b ) maszyn kolejowych, c) technolo, Kaidy proj e}(t obejmowat 5 do 6 arknszy i byl zwygiczn:}, ad niedawna zaa takze gr up~ maszyn g61'uiczych, kle wykollany pr zez grup~ dwn studellt6w. Zaclunia brakt6ra moze nie b ~dzie podtrzymaml po am ierci g16wne- no z praktyki j szczeg61owo oin'eslano, aby przrzwyczui c
go w tym dziale profesora. Oddzial elektrotechniczny student6w do pewnych z g6ry podanych wanmk6w.
i wier tnictwtl naftowego nie maj:'). na razie podzi alu na
Opracowauie szczeg6t6w dokladne z poc1aniem znagrupy.
k6w obr6bki i dopasowall, gl6wnie wedle norm niemieWymogi co do projekt6w r6zni:'). s i~ formalnie W obu ckich i nOl'm l'ysunkowych, Pl'zyjc;.:tych na politechnice,
zakJadach. Wydzial mechaniczny w Warszawie zq.da wy- a podanych w mojej pracy r. r. 1922 (Wykonywanie rypracowania w czasie studj6w 3 projekt6w, zwanych sunk6w kOl1strukcyjnych, Normy tymczasowc) w "Mepl'zej sciowemi, gdyz s:'). warunkiem przejscia kandydata chaniku".
na wyisze kursy, ora7, wi'i,!kszego p1·ojektu gl61Unego, zwaKutedm silni lc6w wodnych i tU1·b-in w odnych (prof.
nego do niedawn a pracQ. dy plom ow~ .
Ciechanowski) pr zedlozyta pl·ojekty dwu t urbin FranciWe Lwowie Zl!da si'i,! zas, 7,aleznie od grupy, 4 lub sa, jednego l\Ola P eltona (3000 KM, 400 1n spadk u) i turtylko 3 projekt6w wykonanych w czasie studj6w normal- biny Schwamlo·uga. Z dzialu pomp zestawienia i szczenych, przyczem jedeh z projekt6w musi zawierac opra- g61y pOml) tlol<owych dla wodoci~g6w.
cowanie rysunk6w szczeg61owych, drugi zas zestawienie
Do tych pl'ojekt6w naleialy takie plany calego urzl!caJosci odnosnego ltrz~dzen ia maszynowego, np. catej ko- dzenia maszynowni, wzgh;dnie stacji pomp,
Uowni, albo sali maszyn, pomp, turbin, hali obrabiarek
Katetlm maszyn cieplnych (prof. E berman ) , obej~
i t. p.
muje bl1dow~ mntol'6w spalinowych wszelk ich typ6w, zaPrzy egzaminie dyplornowym wymaga Warszawa stf;!PCZO zas talde maszyn parowych. N a wy~tawie znajtylko k1'6tkich, bo okoto 6 godzin . t rwajl!cych prac khlU- dowa-l:,Y s i ~ pl'o.icl,ty motoru gazowego na 100 KM, 300
zu rowyc~, Lw6w zas zwykle 8-dniowego wypracowania
obrot6w, le:i; ,-~ cego motoru Diesla (100 KM, 200 Obl·Ot6w)
powainej konsb·ukcji albo projektu, albo tei pracy labo- stojrj.cego Diesla (40 KM, 300 obr.), w zestawieniach
ratol'yj nej pod odpowiedn im dozorem.
i s)';czeg6lach cylindra, glow icy, tIoka, I'amy, ukladu korR6znice formalne s:}. obecnie wyraine, wyniki prak- bowego, pompy do paliwa, ewent. zapalnika. Nadto wytyczne natomiast, s,!dzqc po pracach przedstawionych na stawiono dwucylindl'owy kompresor stoj:').cy i jerlen leobu wysts.wach, jednor odne i zgodne,
zl:}.cy.
Wykonanie r ysunk6w oobl'ze kontrolowalle, oznaczeZ wystawy Politechniki we Lwowie.
nia ob1'6bki i doklnd nosci wcdle przyjc;.:tych popl'zedni o
