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Budowa portu w Gdyni.
Napls1\1 Z. ChrzanOWSki, Dyrektor Oep. rnaryn. hand I. M. P. i H.

YSl 0 wlasnym dost~pie do morza w Polsce zacz~la
kielkowac od stycznia roku 1918, po ogloszeniu
.
swiatu slynnych 14-tu punkt6w Prezydenta Stan6w
Zjednoczonych Woodrow Wilsona, z ktorych 13-ty
powiada, ze:
"Niepodlegle panstwo Polskie winilO bye utworzone
z obszar6w, zarnieszkalych przez ludnosc niespornie polskq,
z zapewnieniem wolnego i pewnego dost~pu do
m 0 r z a, z zabezpieczeniem w mi~dzynarodowym ukladzie
jego politycznej i gospodarczej niezaleinosci i terytorjalnej
nienaruszalnosci" .
Od tej chwili oczy wszystkich Polak6w, zdajllcych sobie dobrze spraw~ z donioslosci posiadania wlasnego wybrzeia i wlasnej marynarki, byly skierowane w stron~ Baltyku. Na mapie wybrzeza Baltyckiego szukano miejsc, skqd
i dokqd, prowadzllc handel zarnorski ku zbogaceniu i pot~
dze Ojczyzny, zacznll przychodzic i wychodzic okr~ty polskie, a gdzie r6wniei znajd q goscin~ przychylne nam statki
obce.
Jut w owe czasy wielu Polak6w, kt6rzy nabyJi pewne
doswiadczenie i wiedz~ w obcych zaborach, -dobrze zdawaH sobie spraw~, ze Zjednoczona Polska, 0 30 miljonach
ludnosci, nigdy swych spraw eksportowych i importowych
nie b~dzie w stanie zalatwic zapomocq jednego portu.
Chodzilo tylko ° to, jak dlugo Polska b~dzie w stanie
zadawalac si~ narazie jednym portem, jUi gotowym, jakim
mial byc port w Gdansku.
Dost~p do morza przez Gdansk. Jak wszystkim wiadomo, zaraz po kapitulacji Niemiec nie bylo chyba
osoby, kt6raby wqtpila, do kogo rna naleiec Gdansk. W6wczas sprawa byla zupelnie jasna. Niestety, w miar~ jalc
oddalalismy si~ od momentu oddania si~ Niemiec na
lask~ i nielask~ panstw sprzymierzonych, sprawa Gdanska nabiera~a coraz wi~kszego zamglenia. Ai w koncu,
wTraktacie Wersalskim, zamiast jasnego rozwillzanja kwestji
w drodze zupelnego przylqczenia go do Polski, Gdansk stal
si~ Wolnem Miastem z tak skomplikowanemi serwitutami,
niby na korzysc Polski, ze katda rzecz wymagala interpretowania, a co za tem idzie - dobrej woH W. M. Gdal1ska,
a tej ostatniej, jak si~ spodziewano i jak si~ teraz stwierdza,
dopatrzec si~ w czynach W. M. Gdanska nigdy nie da.
Zapewniajllc Polsce "bez zadnych zastrzeien" caly
szereguprawnien, dotyczqcych wolnego dost~pu do morza
przy Gdansku, Traktat Wersalski zwillzal to z zawarciem
Polsko-Gdanskiej Konwencji.
I tu, przy zawieraniu tej Konwencji, korzystajqc z nader
krytycznego poloienia Polski latem w roku 1920, protektorzy
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W. M. Gdanska narzucili nam zupelnie niespodziewane
rozwiftzanie sprawy naszego dost€ipu do morza.
Zostala utworzona Rada Portu, na ktorq przelano
wszystkie te uprawnienia, dotyczllce portu gdansldego, jakie
Traktat zapewnial Polsce, zdawalo si~ bezposrednio.
_
Zamiast wlasnego portu - Polska dostala surogat. Od
tej chwili Zarzqd Portu Gdanskiego przeszedl do Rady, kt6ra
otrzymala w spadku caly dawny aparat niemiecki, oczywista
rzecz skladajqcy si~ z masy urz~dnik6w niemc6w, dla ktorych interesy Panstwa Polskiego Sq pr~dzej wrogie, nii swoje, a w najlepszym razie - oboj~tne.
W mysl umowy Rzeczypospolitej z Wolnem Miastem
Gdaiiskiem, wszystkie zyski i straty wynikajllce z eksploatacji portu, Polska pokrywa narazie w polowie z Gdanskiem. ,
Dotychczas byly tylko same straty i jeW rok bieiqcy
Rada Portu lobiecuje zakonczyc bez deficytu, to tylko Ii
w drodze zwi~kszenia pobor6w portowych, ktore to pobory
phici przewaznie Polska.
'. Jak wiadomo, cala praca Polski w Gdansku w stosunku
do portu, nawp61 przez Polsk~ utrzymywanego, polega na
wywa1czaniu tych uprawnien, ktore zostaly przez Traktat
Wersalski zapewnione Polsce, a kt6re Polska moie otrzymac
niestety nie bezposrednio, lecz przez Rad~ Partu.
Skladajqc si~ z 5 gdanszczan (czytaj niemc6w) i 5 polak6w, Rada Purtu w Gdansku stanowi instytucj~ dwupanstwOWq, jednak W. M. Gdansk w zaden sposob z tern nie
chce si~ zgodzic, a pragnie utrzymac stanowisko jakie bylo
przed wojn~ i dowodzi, ie narzucona mu Rada Portu, jako
instytucja znajduj~ca silt na terenie W. M. Gdanska, musi
podlegae wyl~cznie tylko jemu. '
.
Na tIe sprzecznosci poglqd6w i, oczywista, ztej woli,
prawie iadna sprawa nawet najmniejszej wagi nie znajduje
zgody, a jesli nawet uzyska wsp6lne porozumienie, to jednak
musi miesiqcami czekac na decyzj~.
Wszystkie zas sprawy wi~kszej wagi lub zasadnicze napotykajq na widocznie z gory ulozone wrogie zapatrywania
ze strony gdanskiej.
RZqd Polski, w osobie Komisarza Generalnego i Delegacji Polskiej w Radzie Portu, z olbrzymirn nakladern trudu
i stratll czasu, mUSZq bronic interesow Polski, uciekajqc si~
stale do arbitrazu Prezesa Rad~, narzuconego przez Lig~.Na
rodow- Szwajcara, do Wysokiego Komisarza Ligi Narod6w .
na W. M. Gdansk, a zatem i do samej Ligi Narod6w.
W takich waninkach wszelka planowa robota jest prawie wykluczona. Ot6i jesli zbilansowac to wszystko, co zrobila Rada Portu w Gdansku prawie przez 3 lata swej egzystencji, to wynik oleaie silt bardzo maly.

436

PRZEGL.A,D TECHNICZNY.

Z drugiej zas strony, port Gdanski nigdy nie naleial
do portow idealnych, zawsze by! i jest bardzo kosztowny,
a doprowadzenie go do stanu naleiytego wymagaloby tak
kolosalnych kosztow, ie 1110glyby one miee usprawiedliwienie
tyJko w warunkacb otrzymania go na niepodzieln'l wlasnose.
Otoi powyzsze okoliczl1osci, l'lcznie z pewnosci 'l , ie .
jak tylko nast'lpi"l. normalne czasy, a tycb , aby nie bye zaskoczonym, spodziewae si~ naleiy w kaidej chwili, nasz handel zamorski przewyiszy zdolnosc jednego nawet bardzo
wielkiego portu, imperatywnie wskazywa1y i obecnie wskazuj'l na potrzeb~ budowy drugiego wlasnego portu, poniewai Polska, w swej ekspansji ku morzu, nie moze si~ zado- '
wolk rozstrzygniftciem kwestji dost~pu do morza, jakq nam
. daje port Gdat'Iski.
W1asciwie jUi zaraz po zawarciu polsko-gdal1skiej Konwencji w Paryzu, mysl wybudowania portu na wlasnem wybrzezu zacz~la si~ krystalizowae, i w lecie tegoi roku pr zybrala dosc konkretn'l postac.
W y b 0 r ill i e is can a w la s n y po r t. W czasie
tym: zost.aly przeprowadzone studja portowe, poczynaj'lc od
jeziora Zarnowieckiego, a koncz'lc na granicy W. M. Gdailska pod Sopotami, gq.zie si~ okaza10, ie najwi~cej odpowiedniem miejscem do budowy portu jest Gdynia. Gdynia tak jasno wyroinia si~ z posrod innych miejscowosci
naszego wybrzeza jilz przy samem przestudjowaniu mapy
morskiej. ze wybor byl nie trudny. Wlasciwose tego wyboru
niejednokrotnie stwierdzili i cudzoziemcy. Mi~dzy innymi
gen. Reynal z Francuskiej Marynarki Wojennej, dawny dyrektor robot przy budowie portu Dakar, delegowany przez
Szefa Misji Wojskowej Francuskiej dla zdania sprawozdania
o porcie Gdynia, w raporcie swym z dnia 28 maja 1921 roku
pisze: J1 Warunki naturalne (Gdyni) S'l ogromnie korzystne
tak dla budowy, jak dla pozniejszego rozwoju . Jest to szeroka
rownina l'lk (od 6m gl~bokosci poklad gruntu stanowi piasek
o bardzo wielkiej odpornosci). Obecnie niema tam .iadnych
zabudowan mieszkalnych, iadnych urz'ldzen, przez co wywlaszczenie jest latwe i malo kosztowne. Stacja kolejowa,
doki i rOine budowle rnoina b~dzie rozplanowae 1atwo i bez
slu~powania. Woda siodka, zdatna do picia, w obfitosci.
Materjaly budowlane (cegla, kamienie dla molo, budulec)
rnog'l bye dostarczone z okolic s'lsiednich. Dost~p do morza
jest bardzo latwy. Poziomnica 10-cio metrowej gl~bokosci
bardzo bliska od brzegu. Nierna przyplywow i odplywow,
skat, pr'ldow. Gl~bokosci zmieniaj1'j si~ bardzo prawidlowo.
Fala polnocna, najbardziej kr~puj1'jca w zimie, jest tam
o wiele slabsza, nii przy wejsciu do Wi sly, wobec ochrony,
ktorq daje p6lwysep lie!. Bagrowanie. b~dzie si~ wykonywalo wyl~cznie na gruntach mi~kkich. Zadne odk1ady nie S'l
nanoszone, przez co podtrzymywanie gl~bokosci b~dzie bardzo ekonomiczne. Gdyni~ wi~c b~dzie daleko latwiej i taniej
zrobie dost~pn~ dla nowoczesnych statk6w,o z~nurzeniu 9m
i wyiej, niz Nowy Port (Neufahrwasser), szczegolnie zas dla
statk6w podtrzymuj<\cych komunikacj~ z Nowyrn-Yorkiem".
Tyle uwag wyj~tych z wymienionego raportu. Studja
pierwotne wykonal Departament Spraw Moskich i wyniki
ich stwierdzilo Min. RobOt PubJ w pismie z 11 paidz. 1920
roku, z kt6rego najwi~cej charakterystyczny ust~p brzmi:
"Miejsce wybrane do budowy portu na polnoc od osady
Gdynia rowniei naleiy uznae za dobre. Osloni~cie cyplem
Oksywia od wichrow polnocnych, przed zapiaszczeniem
.i dzialaniem pr'ldu przybrzeinego, zasp61wyspem Hel od
wiatrow wschodnich , posiada stosunkowo zl1aczne naturalne
gh:bokosci, blisko przebiegaj'lcq linj~ kolejowq i osad~ ryback~, ktora r6wniez portu potrzebuje" _
Co do koniecznosci budowy wlasnego portu, w tern sarnem pismie Min . Robot Pub!. takie zajmuje. stanowisko:
"Mysl zaloienia portu na wybrzezu polskiem nateiy uwaiac
. za uzasadnionll, bez wzgl~du na wynik Konwencji z Gdanskiem i uksztaHowanie sit;: stosunku Wolnego Miasta do Polski. Przemawiaj~ za tern nietylko wzgl~dy strategiczne, ale
i gospodarcze, a wi~c zupeilla niezaleinose od kaidoczesnych stosunk6w z Gdanskiem i ekonomiczne podniesienie pobrzeia, zwlaszcza przemyslu rybackiego". To bylo w roku
1920, a dzis nic w tern wszystkiem si~ nie zrnienilo, przeciwnie, iycie nasze gos podarcze coraz natarczywiej domaga
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pr~dszego zrealizowania projektu budowy wlasnego
portu.
Do dalszych zalet Gdyni, ktore potwierdzaj~ prawi"
d10wy wyb6r miejsca l1a budow~ wlasnego portu, nalei 'l nast~puj'lce: rejd naprzeciwko Gdyni jest bardzo obszerny
i oddawna uwazany za najlepszy. w calej zatoce gdanskiej.
Statki nie mog'lce z powodu burzy wejse do Gdanska, chro·
ni 'l si~ na rejdzie gdynskim. Rejd wystarczy dla postoju
kilkudziesi~ciu statkow i posiada grunt kotwiczny. W oddaleniu 41/2 tcm gt~bokose wynosi 20 m, kaidy wi~c statek
moie wybrae dla siebie co do gl~bokosci odpowiednie miejsce postojowe. Morze przy Gdyni nie zamarza i posiada
tylko bardzo niezl1aczny ruch piaskow wzdlui brzegu, kra
lodowa, id'lca z zatoki puckiej, przechodzi okol0 polwyspu
Helskiego i omija rejd gdynski. Warunki terenu dla budowy
basenow i nabrzeiy portowych niemniej s1'j korzystne. Wld~
sta forma wybrzeia pozwala na latwe wykorzystanie przestrzeni wodllej. Naturalna gt~bokose awanportu nie wymaga
kosztownego bagrowania, a raczej niewielkich rob6t do uzyskania dobrego awanportu . Grunt nadaje si~ do refulowania.
Na przestrzeni 300 hektarow tereny portowe tworz1'j
torfowiska gl~bokosci do 6m. Pod niemi lezy piasek. Na terenie portowym znajduje si~ 7 000 000 mS torfu 0 wysokiej
wartosci opalowej.
Gdynia jest najbliiszym punktem wybrzeia w stosunku
do centrow krajowych i posiada tylko 16 km oddalenia wodnego od samego Gdanska, tranzyt wodny przez Gdansk
z Wisly do Gdyni na statkach rzecznych podczas wi~kszej
cz~sci roku zupelnie jest mozliwy. Dystans kolejowy od Warszawy do Odyni jest tylko 0 21 ltm wi~kszy nii do Gdanska.
Pozatem posiada Gdynia bezposrednie pol'lczenie kolejowe
z krajem przez Kokoszki, ktore omija toryna terytorjum Wolnego Miasta.
Z powyiszego wynika, ie wladze polskie, zdaj'lc sobie
spraw~ z wartosci portu gdansldego dla Polski i nie
rezygnuj1'jc z niego bynajmniej, zbadaly moinose zaloienia
portu w innych miejscach, i ie wybraly, jako najstowniejsze
miejsce dla budowy portu, Gdyni~. Naleiy dodac, ie wszystkie firmy zagraniczne, ktore skladaly oferty na budow~ portu