T'i,!' wystaw~ om6wi~ ooszcl'niej, poniewai lepiej na wydziale mechanicznym n orm tymczasowych.
znam rnetody i warunki P1'8Cy w salach rysunkowych
Wi~k sl'.e projel<t~r wykonywano w grupach po dWll
i laboratorjach, z drugiej zas strony ze wzgl~du na to, studcnt6w.
ze wlasnie czytelnicy "Przegllldll Technicznego" nie mieli
DokladnoM wykonal1ia i przylegania oznacza si~
moinosci osobistego jej zwiedzenia:
przez dodan ie 7.a liczbQ wymiarowl! odpowiedniej litery:
Wystawa lwowska odbyJa si~ wydziaiami , dzi'i,!ki cze- b, K, L, C, przyczem b oznacza wykonanie bez kontroli
mu moina by to kaZdej katedrze dae sp~ro miejsca do spl'awd zianem, K przy uiyciu kalibl'u (spl'awdzianll ), L
rozloienia prac.
.
doleganie luine, C ci ~sne (niem. Festsitz).
Te oznaczenia przyj~to juz w kilku fabr ykach.
Rysunki teclmiczne, prowadzone jako wst'i,!pne cwiRysunk6w maszyn parowych nie wystawiono, choczen ia w rysowaniu i zdejmowaniu maszyn przez katedri;l maszynoznawstwa, nie byly tym 1'8Zem wystawione. ciai w ci~gu roku szereg pl'ojekt6w z tego dzialu wykoProgram ich obejmowal: kopj~ z danego rysunku kon~ llano.
atrukcyjnego, zdj'i,!cie z modelu i szkice z wymiarami, teStaty1ca. lwnstrukcj~ (inz. d1-. F uchs) wykladana
chniczny rysunek wedle- wlasnych zdji;lc i pomia1'6w, na- dIn maszynowc6w w mniejszym za kresie niz na wydziaie
st'i,!pnie, jako wst'i,!P do l'ysunk6w z element6w: sruby komunikacyj'nym, pl'zerabia gl6wnie cwiczenia, odnosz~"
z potl!-czeniami, nity i potl'!,czenia klinami.
ce si~ do mnszyn M,wigowych. Na wystawie byly wic;.:c
Ka. tedm, Element61V maszyn (prof. Hauswald) prze- pI any sil Cl'emony dla belek kratowych, nasu:pnie plany,
dlozyfa szereg rysunk6w konstrllkcyjnych wedle przepi - wykonane m etod~! linji wplywu, przy ci'i,!ia1'8Ch ruchosanego w roku 1922 programu. Z powoou nadmial'u l'y- mych i pJany pJ:zcsuni~c wedle metody Williota.
Wog6le wystawiollo po cz~sci rysunki naj lepsze, po
suj l!-cych i bl'aku miej sc nie dopuszczano wi~l{szej swo_body i ol'yginalnosci w zadaniach, Iecz ustalono szere~ cz~sci zns pl'zecic;.:tne, w cclu wykazania poprawionych
typowych cZ'i,!sci ja k np.: sprzMfo tal'ciowe (cierne), 10- Pl'zy kontroli bl'i,!d6w.
T...a,liom/ orjn wyclzialu pTzedl:ozyly zajmujl}ce opisy
ze samosmarl1j~ce, os i waf korbowy z wykresami moment6w, kola z~bate walcowe albo stozkowe, rysunek po- program6w i metod tam Pl'zyj f;!tych i sprawozdan ia z r6ispieszny kola pasowego albo linowego, clwie cz~sci ukIa- nych wykonanych pl'zez student6w cwiczell.
](atcdm tec /t.nulogji metali (pr of. An czyc ) przedstadu korbowego maszyny parowej, jak np, If).cznik (kOl·bow6d ) i wodzik (krzyzulec) i maly proj ekt tl'ansmisji \Vila progmm ( p race z CWiCZCll technologi cznych I , obej dla pracowni mechanicznej, tartaku i t . p" opracowany. mujl!cych zadania z fo rmowania, szl<icowanie modeli,