w Gdyni, jednomyslnie wypowiadaly si~ co do doskonalych
warunkow portowych w Gdyni.
o b r 6 t po r tug d y n ski ego. Po wybraniu miejsca
na port polski, naleialo okreslie jego wielkose, to jest przypuszczalny jego obro1. Poniewai portu morskiego nie buduje si~ na lat kilka albo kilkanascie, projektowae naleiy
na obrot obliczony na met~ dalsz'l, nie cofaj'lc si~ przed budow~ na wyrost, jeieli tak wyrazie si~ moina. Obrot towarowy
mi~dzy Polsk~ a zagranic~ w niedalekiej nawet jUi przyszlosci nie da si~ okreslie drog'l podsumowania tego obrotu
trzech dzielnic, b~d'lcych dawniej pod panowaniem rosyjskiem, austrjackiem i pruski em. Przez utworz~nie Panstwa
Polskiego zmienBy si~ radykalnie stosunki gospodarcze z zagranic~ obecn'l, Chc'lc okreSlie caly polski import i eksport,
nie .moina si~ rowniei opierac na liczbach statystycznych
doby obecnej. Musimy wzi'lc pod uwag~ zniszczenie naszego
przemyslu i rolnictwa . przez wojn~ europejskq. Ci~ikie po·
lozenie finansowe Panstwa i jego obywateli rowniei nie pozwala na normaln'l wymian~ towar6w z krajami zagranicznemi. Posiadamy wprawdzie caly szereg u mow handlowych,
ale to tylko pocz'ltek, ktory bynajmniej nie pozwala jeszcze
s1'jdzie, jald eksport i import b~dzie miala Polska . np. za
lat 20. Zachwianierownowagi gospodarczej na rynkunietylko europejskim, rowniei w znacznej mierze wplywa na
stosunki gospodarcze w Polsce. Dedukcja oparta na danych
innych panstw w czasach normalnych da przypuszczalnie
~ardziej prawidlowe wyniki, nii obliclanie naszego importu
1 eksportu, wedlug metod wyiej wspomnianych. Przeci~tna
morskiego przywozu i wywozu dla panstw europejskich wynosi mniej wi~cej 1 tonn~ na mieszkanca. Dla Rosji stosunek
ten przed wojU'l wynosil 0,25 t na 1 mieszkanca. Stawiaj'lc
Polsk~ w czasach normalnych niiej sredniej mi~dzy Rosj'l
a innemi panstwami, otrzymamy 0,4 - 0,5 t na mieszkanca,
a wi~c nasz przyszly eksport i importdla 30· tu miljon6w
ludnosci wypadnie 12 - 15 miljon6w t. Przyjmuj1'jc !lawet
z tych liczb niisz~, 1. j. 12000000 t, i odliczaj'lc na Gdansk
4000000, gdy Gdansk zacznie jUi wi~kszy miee obr6t nii
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obecny, to jest 2,5 milj. t, pozostaje jeszcze 8000 000 t do
przewiezienia przez inne porty. Chociaz Hamburg Szczecin·
Klajpe?a, a na poludniu Try jest i porty rumun~lde mog~
takze Jes~cze oko~o 2 (J~~ 000 t wziqc na siebie, to jednak
dla Gdym pozostaJe 6 mlIJ. t do przewiezienia. Obliczenia te
Sq robione dla czasow normalnych. Na najbliiszy czas trzeba
jedna~ liczyc si~ jUi z obrotem najmniej 2 - 3 miljony t dla
Gdynl.
. Opierajqc si~ na powyiszy~ przypuszczalnym obrocie,
proJektowany byl port w Gdym 0 zdolnosci przepustowej
6-8 milj. t rocznie.
.
Zap 0 c Z q t k 0 wan i e bud 0 w Y P 0 r tuG d y n ski ego. Podczas inwazji bolszewickiej, gdy sposob zachowania
si~ Gdanska wytainie wykazal, czego Polska moze si~ tam
spodziewac w powaznej chwili, koniecznose posiadania wlasnego portu przy wlasnem brzegu, jak rowniez zrealizowania
tej konieeznosci uwypuklily si~ i, w dniu 1 listopada 1920 r.
Komitet Ekonomiezny Rady Ministr6w przyznal na ten cel,
jako na zapocz<jtkowanie budowy wlasnego portu dla potrzeb
wojskowych, handlowych i rybackich, 40 miljon6w marek.
W dniu 12 maja 1921 r. 40 po slOw zglosHo w Sejmie
Ustawodawezym nagly wniosek 0 jaknajszybsze zrealizowanie portu morsldego w Gdyni. 13-go lipea tegoiroku Komitet Ekonomiczny Rady Ministr6w powt6rnie zajmowal si~
budowq portu morskiego w Gdyni, ale ze wzgl~du na niezalatwienie sprawy gdanskiej, ostatecznq decyzj~ swojq w tej
sprawie na razie odroczyt Tymczasem na wiosn~ 1921 r.
budowa portu w Gdyni zostala jUi faktycznie rozpotz~ta.
Wkr6tce po przyznaniu pierwszych kredyt6w w wysokosci
40 miljon6w, opracowano w og61nych zarysaeh projekt
przyszlego portu i rozpisano post~powanie ofertowe, kt6re
doprowadzilo do oddania pierwszych robot w Odyni T-stwu
Robot Iniynierskich w Poznaniu. Faktycznie na wiosn~ 1921
roku towarzystwo to przystqpito do robot. Umowa z tem towarzystwem zostala zawarta w Jistopadzie 1920 r. Pierwotny
projekt przewidywal budow~ portu rozciqgni~tq na lat 10.
Projekt uwzgl~dnH awanport · i 7 basenow, wciqgni~tych
w glqb lqdu. Cen~ tego portu okreslono na 110 miljonow
mk. zlotych.
.
.
Pierwszy rok budowy. Wobec tego, ie Tow. Robot
Ini., przy niewielkich srodkach materjalnych, wzi~lo na siebie
rowniei i inne powaine roboty, jak budow~ kolei KutnoStrzalk6w i Kokoszki-Gdynia, nie bylo ono w stanie jntensywnie prowadzie robot okolo budowy portu w Gdyni i dlatego jUi we wrzesniu 1921 r. umowa ta, zawarta mi~dzy
Rzqdem a Towarzystwem, zostala za obopolnq zgodq rozwiqzana. Od tego czasu budowa portu w Gdyni jest prowadzona sposobem gospodarczym przez Rzqd.
Kredyty udzielane przez RZqd na budow~ portu w Gdy~
ni do konca 1921 roku urosJy do 195milj. mk. pol., co w przeliezeniu na walut~ stalq, daje okoJo 71000 dolarOw. Za te
fundusze wykonano w roku 1921 estakad~ dlugosci 400 m,
bez usztywn'ien, zWqskim pokladem. Dalej wykonano molo ,
przystan dlugosci 160m, na palach, ze scianami bocznemi na
dlugosci 100 m na jednej, a 60 m na drugiej stronie. Nast~pnie wybudowano lamaez fal dlugosci 170 m, rowniez na
palach, ze seiauq 40 m z jednej i 50 m z drugiej strony. Kqt
mi~dzy molo i lamaczem fal zaladowano kamieniem na
dlugosci 60 m. Zuiytkowano na to 5200 mS kilmienia. Rowniei w tym roku zbudowano bocznic~ kolejowq, lqczl:\cq molo
ze stacjq kolejowq Gdynia, a tern samem port z krajem . Poniewai w tym okresie pieniqdz dewaluowal si~ .stosunkowo
wolno, zdolanoza stosunkowo niewielkq sum~ wykonac robot~ bardzo powainq.
.
R 0 k 1 922. W dniul stycznia 1922 r. sprawy hudowy portu w Gdyni objt:;lo Min. Przemyslu i Handlu.
Zdajqc sobie spraw~ z tego, ie przeprowadzenie planu
budowy portu na 6-8000000 t w przeciqgu 10, a nawet 15
lat, z powodu nieuregulowanych jeszcze spraw skarbowyeh
naszego panstwa, biHdzo b~dzie trudne,Min. zmodyfikowalo
plan ten, zmniejszajqc go na razie tak, aby byla dana moi nose ewentualnego rozszerzenia tego planu i stopniowego
jego zrealizowania. Tak zmodyfikowany plan przewidywal,
rowniei okres lO-letni oraz obr,jt 2500000 t. Pierwsze 5 lat
mialy bye uiyte na wybudowanie awanportu, portu rybackiego i przystani na dlugosci 800 m., dostatecznie· gl~bokiej.

437

W dalszych trzech lataeh miat bye wykonany 1 basen z przystaniq 2000 112 dlugosci,zas w ostatnich 2 latach - drugi
basen z dlugoscill przystani J 300 m. Realizacja takiego projektu tniala kosztowac 50 000 000 mk. zlotych.
Z chwilq przejseia budowy portu w Gdyni do Min. Przemyslu i Handlu, mozna uwaiac pierwszq faz~ budowy portu
za ukonczol1q. W r. 1922 na budow~ portu w Odyni asygnowano 391000000 mk., co w przeliczeniu na dolary wynosi 52 000
dolar6w. Suma ta lla rok 1922, w walucie nie zdeprecjowanej,
jest znacznie mniejsza, nii w roku 1921. Naleiy to tlomaezye
tem, ie jest to olms zwi~kszonych oszcz~dnosci za czasow
Min. SkarbuMichalskiego. To teiw tym roku prace okolo budowy portu, prowadzone ju.z wylqezenie wlasnemi silami, nie
uciekajqc si~ do wsp6tpracy z firmami prywatnemi, w znaeznie wolniejszem posuwaly si~ ternpie. Uloiono wiqzania na
estakadzie, wykonczono drewnianq konstrukcjE; molo -przystani, wykonczono drewnianq konstrukejE; lamacza fal i zaIadqwano przystan i lamacz fal kamieniem w ilosci 20000 m 3•
Pierwsz<! zim~, kiedy tylko sam rog konstrukcji molo by} zaladowany kamieniem, przystan i molo przetrzymaly dosleonale i mimo lodu i kry nie bylo iadnych uszkodzen. Druga
zima, kiedy przestrzen zaladowana znacznie siE; zwi~kszyla,
nie przedstawiala juz tylu obaw j min~la r6wniei pomyslnie)
mimo kilkakrotnyeh burz. JUi podczas pierwszej i drugiej
zimy, kutry i lodzie rybackie bardzo ez~sto korzystaly z portu
gdynskiego, aby si~ sehronic przed burz"!. Statld wojenne .
rowniei podczas lata dlugi czas staly w porcie gdynskim.
Pierwszy statek han1Jowy, ktory zawinql do portu gdynskie
go, byl to szkolny statek "Lw6w", ktory zabral w tym porcie
ok010 300 t balastu latem 1922 roku.
Ro k 1923. W roku 1923 na budoWE; portu ·w GdYlli
wydano 16655 000 000 mkp. eo w przeliczeniu daje okafo
87000 dolar6w . Za fundusze te p~zebudowano estakad~ na
molo dtugosci 400 m. Wybudowano elektrowniE; na 90 leW,
co pozwala oswietlie cafe molo i plac budowy portu. ZbudowanD i uruchomionotartak 0 jednym traku, heblaree i 3·ch
pilach. Ukompletowano warsztaty roboeze, dla ktoryCh wystawiono nowy drewniany budynek. Budynek staeji elektrycznej jest murowany. R6wniei ukonczono zaladowywanie
calego molo kamieniem. Budowy wodociqgu z wieiq cisnien
na 200 t wody w dwuch zbiornikaeh, niestety, nie udalo si~
zakonezyc. RobotE; t~ wykonywa firma K. Rtidzki i S-ka
z Warszawy. Z powodu opoinienia w dostawie dla wodociElgu cz~sci mechanicznych, nie moina bylo zakonczye ru ro ·
eiqgu, poniewaz ewentualne mrozy przy spoinionej porze
mogly spowodowac znaczne l1szlwdzenia.
Tak wiE;C za Iqcznq cen~ 210000 dolarow wybudowano
przystan i tymczasowy port, kt6ry po wykorlczeniu wodociqgu w r. 1924 b~dzie juz magI bye cz~sciowo otwarty dla
ruchu handlowego. Kierownietwo budowy portu posiada
znaczny inwentarz roboczy, mi~dzy innymi 3 km toru wqskotorowego (0 przeswicie 60 em) z dwoma parowozami i 50
platiormami, 0 lqcznej ladownosci 250 t. Pozatem znajduje
si~ w Gdyni diwig na 10 t, zmontowany na wagonie, 2 kafary
parowe, 3 promy ielazne i jeden drewniany, kt6re sluz<! do
robot, ale rowniei z poiytkiem mogl'! bye wykorzystane do
ce16w ladunkowyeh. Rok 1923 byl w opinji polskiej rokiem
przelomowym, 0 ile chodd 0 port w Gdyni. Chociaz ustawa
o budowie portu byla jUi W 1922 r. przyj~ta, to jednak szero·
Ide masy spoleezenstwa wciqi jeszcze sceptycznie na samq
budow~ portu si~ zapatrywaly. Przyczynialy si~ do tego brak
tradycji rnorskiej i bardzo powolna budowa samego portu.
I<:redyty przyznawane na budow~ portu, przyszybldm spadku
marki polskiej, topnialy bardzo pr~dko. Praca w takich
warunkaeh doprowadzala samych Iderownik6w budowy do
rozpaczy. Kilkakrotnie trzeba by to ilose robotnikow reduko~
wac, czasami wszystkich zwalniac, aby · potem cz~sc zn6w
na nowo przyjmowac.
13-go sierpnia 1923 r pierwszy oeeaniczny statek pod
banderq francusk q, "Kentucky", zawinql do Gdyni. Statek
ten, z powodu strajku robotnik6w portowyeh w GdafIsku, nie
cheqe tracieczasu, mimo swej wielkosci (7 000 t rejestrowych
brutto), zawinq! do portu gdynskiego i tu wykonat operacje
ladunkowe (wyladowat 24 t ladunku i zabral 1 700 emigrantow polskiCh wraz z ca1ym ich bagaiem) i po jednodniowym
postoju odjecbal do Francji. W tym samym roku dwa statki

PRZEGL.A,D 'l'ECHNICZNY.

438

handlowe "Gazolina" i "Gdynia pod banderq polskq zawitaly dla operacji ladunkowych do Gdyni. Fakt pobytu w Gdyni statku handlowego tak wielkich rozmiarow jak statek "Kentucky" bardzo dodatnio wptynql na cate zagadnienie budowy
portu. Nawet bardziej sceptycznie usposobieni przekonali si~,
U
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ie budowanie wlasnego portu wcaJe nie jest utopjCI, a przeciw-

nie bardzo realne ma podstawy. Przedewszystkiem sfery han dlowe porzucBy teral SWq roI~ biernCI w stosunku do Gdyni
i bardziej konkretnie do tego zagad'hienia zacz~ly przyst~powac.
(d. n.).

Czeskoslowacki przemysl lotniczy.
Napisal Z. Zych-Plollowsld, pplk.
(Ciljg dalszy do str. 426, N2 37 r. b.).

-. .
F

6. Breitfeld aD'anel{, Praha.
abryka zatrudnia ogotem kolo 5000 robotnikow; przy
silnikach Iotniczych pracuje okolo 400. Fabryka zajmuje si~ reperacjq silnikow Iotniczych roznych typow.
Dawniej wytwarzala masowo silniki Hiero 220 KM,
dzis ich jui nie robi, posiada ich jednak kilka w reperacji.
Obecnie wytwarza silniki wlasnego typu: Blesk 100 KM;
Perun I - 185 KMj Perun II - 240 KM; B. D. 5 - 450 KM,
wszystkie chlodzone wodq. Z nich Blesk jest uiywany na
szkolnych aparatach. Perun I przeszedl 100 godzinnq prob~
(szed1170 godzin) z doskonalym wynikiem; Perun 11 znajdtte
si~ na probie, szedl juz 100 godzin, rna isc jeszcze ze 30; BD
nie przechodzil jeszcze oficjalnej pro by. Wszystkie te silniki
zaopatrzone Sq w karburator wlasnej konstrukcji i swiece
Boscha dwukontaktowe. Fabryka otrzymuje tylko waly w sta·
nie prawie gotowym (obtoczone) z huty Poldi, pozostale cz~sci
wykonuje sarna (posiada 2 wielkie prasy hydrauliczne i szereg mlotow. pneumatycznych).
Tak wi~c cylindry prasuje si~ na miejscu, korbowody, walki rozdzielcze odkuwa si~ na wlasnych mlotach . Kartery, 'tloki i t. p. odlewa
si~ we wtasnej odlewni i 1. p.
Fabryka moir produkowac do 300 silni
kow rocznie, gdyi np. w listopadzie I'. ub. wy
puscila 28 silnikow.
Fabryka posiada wlasne laboratorjum wytrzymalosciowe i metalograficzne, wlasnq stacj~
prob z dwoma hamulcami wodnemi i jednym
na smiglo. .
Bleslc - Silnik 0 mocy 100 KM przy 1400
obr/min. posiada 6 cylindr6w pionowych w 1

Zawory Sl\ Utuchamiane bezposrednio od walka rozrzl\dczego umieszczonego nad zaworami. Garby waJka rozrzqdczego dzialajq bezposrednio na trzony zaworow.
Silnii< waiy 305 kg. Zuiywa paliwa 195 gramow na
KM·godz, oleju 12 gr.
Przy zamowieniu 20 sztuk, cena 170.000 kor. cz.
B. D. 5-500 KM przy 1400 obrotach na minut~.
12 cylindrow w dwuch' rz~dach, ustawionych w ksztalcie V.. KaMy cylinder niezaleiny.
Srednica cyl. 160 mm. Skok 190 mm. Silnik posiada
po 2 zawory sSqce i 2 wydechowe w kaidym cylindrze.
Silnik waiy 550 leg. Zuiycie paJiwa ] 95 gramow na
KM-godz., oleju 12 gr.
Nad kaidym rZE:dem cylindrow umieszczone Sq dwa
walki'rozrzqdcze, z ktorych jeden steru je zawora mi wlotowemi,
drugi wylotowemi.

rz~dzie.