form j rdzeni, cwiczenia praktyczne W odlewnictwie, nazwykle przy pomocy poprzedniego zdj~c ia z praktyki.
Dzial elernen t6w, maj l!cy do czynienia z poczi~tl{t) st~pnie \V stapi aniu, pl'zecinaniu termicznem , ha r towalliu
i cementowaniu stalL
j~!cymi dopiero ka ndydata mi, nie moze pl'zerabiac zadan
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Cwiczenia 7. tcc/tniczneOQ badania zelaza obej~U~<l
badanie bez pomocy powi~kszenia, jako lcz przy U~YC1U
mikroskop6w: pr6by wyu·1.ymalosci,. badan5e ~el'mlcz.ne
i pr6by technoiogiczne przcz wierceme, wygmnme, zgma:
tanie i t. p.
Lal>orato1·ju?t1. 11laszynowe (prof. Witkiewicz) podj(!lo si(! wykonania skl'omnemi srodkami s~eregu llaJw~
iniejszych doswiadcze{1 na maszynach r6'Z~ego rodzaJu
oraz pomiar6w tcrmicznych , odnosz~cyc~ su: do kotl6w,
maszyn cieplnych i Ul'Z4dzen do chlodzema, wzwl. do wy"abianin lodu.
PocZf).tkowe cwiczenin odnosily si ~ do mierzenin cieJ1foty, ilo~ci wody, powietrz8, cianien . P~tem przedlozono cwiczeniu w indyl<owaniu, cechowamu przyrzl!d6w
i oprncowalliu wynik6w dla maszyny pal'owej, .motoru
ga zowego, Diesla, l'opowego, benzynow ego (l.otmczego),
pompy od§ l'odkowej, !wmpl'esora i urzlldzellla chlodzl}cego.
Cwiczenia w Iabor atol'jum roaszynowem rozszerzono tnkze na wazn=! a dotl}d za malo uprawjan~ dziedzin~
obslugi i nadzoru urz~zefi. maszynowych. z<}dajllc by
kaMa gr upa praktykant6w zbadala na jpierw przy pornocy pisanych wskaz6wek stan wszystkich 01'gan6w maszyny i przekonala Si(!. czy maszyna nadaje si ~ do puszczenia w ruch. poczem odbywalo si~ uruchomienie, regulowanie i wreszcie sarno mierzenie.
Z powodu sp6inionego ustalenia terminu wystnwy.
nie wzi~1 w niej udzialu Oddziltl elektrotechuicZ1ty oraz
katedra mnsz,yn kolejowych , docentura budowy samojazd6w. instaIacji ogl'zewniczych i t. d.
Zajrnuj<lc<l by!s ter. wystawa dzial6w nietechnicznych, jak Geomctrja 'Wylc1-c#,na i rzutowa (prof. P lamit?er ), M atcmatyka T, II (prof. Lomnicki, Dziwinski)
i matcmutylcu stosowana (docent Boettcher) .
Rysu nki z geometl'ji wykreslnej dla maszynowc6w
obj(!ly w roku 7 aJ'kuszy malego formatu (45 na 30 em
(w dokladncm wykollaniu) j d wa al'kusze l'ysunk6w po/ipiesznych (po 3 godziny). Rysowano koIejno: l'zuly prostokQ,tne gl'aniastoslu p6w i t. p ., wyznaczenic k&t6w pochylen ia, sIad6w, przekr oje ukoane, rozwini~ia wieloBcianu, zwi<}zk i mi~lzy krzywemi, przenikania bl'yl i rozwini~cie cz~ci odci(!tych, wr eszcie prosty element maszyDOWy w przekrojach i perspektywie szkicowej (aksonometrji).
. Z obu -m.atematyk przedstawiono t. zw. einboraty
r6znych funkcj i, daj<lce sposobnoac do wszcchstronnego
badani a wlasciwogci podanej funkcj i przy pomocy metod algebraicznych, geometr ycznych i do przedstawienia
wyglq.du funkcj i r ysunkiem.