.
Cylindry lCIczone po dwa wspolnq oslon'!.
Srednica cylindrow wynosi 120 mm skok
140 mm. Najwi~ksza moe 125 KM, przy 1600
obr./min.
Kaidy cylinder posiada po 1 zaworze SSqcym i po 1 zaworze wydechowym. Zaworyuruchomiane Sq od walka rozrzqdczego, umieszczonego na gorze, za posrednictwem diwigni.
Silnik waiy 205lcg. Zuiywa paliwa 230
Rys. 4 Silnlk Perun 230 ICM., fabi'. Breitfeld a Danek, Praha.
gramow na KM-gJdz., oleju 20 gr/KM-g.
Przy zamowieniu 20 sztuk cena wynosi
.
95.000 kor. cz. za sztuk~.~
7. Fabryka Walter, Praha.JinQnice.
, P~run I...: 185 KM pr~y 1400obr/min.; posiada 6 cylindrow plOnowych w 1 rz~dzle.
..
. Fab.ry~a samoc~odowa, ktora zaj~la ~i~ poza tem pro. Ws~ystkie cylindry oddzielne - wszystkie za·mi~nne dukCJq s11mk6w lotmczych; prowadzone sl\ 'tu obecnie obok
wzajemme.
si~bie wyrob samoc~odow i wyrob silnikow lotniczych. PraSredniea cyl. 150 mm, 'skok 180 mm. Najwi~ksza moc cUje okolo 300robotmkow, roczna wytworczosc mo:teosiCIgnqc
do 300 sztuk silnikow. Wyrabiane Sq 3 typy silrtikow: 60 KM
190 KM przy 1450 obr/min.
'
Po 1 zaworze sSqcym i jednym ;vyde~howym w cylin- 185 KM i 220 KM.
.Walter .60 KM. Si.lnik chlodzony powietrzeIp, 5-cio cydrze. Zawory urucho mlane s:t bezposredmo od walka roz- .
dzielczego umieszczonego nad trzonami zaworOw.
. i1ndrowy; cyltndry rozmteszczone sCI w gwiazd~; silnik rozwija
60 KM mocy przy 1400 obrotach na minut~. Przebyl on jui
Silnik waiy 285 leg. ZUiywa paliwa 195 gram6w na urz~dowq prob~ stugodzinnq z dobrym wynikiem. .
KM-godz., oleju 12 gr/RM-g.
•
.
Srednica cylindrow 105mm, skok 120 mm.
Przy zamowieniu 20 sztuk, cena 18000 kor. cz. za sztuk~.
Zuiycie paliwa wynosi 230 gramow na leonia i godzin~)
.' P~ru'f! II-:-24~ Kl\1 pr~~ 1400 obr/min. (w rzeczywisto- smartt 16 gr na KM-g.
SCI, zdaJ~ St~, me daje. wt~ceJ jak. 234 KM); 6 cylindrow pionoWaga silnika z piastq smiglowq wynosi 100 leg.
wych w jednym rz~dzle, wszystkte zamienne.
. Dwa iskrowniki "Scintilla" zapewniajq . podwojne zapaSrednica cyl. 160 mm. Skok 190 mm. Po 1 zaworze lame. .
.
sSqcym i 1 wydechowym w cylindrze, silnik przepr~iony.
Gainik umieszczony pionowo, syst. "Solex" . .

.]\&

38

439

PRZEGL1\D TECHNICZNY.

Cylindry silnika sq odlane z glinu, w ktorym nast~pnie ten moie dawac do 240 KM przy zwi~kszonej ilosci obrot6w,
wytacza si~ ieberka chtodzqce.
normalna jednak jego ilose obrotow 1400- odpowiada mocy
. W~l i korbowod glowny wraz ze swemi czterema pomo- 185 KM.
CUlczeml sq zmontowane na toiyskach kulkowych.
Srednica cylindra 150 mm. Skok 180 mm.
Tloki odlane sq ze stopu
aluminjowego. Ciekawym szczegotem jest umocowanie czopa
Uokowego. Czop ten mianowicie
mOie si~ luzno obracac w swych
gniazdach, nie b~dqc rowniei za·
cisni~ty w stopie
korbowodu.
Sposob ten, uiywany jui dawniej
przez firm~ Walter przy silnikach
sarnochodowych, rna podobno dawac doskonale rezultaty.
Zdenko Lhota na samolocie
B . H. 11. z silnikiern Walter
60 KM prze\eciat dnia 12 kwietnia r. b. 1200 km bez lqdowania.
Silnik pracowal bez przerwy okoto
10 godzin.
Walter - 185 KM. Jest to
Rys. 5. SHnik BD. 5, 450 KM, fabryk! Breitfeld a:Danek, Praha.rj
typ wzorowany na niemieckim '
B. M. W. 185 KM.
'. Posiada on 6 cylindrow w jednym rz~dzie. Kaidy cylinZuiycie paliwa 220 gr na KM ·godz.
der stoi oddzie\nie, posiada 1zawor sSl:\cy i jeden wydechowy,
~
smaru 16 " " "
"
Waga silnika z piastl:\ na smiglo 287 kg.
urucharniane za posrednictwem diwigni zaworowych od walka
Nowak na samolocie A 18-b z silnikiem tym zdobyl narozdzie1czego. Tloki aluminjowe, korbowody stalowe drl:jione . .
Walleiy w 7-miu lozyskach. Olej tloczony jest wewnl:\trz walu grod~ Massaryka za najwit,ksz'l 3zybkosc na przestrzeni 200
do tbow korbowod6w, wewnqtrz korbowodu przedostaje si~ ltm, robiqc 230 7cmJgodz.
do stopy korbowodu, .ktorq oliwi, jak rawniei scianki cylinWalter-220 KM. SHnik ten raini siE: od poprzedniego
dr6w.
tylko wymiarami: srednica cylindra 160 mm. Skok 190 mm .
. Kaidy Hok posiada 3 pierscienie uszczelniajl:\ce i 2 pier·
Waga silnika z piastCj smiglowq 304 leg.
scienie do zbieraniasmaru. Zapalanie podwojne od 2 iskroNowak na samolocie.A ·18 z silnikiem Walter 220 KM
wnikow Bosch'a Z. H. 6. Silnik wysoko przepr~iony. Silnik zdobyl czeski rekord wysokosci, osil:\gajl:\c 9140 m.

Przyklad masowego wytwarzania samochodowej skrzynki zmianowej.
Opracowal

z;

P.

(Dokonczenle do stc. 430 w Nc. 37 r. b.).

P i~ t n as tao per a c j a jest wykonywana ria wiertarce
i sklada si~ z wiercenia i gwintowania otworu oliwnego J
oraz planowania powierzchni dokota tego otworu. Dokladne

w dokladnie .obrobione punkty oporowe ,~ ani w zaciski rna
cujl\ce.
Lepsze opracowanie tej prostej podstawki nie Uest po-

,.
l·~~~~ . ~; ~,:~~ . . .~~ : . .
.

..,-...'." . ;-.'.!I

Rys. 19. Zwykly uchwyt podtrzymujl\cy
skrzynk~ na wiertarce.

umieszczenie skrzynki przy tej operacji nie jest konieczne,
gdyi wiertto jest centrowanel przez odlane stoikowe wgl~
bienie, dla~ego tei uiywa si~ podstawki niezaopatrzonej ani

Rys.
. _'

20.~

.

LSkrzynka utywana przy w!ercenlu sledmitt otwor6w
~ ~r6wnoczesnie. .

trzebne, gdyi iadna z zalet skrzynki nie polepszy si~, a czas
mocowania bE:dzie dluiszy. Wiertarka utywana przy tej operacji posiada urzqdzenie~ do szybkiej zmiany uchwyt6w na-
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rztidziowych. Pozwala to 11a pr~dk~zmianti narz~dzi potrzeb'
nych przy operacji (wiertla na gwintownik i frez).

zaskolek Dwotw6r lVl (rys la),centruj~cwten spos6bskrzynk~. Naciskaj~c diwigni~ w kierunku strzalki, opuszczamy g6r-

Rys. 21. Skrzynki wiertnicze uzywane przy wiercenill rownoczesnem dwu.
nastu otworow na wielowrzecionowce.

Rys. 24. Mocowadlo llzywane przy wiercenill i rozwiercaniu ti:1I
wytaczarce.
'
,

S z e s n a s tao p e fa c j a polega na wywierceniu siedmiu
otwor6w na sruby sztyftowe Q (rys. la).

n~ cz~se uchwytu zapotrioc<,\ korbowodu A. W ten spos6b ro~

Skrzynka uchwytowa jest przedstawiona na rys. 20.
Powierzchnia plaska kolnierza E (rys 2a) spoczywa na Iistwach
B,) szeroki wyst~p a wchodzi w otw6r loiyskowy A (rys.2a),

mocuje przedmiot,a drug~ kieruje wiercenie.
' Siedemnasta operacj a jest uskuteczniana na wielowrzecionowej wiertarce,
zaopatrzonej w podnosz~cy si~ st6t. Polega
ona na wierceniu osmiu otwor6w R (rys. la)
i czterech otwor6w dokola loiyska D Crys. 2a).
Skrzynka oraz pokrywa do niej uiywana przy
tej operacji Sq pokazane na rys. 21. Zestawienie widoczne jest na rys. 22.
Skrzynka obrabiana jest umieszczona
na trzpieniu, przechodzqcym przez otwory
loiyskowe AiD, (rys. 2a) i opiera si~ 0 powierzchni~ 0 (rys. 2a). Skrzynka uchwytowa
jest ustalana zapomoc'! zatrzasku A (rys 22).
,Kolnierz opiera si~ na czterech kolkach na
spr~iynach, unieruchomionych srubamido-,
ciskowemi. Oparcie to zabezpiecza od drgaiJ.
powstajqcych przy wierceniu. Przeciwko
obracaniu si~ zabezpiecza kolek E, wchodzqcy w otw6r K. Pokrywa sJizga si~ na
kolumnie wiertatki.
,
Poniewai st61 maszyny jest podnoszo·
ny, trzpien przechodzi wolno przez otw6r 0,
a bloki D naciskajq kolnierz skrzynkiobrabianej i iltrzymujq jq w stalej pozycji. Czynnose mocowania jest nadzwyczaj prosta: gdy
,
' st61 jest podniesiony do 'poJoienia roboczego, przedmiot jest zamocowany, bpuszczaj~c st6J-automatycznie zwalniamy pr~edmiot. Przy tym sposobie mocowa·
nia zaoszcztidzamy bardzo wiele~czasu.

Rys. 23. Inna skrzynka wier!nicza do wiercenia rownoczesnego otworow na jednowrzeclonowej \Viertarce ze specjalnlj glowicq.

Rys. 25Skrzynka wiertnicza do hzech malych otworow do
podtrzymywania p'edalu. .-

Rys. 22. Zastawienie skrzynki z rys. 21

botnik

jedn~ r~k,!
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Os i e m n as tao per a c j a skI ada sit:: z wiercenia szesciu otworow w pOviierzchni B (rys. 2a) i dwoch nadlewach
S (rys. la). Operacj~ t~ uskutecznia si~ na jednowrzecionowej
wiertarce, zaopatrzonej w specjalnq wielowrzecionowq glowic~. Skrzynka mocujqca, wpostaci pudelka, jest pokazana na
rys. 23. Obrabiana skrzynka jest umieszczona na trzpieniu,
przechodzqcym przez otworylozyskowe AiD. Od obracania
si~· zabezpiecza kolek, wchodzqcy w otwor [( (rys. 2a). Skrzynl{a zadskas.i~ za PQsrednictwem otworu D i powierzchni C
(rys. 2a), zapomoCq tulejki A nalozonej na koniec trzpienia
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rys. 26. Przedmiot umieszczamy na trzpieniu przechodz~cym
przez otwory loiyskowe AiD i zamocowujemy jak w poprzednich operacjach zapomoc'! tulejki. Obracaniu sic: skrzynki zapobiega kolek, wchodzqcy w otw6r K (rys. 2a), Kolel{ na sprc:iy-

i zakr~cania .sru~:

Rys.

26 .~ Mocowadlo~ do

r6i norodnych operacji nawiercania otwor6w.

D :ziewi~tnasta i dwudziesta operacje Sq bardzo proste i polegajq na wierceniu wqskic;:h otworow na wiertarce jednowrzecionowej, zaopatrzonej w specjalnq glowic~
o wielu wiertlach. Skrzynka mocujqca jest bardzo prostq podsta wkq,' zaopatrzonq w wyst~py centruiqce. D w u d z i est a
pierwsza operacja jest wykonywana na wiertarcE: ipolega na wywierceniu i rozwierceniu otworu (ry~ . 1a). Skrz~nka
mucujqca jest pokazal1a l1a rys. 24. MocuJemy obrablanq
skrzynk~ wzgl~dem tych samych punktow co j przy uiyciu
skrzynki rys. 18. Dwudziesta .druga op~ra.cja ~olega
na wierceniu otwor6w U (rys. la) 1 wykol1ywuJe Sl~ l1a Jednowrzecionowei wiertarce, zaopatrzonej w wielowrzecionowq
·glowic~. Skrzynka uchwytowa, r1's ..25, jest.P9dobna do skrz~n
Id pokazanej na rys. 20. PrzedmlOt Jest umleszczony na trzpleniu A, przechodzqcym przez otwory 10iyskowe Ai D (rys. 2a),
powierzchnia V (rys 2a) opiera sit:: .11~ wyst~~i.e C! moco,:,adta,
a powierzchnia 0 (rys 2a) skrzynkl )es.t doclsnu~ta tuleJ~~ B.
Tulejka jest zamocowana n~ trzplenlu .za~omocq .khmka,
wchodzqcego w rowek, wyitoblOny na trzplemu. Przeclw obracaniu zabezpiecza kolek. D, wchodzqcy w ot~6r L (rys. 2a).
R~kojesc E, poruszajqc si~ w kierunku strz~lkl, przyClska gl~
wic~F, w kt6~ej znajdujq si~ otwory dla wlertel, do skrzynkl.,

Rys. 28. Mocowad!o, obrotowena IOiysl!acl1 kulkowych do
gwintowania.

nie A unieruch~miany zapomocq sruby r~cznej B, podtrzy)
muje 'z dolu wyst~p obrabiany i przyjm~je nacisk narz~dzia.
Maszyna jest zaopatrzona w szybkozmlenny uchwyt do narz~dzi.
Nast~pnych

szesc operacj i polega na niewielkich nawierceniach, dokonywanych w prostych skrzynkach uchwytowych. Trzydziesta operacja ,sktada si~znawiercenia
wszystkich otwor6w na sruby, tak aby byly one lekko .stozkowe, mal~ r~cznq wiertark q elektryczn~, mocowadla speCJalnego
przy tej operacji nie uiywa. si~.
. ,
..
..
W tl'zydziesteJ plerwszeJ 1 drugle) opera~J1
gwintujemy wywiercone ot~ory. S~rzynk~ obrablanq mocuJemy w specjalnym UchwYCle,. OSlem .nast~pnych ope,
r a Cj i polega na nagwintowanlll.wszys~l{1ch pozostalych otwor6w na sruby sztyftowe. Skrzynk~ moctlJemy w prosty.m u~hwy
cie umieszczonym na loiysku kulkowem; dol~czante lozyska
do uchwytu pozwala robotnikowi latwo zmieniac poloieni.e
przedmiotu. Dwie ze skr~Yl1ek na loiyskach kulkow~ch s~ OPIsane poniiej. Trzydzlesta czwarta operaCJa po~ega
na nagwintowaniu szes~iu?twor6w, wywierconych na p.owlerzchni B (rys. 2a) , na gWlnClarce. Skrzynka uchwytowa Jest po. kazana na rys 27. Przedmiot obrabiany jest umo~owany na
trzpieniu przechodzqcym przez otwory lozyskowe A I D (rys. 2a-

Rys, 27. Mocowadto zaopatrzone w loiy s ~a rolkowe, uiywa. n~ .przyl '
. ,
gwintowan!u otworow,
l ~;tt-· __ .,'U1

Rys. 29. Zestawienie mocowadla wed lug. rys. 27.