Wyka~

pracowni naukowych ~ ~akre su
techni ki i dziedzill p okrewnych.

W zakladach llaukowych i technicznych oddawna OdM
czuwnny jest brak wydawnictwa, zawierajq.cego dane 0 instytucjach badawczych z zakresu techniki i dzierlzin pokrewnych na wz6r analogicznych wydawnictw cudzoziemskich. Brak powyiszy ut r udnia poti}danq wSJ)6Iprac~ pracowni naukowych i uniemozliwia cz~sto zapoznanie si~
szel'szych k61 spoleczenstwa z istniejl:!cemi II nas plac6'vkami closwiadczalnemi, z kt6rych wiele powstalo dopiel'o
w Iatach ostatnich po odbudowaniu panstwa pc1skiego.
Aby zaradzic tej potrzebie, Akademja Nauk Tech ·
nicznych przyst&.pila do ustalenia i wydania treflciwego
wykazu pracowni naukowych z zakresu teclmiki i dziedzin pokr ewnych. Wykaz b~dzi e zawieral dane 0 instytucjach Pfulstwowych , 0 zakJadach i pl'acowniach szk61 akademickich, or8Z 0 wszelkich innych pracowniach, 0 ile posiadaj4 one pownzny charakter naukowy. Wykaz obejmowac b(!dzie zaklady doswiadczalne i prac(nvnie fizyczne,
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M-atematyka stosowana. podala zestawienia robe!
wykres6w.
Zainteresowanie mlodziezy wY$tawl} bylo bardzo
wielkie i uieraz widziec bylo mozna, j.lk studenci omawiali i krytykowali projekty, albo robili sobie notatki,
bl}dito z rozwil}Z311 konstrukcyjnych, ~~d i te-t s~~'awoz
dan i obliczen. Cwiczenia z matematykl I geomctl'J l przegl:)clano takze gorliwie.
Grono profeso1'6w wydzialu mechanicznego ogIq.daio wystaw~ zbiorowo, a' poszczeg61ni profesol'o wie objasniali zakres i metody przez nich stosowalle, poczem nast::j.pHa wymiana zdan .
Na pl'zyszly I'ok postanowiono postarac si~ 0 to, aby
wszystkie katedry i docentury wzi~ly udzial w wystuwie.
Osobna komisja pl'ofesor6w oglq.dala w l'cszcie naj lepsze prace wykonanc w cillgu roku i przedlozyla Radzie
wniosek 0 udzieleniu dwu nagr6d rZ::j.dowych i jednej nagrody z f undacji pami<ltR'owej imicniu pro :. Mal'yniaka.
Por6wnywujq.c wyniki ,pl'ac konstr uktol'skich , projektowych i teol'etycznych nasz,ych wydzial6w mechanicznych, odnioslem wrazenie, ze nie ust(!pujq. one obecnie
nawct najlepszym wzorom zagranicznym, pod wzgl~d em
wyksztafcenia technologicznego i laboratoryjnego widoczny jest powazny post~p i dq.ienie do szybkiego usuwania spostrzeganych brak6w.
Wyjqtek stanowi tylko dzial wl6kienniczy, wymagajIlCY, jak wiadomo, bezposredniego oparcia 0 wielkie zaklady przemyslowe, a na politechnice lIa l'azie jeszcze nie
wprowadzony.
W koncu wspomniee musz(! 0 dwu dz inlach ksztnlcenia pl:zyszlych maszYllowc6w, kt6re zdaniem mojem
wymagnj:), zll8cznego wzmocn ieu ia.
Po pierwsze koniecznem jest znaczne rozszerzcnie
zakresu cwi czen praktyczllYch z dziatu obslufli maszyn
(fl'. conduite des machines), ich nadzoru, utrzymywania
w nicnagannym stanie, umiej~tnego l'ozpoznawania
i zr~cznego usuwania wszelkich uster ek, do czego potrzebne sq jak gdyby kliniczne cwiczenia i ur z~dzenia, stOSOM
wane z tak wielkiem powodzeniem w medycynie.
,Powt6re, llwazam za pozq.dane oparcie wyksztnlccnin tech nologicznego, niezaleznie od wprowadzonych jut.
pl'aktyk fabrycznych, ua systematycznic prowadzonych
cwiczen iach we 1Vzo1'owej pmcowni technoloOicznej, obejmujQcej obr6bk(! metali i d1'ewna o1'az dzial montowania.
gdyz zycie zawodowe wymagac b~d z ie od dobrego iniylIiera obok wiedzy konstruktorskiej i teoretycznej takie
c10syc wysokiego wyrobienia w zaniedbanej a t l'udnej
sztuce praktycznego panowania nad maszynami, aparatami , narzedziam i i obrabiarkami '). W podstawowych
bowiem dzialach zawodu dobry iniynier nie moze sta~ niiej od dobrego 1'0bC?tnika.

mechaniczne, chemiczne, technologicznp. i t. p. B~dz i e w
nim uwzgl~dnione g6rnictwo i rolnictwo, zwlaszcza w
dzialach, scislej zwitl,zanych z naukami scislemi i iniynieryjnemi.

W celu zbierania wiadomosci l'ozsylany jest kwestjonal'j usz, na kt6l'y.odpowiedzi nalezy skierowywac pod adresem: pro/. H. Mie'rzejew8ki. Warszawa. Politechnika.
Calosc, po zgl'upowaniu materjalu, opublikownna zostanie.
K w6stjonarju8z.

1. Nazwa instytucji (zaktad, laborntorjum, pracownia) w j~zyku polskim i francuskim lub angielskim.
2. Dokladny adr68 instytucji. Wymienienie urz~du lub
instytucji, kt6ra powolala do zycia pracowni~. Kto w chw iU
obecnej lozy na utl'zymanie pracowni.
I) W sprawic lej przedstawi/em swojc w nioski i po!d~dy Jla
Zjetdzlc Tcchnlk6w polskich w r. 1910 t w tem czasopl!mle z r. 1912
w IIst~pic pod tyt. .. Z dzicdziny kszta/ccnta iniy nicr6w mcclmnlk6w"
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5. Cele i zakres clzialalnosci instytucji. Wyszczeg61nie dziaty i kiel'unki specjalizacji. Scharaktel'yzowac w
kilku lub kilkunastu zdaniach wytyczne dzialalnosci badawczej, dydaktYCzllej j tcchlliczl1ej.
Pl"zy omawianiu pl'acowni politechnicznych Ill))
uniwel'syteckich pacIne ewent. sl'edni.! liczb~ student6w W ostatnirn roku akael., kOl'zystajf!.)cych z pracowlli, 01'8.'1. tygodniowl} Jiczb~ godzin, pl'zeZnaczollych
na cwiczenia.
6. Pel'sonel. Nazwisko i stanowisko obecnego kiel'ownika, or az sta!ych pracownik6w naukowych (adj unk-

t6w). Liczba asyslentow z wyksztalceniem akademickiem
mlodszych pomocniczych. Liczba wykwalifikowanych

Ol'm:

mechuniMw j t. p. Sll1r.ba.
7. Uochody i 1Vydatki
w zl. pol.

ostatnich trzech

W

latach

8, S}H'U1vozdcm ia i badali, wydawnictwa i opisy pra-

cowni.
4. K1'6tkic dunc, dotyczqcc budllnlcu, i'llstulacji i nai1Vuinieiszych J)1'zY1'Z(!d6w . Jcsli to mOiliwe, podae przy-

bliionq Wal'toHC pl'flcowni w zt. poi.

•

WIADOMOSCI TECHNICZNE.
OBROBKA r[ETALI.
Doniosle ule}lszenie uchwytu tokarskiego.
Od kilku lat w uzycie weszty uchwyty tokurskie,
llrzeznaczone g16wnie dla rewolwer6wek, kt6re umo:iliwiajij, zamocowywallie i wyjmowanie przedmiot6w toczonych podczas nieco zwoinionego biegu rnaszyny. Pl'zy
rnasowej Obl'6bce daje to duie oszcz«;dnosci na czasic.

wyjmowanie

s~c~Qk

otwarty

~amkniQty

Uys. 1,

W podr{!cznikach dla obslugujij,cych rewolwe1'6wki (Operators Handbook), jakie wydajij, corocznie wytw6rllie
tego l'octzaju , co Jones Lamson Co lub Warner Swasey,
czy Libby Works rnozna znaleiC opis konstrukcji tego ro-

Obecnie mum,)" juz normalne uchwyly samocentt'U~
ji!Ce typu lIuiwel'lmlnego, kt6l'e nadaji~ si'il jaknajlepiej
do zamocowywania pl'%edmiot6w \V biegu. 0 tym donioslym wynalar.l<u Zflwiauamia Z11al1a wytw6rnia l'ewolwe1'6wek Warner and Swasey 1) (Cleveland, Ohio),
Rys. 2 zapoznaje nas z wygl~dern ze\Vn~tl'znym tego uchwytu, Jego charak tel'ystyczn~ cech~ jest moletowally l'llchomy pierscien z t ylu u chw~rtu. Zast{!puje on
w zupelnosci wszelkie klucze do srub, ktol'ych uzywarny
Pl'zy zwyldych Ilchwytach samocenb'uj~cych, J esli tokal'ka znajdnje si,:, w spoczynku, ohl'acajq.c I' ~cznie ten piersci en, zwany "l{olkiem r{!cznem", dOc1Skamy rnocno szcz{!~
ki uchylone zapomoc!} pewnego mechanizmu 1'6zni cowe~
go. Owe k6lko l'~czne rna si{! obracac doM szybi(o i wyj~tkowo le!dw. D:dala ono ohllstronnie, n adaj<~c sifil tak
do zamocowywnnia wewllfilh'znego jak i zewn{!trznego.
Nie na tem wszakie polega naj wainiejSza zaleta
uchwytu, W mys! zasa dy praktykowanej w nowoczesnych
obrabiarkach amel'ykansldch, nalezy unikae wszelkiego
zbytecznego wysHku r~ki l'ohotnika. Powietrze spr~:ione,
sHa eleldl'omagnesu, luh wr eszcie I'uch samej maszynr
mQie bye w tym celu u:iyty, Rys, 3 zapoznaje nas z bar~
dzo szczt;sliwcm rozwi&zaniem w danym wypadku. Mianowicie zapomoc!~ diwign i, widocznej i nn rys, 2, przyci~
skamy niewiell,lj. rolk{! do wewn{!trznego i tobka w wymie~
nionem poprzednio k6lku r{!cznem, Wywoluje to ha mowanie tego k6tka i zaciskanie szcz{!k.
Uchwyt r6iniczkowy Hortona nadaje si{! clo materja~
lu pr{!towego i pl'ze(]miot6w kutych lub lanych, J est rze~

Roy;.. 3.