D w u d z i e s ta 'trze ci a 0 pe:r~a c:j al.. sklada.=si~ z wiercenia, zaokr~glenia kraw~dzi, .frezowania i. gwintowania ot~o
ru do nalewania oliwy W (rys . 1a) . OperacJe te Sq uskuteczntane na jednowrzecionowej wiertarce, w skrzynce pokazanej .na

i jest ustalony przezkolek wchodzqcy w otw6r K (rys . 2a). Mocowadlo porusza si~ na dwu rz~dach rolek, pozwalajqcych na
ruch w dwu Iderunkach. Konstrukcja tego mocowadta jest pokazana na rys, 29. Ciek;awa jest konstrukcja samej rolki, kt6ra
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Trzydziesta siodma operacja pol ega na nagwintowaniu otworow U w kolnierzu (rys.la) i jest uskuteczniana na gwinciarce w uchwycie przedstawionym na rys. 28.
Skrzynkaopierasi~na trzpieniu przechodzqcym przez otw6r D
(rys. 2a), na trzpien naklada si~ tulejk~ przylegajqcq do po ·
wierzchni X (rys. 2a)j oprocz tego jest za mocowany kolnierz E.
Podkladka jest docisni~ta klinem przechodzqcym przez trzpieii.
Kolek wchodzqcy w otwor L (rys. 2a) zabezpiecza przeciwko
obracaniu. Dolna cz~sc mocowadla wspiera si~ na loiysku
kulkowem 0 duiej srednicy.
Opisy te Sq niekompletne, .jednak staranne przejrzenie
r-" - "-za1'lczonych rysunkow i fotografji uzupelni'l braid opisu. W rer~,,-i
feracie tym nie podano opisu narz~dzi, gdyi Sq to znormali·
zowane frezy, walki wiertnicze, wiertla, gwintowniki rozwier·
I
taki i t. p.
I~~
Naleiy zwr6cic uwag~ na glowne grupy operacji: pierw.
sze wiercenie i planowanie, nast~pnie frezowanie, wiercenie,
rozwiercanie, wiercenie i rozwiercanie g16wnych otwor6w 10iyskowych i operacje profilujqce, wreszcie operacje koticowe:
wiercenie i gwintowanie otworow na sruby.
Rys. 30. Mocowadlo na !oiyskach kulkowych wedlug. 28.
Przy wielkiej produkcji, naleialoby obrabiarki ugrupo- .
wac tak, aby przedmiot obrabiany przechodzil jednym ci q ·
jest moinosc poruszania si~ dolnej cz~sci ookolo 15 em, pod- giem od jednej operacji do drugiej. Przy malej produkcji leczas gdy rolka ma ruch okolo 3 em. Dolna listwa jest krotsza . piej obrabiarki ustawic grupami, wedlug typ6w maszyn. Jednak w kaidym wypadku kolejnosc operacji b~dzie ta sarna.
nii g6rna.

sklada si~ z walca 0 duiej srednicy w cz~sci srodkowej i walc6w zewn~trznych 0 malej srednicy Walec srodkowy jest
w stycznosci z gorn~ szynq, a zewn~trzne z dolnCl. Zalet q tego

I

Kilka slow

W ' sprawie

8- godzinnego
dnia pracy.

nosila a (r +QO,02

r)~ W powyzszem 0,02

r jest to dodatek na

koszta leczenia robotnik6w i ubezpieczenia od wypadk6w, ktory
z namiarern pokrywal wydatki te przed wojn~, a kt6re byly jedynemi swiadezeniami socjalnemi.
Obeenie, je~elibysmy chcieli utrzymac przeciEltny zarobek
dzi enny r6wny temu, jaki byl przed wojna.-, co bylo by ternbardziej sluszne, M utrzymanie kosztuje obecnie dro~ej ani:zeli
w roku 1914·ym, to musielibysmy liczyc zarobek na godzin~
r: 197, poniewa:z Illiesi~c normalny rna 4,28 X 46 197 godzin roboczych. Do prz~dwojennego miesi~czriego zarobku r,
obecnie musimy doliczac nast~puj~ce dodatki, kt6re b~dz S9; wyplacane robotnikom, b~dz s~ wykladane w postaci swiadczen

Poniewa~ p. prof. E. Geisler, nie zastrzegl w swoim artykule "W sprawie 8-godzinnego dnia pracy" (Prze gl. Techn.
oM 29, str. 342), co do tego, M rna na mysli dlugoS6 dnia roboczego tych tylko robotnik6w, kt6rzy bezposrednio wykonywuj~
jak~s praCl:~ (np. slusarze, murarze, robotnicy na tloczarkach,
na ml10 tkach pneumatycznych i t.p.), uwa~am, :Ze mam prawo,
a nawet obowi~zek wyjf\,snic, co nastflpuje.
Jakkolwiek trzeba przyznac zupelna.- slusznosc Szanownernu Profesorowi w tern, :Ze te kategorje robotnikow przy odpowiedniej Ol'ganizacji pracy, odpowiedniem wyszkoleniu i wy- socjalnychja wi~c: 1) za 2 godziny nadliczbowe w kazd9; z ~:
ksztalceniu w nich "obowilltzkowosci" mog~ przy 8-miu godzinnym dniu pracy wykonac wi~cej nawet roboty, ani:Zeli przy pra..
.
b d
. 3 . r. 52
0,066 rj 2) za 72
cy w cia.-gu 10-ciu gpdzin, to jed11ak nie zostaly przez Szano- sob6t mleSlflczme trze a oplaClc 197. 12
wnego aut ora uwzgl~dnione eale rzesze robotnik6w, kt6rych
praca, nie jest z natury rzeczy ci~glllt,lecz rna dU:Ze przerwy w CZa' dni I1iedzielne i swi~teczn8 nale~y si~ pIa,ca podw6jna, a wiflC
sie przebywania robotnika w zakladzie. Takiemi sl1 pracuj~cy
ar . 7; = 0,2 r. 3) dodatek za ur- .
przy wielkich piecach, w stalowniach, cz~sciowo w walcowniach, dodatek z tego tytulu uczyni .0.12
,
fabrykach przetworow ehemicznych, na kolejach, obsluguj~cy
. 15
3
nowoczesnie urzl1dzone kotlownie, obsluguj~ey silniki parowe lopy stanoWl 292 = 0,054 r, 4) dodatek za Kas~ Ohoryoh '5 .
i elektl'yczne i t. 'p., a nawet obsluguj!!oy wiflksze obrabiarki
metali w fabrykaeh mechanicznych. W tych wypadkach sto- od 6,5 % czyli 0,039 r i nareszcie 5) swieM wloMny obowi~zek
0
sunek ~czasu pracy" rzeczywistej, do "czasu przebywania~ wy- ubezpieczenia w "Zakladzie." we Lwowie okolo 3,5 / 0 czyli jeszcze
0,035
r.
.
padnie b. niski, byloby jednak nieslusznem mowic tll 0 niskim ..
Tak wiEle koszta robocizny na 1 robotnika stanowiBt mie"spolczynniku obowia.-zkowosci" i wyci~gac sta.d 'ujemne wnioski dla robotnika, Wiemy przecie~ b. dobrze, :Ze maszynista ob- siflcznie r (0,068 +0,2+ 0,054 + 0,039 + 0,035) r =1,394 r.
A poniewa~ przy 8 godzinnym dniu pracy potrzeba ju~ nie
sluguj~cy parow9; turbo prBtdnicfl poza obserwowaniem tego, co
wskazuj9; termometry, manometry, pro~niomierze, licznik obro- a robotnikOw, lecz 1,5 a (w stosunku do 12-godzinnego dnia
t6w i in. przyrz9;dy, nie ma nic do roboty, 0 ile maszyna jest pracy), zatem koszta robocizny na 1 tonnE'l sur6wki wynosz~
w porz9;dku i nie zaehodz~ jakie komplikacje, nie mniej jednak 1,5 a . 1,394. r
2,091 ar, '
Q
=Q- gdyprzed wojn~,jak widzielismy,
wybieramy na to stanowisko czIowieka odznaczaj~cego siEl wysoke; obowiBtzkowoscia.-.
1,02 ar. ·
k .
.
Pozwalam sobie jednak ~wierdzic, :Ze przy najlepszych wyQ
Ta WIflC koszta robocizny ua w. piecu musialyby
silkach robotnik6w i najlepszej organizacji praey w takich
oddzia1:ach, jak wielkie piece, stalownie, fabrykiprzetwor6w cha- wzrosn~c w stosunku 2,091 : 1,02=2,04 czyli przeszlo dwukrotmicznyc;h i t. p ., produkcja przypadaj~c~ na jednego robotnika nie. Przemyslowcy, bi'onis;c si~ przeciwko temu, obni~yli zarobki
silS; rzeczy wypadnie mniejsz,\ i dro:zsz9; przy 8·godzinnym dniu robotnikom. W wyniku zas ostatecznym mamy to, ~e obie strony s~ niezadowolone, gdyz robotnicy maj~ zamalo, a robocizna
praoy, anizeli przy 12-godzinnym dniu:
Porownajmy dla przykladu zarobek grupy ludzi obslugu- kosztuje jeszcze za dUM. '
j9;cych w. piece przy 12 ·godz. dniu pmoy przed wojn~, z waSqdZfl przeto, ~e nale~alo by spraw~ dlugosoi nozasu prze·
runkami obecnie istniej~cemi w Kongres6wce. - Jeieli przed bywania" bardzo dokladnie i naukowo zbadac i gdzie nczas
wojn~ w takim oddziale bylo zatrudnionych a ludzi i pJ'zeci~tny
pracy rzeczywistej" w wa.runkach idealnego robotnika dor6wzarubek ka~dego byl r zlotych miesiElcznie, to przy produkcji Q . nywa "czasowi przebywania U , tam ten ostatni nale~y ogranit surowca miesi~cznie robocizna bezposrednia na 1 tonnfl wy- czyc do !:l-iu godzin dziennie, za to tam, gdzie "czas pmoy" sta"