Rys.2,

dzaju uchwyt6w. Og61nij, ich cech!J- jest jednak Wllski zakres ich zastosowan, wynikajij,cy z tego; ze stanowil! one
jedynie pewne odmia ny zwyklych uchwyt6w zacisko~
wych, polegajij,cych na uiyciu SPl'{!:iynujl}.cej, wskutek
rozci{!cia, tulei stoiokowej. Rys. 1 przedstawia jcden z ta~
kich uchwyt6w konstr ukcji Hartness'a, kt6ry daje si{!
otwierac i zamykae podczas hiegu maszyny, Czytelnik tatwo os~dzic moze, ie, jest to typowy zacisk rewolwero~
wy, przenies'iony jedynie l la przedniq. cZC;lSC wrzeciona.

czl} charakterystycznij" ie nowy uchwyt urnoiliwia zamo~
cowywallie przedmiot6w, kt6rych srednice wahaj4 sif,l
w daleko szerszych granicach, niz przy jakichkolwiek
llchwytach dawnej konsti'ukcji. Tak np. uchwyt 0 sredn i ~
cy nominalnej 13"= 330 111,111, daje mo:inosc zamocowyw a~
nia przedmiot6w 0 sl'ednicy od 16 m1n do 382 111,111" przyczem nie potrzeba zal'l'zymywac maszyny lub tembardziej
przestawiac szczfi!k
Obecllie wyl{onywane Sl} uchwyty 0 tredJiicach nomj·
nalnych powy:iej 330 ?/tnt, jednak wytw6rnia zawiadarnia
juz 0 ukazaniu si{! w bliskiej przysztosci i uchwyt6w
mniejszych,
t)

') Fla.t Turret Lnthe.

Operators Hnndbook.

1922,

ret J,nt\l(',

Horton DHfer~llti!\1 Chuck on a \Varner nnd l:iwAsey
Lipicc 1923.

'I'lIr~
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PIZYKA.

o teorji

w2g1~dnosci.

Na. posiedzcn iu publicznem pU l'yskiej Akademji
Nauk. 18 gl'udn in 1923 I', m6wil matematyk Emil Pi card
o pracach fizyka frnncuskiego "Fizeau i 0 r6Znych teol'jach 8wi atla. W kon(!u pr7.em6wienia taki wyrazil pogl<!d na teo l'j~ wzgl~dnosci :.
Pomimo niekt6ry ch r ozglosnych powoclzen, nicpodobll'~ przewidziec obecnie. jaka b~dzie przysz!osc tcorji
wzgl ~ clnos ci. Czytaj1lc niekt61'ych uutor6w, wllosicby moina ze dynamika wzgl~dl1osciowa jest jui ustalol1f!, Leer.
bylby to a~cl zbyt posp ieszny, gdyz og6111ej m~chaniki
w zgl~dnosciow ej nie moi na utworzyc, dop6kl!d SI{! ogrllniczamy do l'uchu j!2dnego punktu. Probuj,!c' zas zefltuwic mechanik~ wzgl~dnoscio w<} system6w, spotykamy
tak wiele dowolnosci, ie w~tpic moina 0 wynikach po1'6wnania d03w iaclczci\ i spostl'zeien z dnnemi teOl'ji,
przedstawiaj&.cej tyie szczeg616w nieokr ealonych. Wiadomo jakie rozpl'awy wzbudzHo badallie paru azczcg61nych
przypadk6w. odnoszllcych si~ do jednego pun ktu . C6zby
to bylo gdyby szlo 0 system? :Mozna wi~c czekac. Teorja
drgan w optyce odniosJa tt'yumf dopiel'o po stu piecdziesieciu latach.
Najciekawszem i naj wymowniej pl'zemawiajlj.cem za
teol'jq. wzglecinosci jest zjawisko, zaobsel'wowune podcz.as dw6ch ostatnich zacmieri, poleg~j 1J.ce na odchyleniu
pod dzialaniem slonca promienia swiatia, idllCcgo od
gwiazdy. Pl'zyci~ganie swiaUa pl'zez matel'je jest zjawiskiem wysoce intel'e8ujq.cem, lecz moie nie 7.Qstanic stanowczo uznane, dop6kq.d nie bt;!dzie uwidocznione dos wiad czeniem na l)owierzchni ziemi. Z nazwiskami Roem el"a i Fizeau zwi!lzany jest pomial' skonczonej predkosci s wiaUa, bo pierwszy wywi6dl j~ ze spostrzeiell
ast l'onomi cznych a. drugi z doswiadczen .na ziemi. Zy-

KRONIKA.
Komlsja Sfownlclwa IIrzy Akadcmji Nauk Tcchnlcwych.
W d. 15 h. m. odhylo siq w snU IlOsicdzcrj PotilcclirrikI W1\rszawskleJ lIosicdzcnte Koml"ii Siownlctwa przy Akadcmji Nauk
Tcclmlczul'clr w sklad:dc proi-)soniw; J. J. BOJ.:nsklc!:,O, l. ShUllcwlcza. J. Z"widzkicRO i 1117.. 5. Szto!cmarr:t ornz jezykozn3wcy prof.
A. Kl'yOsklcgo. pod przcwodllictwclll proi. A. Wasiutyl'iskicjtO,
7. udzlafclll Ilrzcdslawlcicl\ nrinislcrjuw I orS:;lIIizacjl tcchnlcznycl:.
Uo wsp61pracowlllclwa wedlll~ zllsad i programu, ustalonego Drzcz
Komlsh) AkadcmJI, vrZl'SIi\P!ly clotychcz;ls kOinisJc slownl<:,twn brz3
mlnlslcrinch: Spraw Wojskowych. Kulel 2claznych I Rob6t PubllcznYc/I, DcpartnmclIl /\taO'narki. Wl'dziaf Nallkr MinfstcrJllm W. R.
I O. P., N:ada Zjt1zd6w OMn!ctwa i Akadc mjn G6rulczll Krakowska .
Towarzystwo PolJlechl1 icZl1c we Lwowie, Towarzyslwo Chemlcznc.
Stowarzyncnle Elektrotcchnik6w, Komisja wytInwnlcza przy 510warzyszeniu 'i'cchulkow, Kofo .Architckt6w, Kofo Iniynier6w kolc,
jowych, Kofa Mcchanlk6w I Lutn ik6w przy Siowa rzyszcniu Technik6w i In. CclC11l Komlsjl Akndcmji jest ujcdnostnjillenic I uslnlcnii:
polskiej icrminololtJ! tcchllicznei, kt6ra b~dzic oprncowywnnn wcdlu~
dzlal6w, systcmcm kar tkowym. Zebrany mate riaf ma Ilos lu iy~ Will! stcpstw/c do Itloicllill po1skic,L:o slowllika lcchnlczncgo wy raz6w
przyjetych przcz Akadc111jc 1 fJOl cconYch do og6l ncgo stusowa nla.

czyc naleiy, aby ouchylenie pl'zewidziane pl'zez F?insteina, a stwiel'dzone dostl'zei.en iami poclcza~ ostatmch zacmiell slonca, znalazto wkl'6tce swojego Fizeau, be wtedy
o tern zjawisku, jeieli juz uie 0 jego wytlomaczeniu, nie
b~dzie moina wt],tpic.
Wydawac si~ stl}d moze. ze zdania fizyk6w 0 eter ze
i 0 sw ietle ni e SI}, slll szne. Moglibysmy Jatwo zwiekszyc
jeszcze zamet, m6wi.!c 0 kierunku w jakim dt],zyc zaczyIlaj~ niekt61'e dzialy fizyki, Pomimo stal'ej zasady : Natum non fecit saltus, W umi ej~tn08ci poj awia sie coral.
cz~sciej niecill,glosc i zd aje sie, i e przynajmniej pl'ZY niekt61'ych zjawis1<ach, ellel'gja wyd.\wan4 jest lub pochta-.
nianq. slwkami: jest to tcol'ja kwant6w. Fakty, dopl'owadzajl} cc do tego przypuszczenia, pojawily si~ Pl'ZY banallhl pl'omieniowania cia! cZ31'llych i zn6w zmienity nasze pogh.gly na zwi!)zek mi~dzy etel'em a matel'j:l. Mote
niezlI.dtugo bf;dziemy swiadkami l'ozwoju teol'j i lcwant6w
61Uiatla, swiatlu pl'zypisywany bf,)dzie uk'ad zial'uisty
i wl'6cimy do pewllego l'odzaju emisj i. Teorje fizyczlle
i f izyko-chemiczne pl'zechodzl! obecnie kryzys, kt6ry sie
zapowiada jako szczeg61niej plodny. Matematycy cieszyc
si~ mog~ z wybitnej roU, jakll odgl'ywa nal'zedzie matematycllne przy l'ozwoju nowych pomys16w. Coral. wiecej
zblii.amy si~ do pogiq.du, ze teorja nie powinna miee pretensji do dawania z pozor6w-wy jasnien zgodllych z rzeczywj stosci~ i ic jej cz~c zasadnicz~ stanowi forma analityczna, w kt61'ej teol'ja stara sie zamknllc swl:} trese.
Obok tej pracy analitycznej, poz~da nc sll pl'zedewszystkiem nowe i wyraine wyniki doswiadczeii. ; para
fakt6w, ])l'zewidzianych i wytlumuczonych ])l'zez now~
teol'j ~, nie wystal'cza dla jej ustalellia, gdyi dawne zapatl'ywania wyUu maczyly i przewidzialy tyle illnych fal<t6w, kt61'ych nowa teorj a nie dotyka. Zyczyc naleiy, aby
nowe pogll}.dy doczekaly si~ genialnych ekspel'ymcntatol'6w, jnk sif; to uda.lo w ubiegiem stuleciu teodi dl'gari
swietlnych.

bar. V. Arbcck, p. po~cI Polski w Hadze dr. Kowalsk i oraz IICZlll przeoJ .
st.1wlclc1c pr?Cl1ll'slu, tcchnikl I Ilrasy lechniczucj.
Nowoutwor7.ona olac6wka przemysfown jest wainyl11 krokiclII
Iluprzuu 1m IIrodzc uprzem:ystowlcnia uaszcgo krtl )1I I n:nvl:\1.anlu bllzszych slosunkuw z przemyslem ZachotIu, ~a~ trlldycje IlOstcpu teehni _
kJ I troskl 0 dobro praeownik()w labryki w EldhovCI1 s:\ dobr:j wr6tl>l\
tIl;) jej odd?ln lu w P olsce.
Po A wJ~ce n le

plerwszego parowozu Warsuwskle j S-kl Akc.

Budowy Parowoz6w_
W dniu 2.1 J,!rnduia r. lib. dokonano poswl~ccnla plcrwszcJ,!o parowozu, wykonallcgo ca lkowicie w Polscc, w zak ladach Wa rsz. S-k,i
Akc. Bud. Parowoz6w. Na d011iosh\ te uroczysto~, ~windczl\cl\ 0 comz
dalszYIll rozwoju nas?cgo przclJJyslu. przybyl p. Prezydellt l(zeezyDospolitej, Marszafkowlc izb Ustawodawczych ornz przedslawlclele
RZ/ldu, naukl, techntkl I prasy.
Po szcrcgu przcm6wicfi, nasti\lliio uruchomienle parowozu prze~
p. Prczl'tIenla Rzeczypospolitcj oraz zwietIzenle wytworn!. Zar6wJJo
opls lej wy tw6rni, jednej z najwl\:kszych 1\ nas, JAk I plerwszego lej
parowozu b ~d ?lc m y l11ogl1 podac czytclnlkom w jednym 7. naslopnyclr
zeszyt6w .Przcglqdu".

OD RBDAKCJJ.
Po ~ w1 ~co n l0

Pol sko -Holontlorskloj f' abryki l am pek el(lktry cznych
" Philips".

Dn. 12 !(rudni <l r. 11 1' . odbyro sic uroczystc po~wieccnic przemcsionej do wfl1s nych lIowych budynk6w fabryki tar6dck "P hmp~".
Pnbryka tao jnko od uzial znanej wytwurni lampek teJte fin!!y
w Eidhovcl1. zalot.oncJ w r. 1891. powsta fn w Warszawic Jesze~c
w r. 1922. mil.:szcz<\c sic CZ;lStlWO w wYI1:1jctym budynku. Obecn:e
zQsla fy wy hudowlinc wlmmc )::rnacJ1Y fnhr ~'c zlle I admlnislntcyjuy
I wytw()rnlc do ni clt przcnlcsiollo. .
Na uroc:.:ysfy obchOd PO~WI cccll ia zlolyfy sic: przcm6wlcnlc
dyr. gener. I zafoiycicla f:r br. holcndcrskici I). A. F. P hllipsa, przybl'Iclto sl>ccjalnic z HolandH, rcleral 0 rozwoju Icchnikl wyrobu iaruwek.
zw,ledzenlc wytworni w ruchu, wrcszcie sniadanie. oooczas kt6 relt')
wygloslli szcrejC toast6w D. dy r. A. P. Philips, p. posef 1I0lendcrsk!

W roku ble t~cy m uplywa 50 lat od chwll! wznowlcnla (zapoczl:tego w r. 1866) wydnwuitlwa czasopisma .Przeglqd Technlctny".
UWII!llj~c I~ p6lwlekow:j rocznlct: za donlosle zdMzCnlc w dzlejach
JJnszcj prasy techntcznej, Redakcja przygolownJe obch6d tej rocznlcy orllz
szcreg zeszyl6w specjalnych, kl6rc sIt: maJII uk8Za t W bletllcym 5O-Iym
roku wydawnlc!wa .
Plerwszy zeszyt-jublleuszowy-ukate sit: w drugleJ polowlc b. m.
Pragnl\c 'Jednoctdnie zwl~zat obch6d naszego jubIlCI1S7.11 z pot ylklem
dla nerBzego og61u intynier6w naszych, Redakcja orgRnltlljc w yslaw~
prllSy technlctnej, polsklej I zagranlcznej, kt6tll ma by~ olwltta w dnlu
obchodu jublleuszu, dn. 2O-go .b. m. w aull Polllcchnlki WarstlwskleJ.

----

Wyduwca: Spolka z O. 0_ "Przeg l ~ d Teehnlczny·.
Redaklor odp. Int. CzcsJa ,~ Mikulski
Drukarnia Tecbniczna Sp. Akc. w Warszawle, ul. Czacklego 1'&3 (Gmach Siowartyszenia Technlk6w}.