=

=

+

n
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nosi nie wi~cej nad 5 do 6 godzin, przedlu~y6 "czas przebywania" do 10, wzg'l~dnie do 12 godzin: dziennie. Podobne badania
i rozniczkowanie "czasu pl'zebywania" powinno bye zastosowane nietylko do poszczeg61nych grup l'obotniczych, ale i do
poszczegolnych robotnikow danej grupy. Chyba zgodzimy si~

latwo na to , ze J) czas pracy" tokarza uczciwie pracuj!\cego
na
•
malej tokarce, jest prawie r6wny "czasowi przeby,:ama", gdy
czas pracy tokarza obslugui!ltcego wielk!\ tokark~ meraz sLanowi z~ledwie 1/4 cz~sc nczasu przebywania".
B KamienslGi, inz.

PRZEGLf\D PISM TECHNICZNYCH.
Nowy przYI'1;lld mierniczy.
W dziedzinie pomiar6w technicznych osi!\ga si~, szczeg61nie metodami optycznemi, coraz to lepsze wyniki. Nizej podany
jest opis jednego z najnowszych przyrz!\d6w tego rodzaju 1).
.
Przyrzfl.!d ten (qs. 1) slu~y do mierzenia zewn~t1'znych
wymiar6w. Nie wymaga on miar koncowych nawet do mierze-

SUPORT ROLK,IOWV

_-----'~!!I'!-"--~

wewn~trz. lo~a. Pole widzenia optimetru i mikroskopu przedstawione jest na rysunku w wielkosci, w jakiej widzi je obserwator.
Przebieg podczas nastawiania na pewn!\ miar~ jest nast~puj~cy.
Chcemy naprz. nastawi6 przyrz!\d na mial'~ 450,2014 mm.;
w6wczas stawiamy konika na liczb~ 400, znajdujl\c8t si~ na podzialce zewn~trznej, wskutek czego uklad optyczny pol~czony
z konikiem znajdzie si~ pod kresk~ 4. Nastawienie to nie wy-

5UPORT

.~TZoWy

Rys. L

Widok przyrzqdu mierniczego,

niadlugosci kilkumetrowycll. Daje on najwyzsz!\ wymagan!\ dotychczas dokladnosc pomiaru. Jest to moZliwe, gdJi miai'ka polozona jest r6wnolegle do osi mie1'zonego przedmiotu. Widac to
ze schematu optycznego, kt6ry ,iednoczesnie wyjasnia budowEl
calego przyrz~du . Na l:ozu zn.ajduj!\ si~, dokladnie w odleglosci
100 mm, k1'eski (podw6jn.e), wedlug kt6rych ustawiasi~konikza.

maga szczeg61nej starannosci, gdy~ od niego nie zale~y dokl:adnosc pomiaru. Za posrednictwem uklad6w optycznych konika i glowicy, odzwierciadla siEl kresk~ 4 na skali precyzyjnej.
Obraz ten potrzebny jest tam jakowskaz6wka dla nastawienia
glowicy na miar~ 50,2, jak to widac z pola widzenia mikroskopu.
Obecnie plaszczyzny pomiarowe konika i gl:owicy,
przy
. nasta__
. __
... _
~=.:-::_"":==

~

!-=,,' _-:::::::=_~ J
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Pola widzenia optimetrui mikroskopu.

pomoc~ g1'ubej podzial:ki, znajduj3tcej si~ na zewn~trz l:o~a. Pod
gl:owic!\, na kt6rej umieszczone SEl,: zwykly optimetr do okreslenia
ni.iary i mikroskop mierniczy, znajduje si~ r6wnie~ w lo~u podzialkaszklana dlugosoi 100mm, podzielona na dziesi~tne milimetra. Z konikiem i glowicll, pol~czone s~ dwa uklady optyczn8, ~kt6re . biorB,: udzial w ich 1'uchach, przesuwaj~c si~ przytem

. I) Maschinenbau, 1924, 1i 9. Por. H. Mierzejewski. Metrologja
.
techniczna. Ksi~inica - Atlas. Warszawa, 1924.

Rys. 3. Schemat optyczny.

wieniu optimetru na zero, znajdujf\ si~ W odleglosci 450,2 mm.
Po zaloMniu badane.go przedmiotu pomiEldzy plaszczyzny pomiarowe,optimetr wskaze bez dalszego nastawiania miar~ z dokladnosciB,: do 0,001 mm bezposrednio na podzialce. Jeszcze
wi~ksz~ dokladnosc z latwosci~ mo~na oceni6 pomi~dzy kreskami podziaUci. Widoczne jest to Z ' l'ysunku pola widzeniaoptimetru .
Lo~yska rolkowe i st6t krzy~owy slu~~ do podtrzymania
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badanego pl'zedmiotu. St61 krzyzowy mozna pl'zesuwac wIdel'unkach wzdluz lub wpopl'zek osi, jak l'owniez w kiel'unku pionowym, a Pl'OCZ tego daje si~ on obl'aca6.
Na t~ maszynEj mierniczElt mO:lm~ l'owniez zalozyc dodatkowe urzEltdzenie do miel'zenia odleglosci wewnEjtrznych. Mozna
wykonywac pomial'Y bezwzglEldne, jak i porownawcze. Optimetr
i mikroskop se. tak umieszczone, ze z latwosciElt mozna 'obiepodzialki pl'~dko odczytac. Przyl'z~dy wskazuj3tce nacisk pomial'owy, ' ktore przewaznie wyma,gaja, oddzielnego odczytu, sElt
. wskutek zastosowania optimetru zbyteczne, gdyz optimetr automatycznie daje zawsze ten sam nacisk. Przez unikniEjcie arub
mierniczych i miar kOllcowych przyrza;dten nie podlega zadnemu zuzyciu i pozwala na prEldkie, pewne i dokladne pomiary.

1924

wieszonym w powietrzu ca1:emi godzinami, nie spadajqc. Nie
jest to zaprzeczeniem prawa pl'zyci3tgania, jeno dowodem, ze
ciEl~ar staje siEl bezsi1nym wobec innychpraw fizykalnych,kto rym ulegajq cza;steczki pylu. Bowiem kamieI'l 0 obj('}tosci ] cm~
tworzy po zmieleniu go do stanu koloidalnego (na cza;steczki
srednicy 101111) powierzchniEl 600m 2• Gdy zbadamy cza,steczki
te pod mikrosl~opem (w kropli wody), zauwaZymy zjawiska jeszcze dziwniejsze: oto czqsteczki te, bez dop1'owadzania do nich
energji z zewn3ttl'z, poruszaja; sif< samoistnie zupelnie niefore
mnemi drogami, m .. in. tez z dolu do g6ry, czyli przeciw kierunkowi slly ciEjzkosci. Jest to wlasnie pl'zyldadem r u c h 6 w
Brow na, sumal'ycznym skutkiem uderzeI1 drouin. Kazde cialo,
dostatecznie 1'ozdrobione, wSrkazuje te ruchy i, im wymiary cz~
steczek sq mlliejsze, tem ruchy stajElt siEj zywsze item bardziej
K.R.
czBtsteczki wylamuja, si~ z pod p1'awa ci~zkosci.
Znnczenle uauki 0 8tanach IwloidaIllych 1).
Lecz i inne jeszcze objawy tego stanu zaslugu.illt na uwagEl.
Kamien
normalnie nie posiada widocznego ladunku elektryczPod tytulem powyzszym omawia prof. W. Ostwald na ianego
w
stosunku
do swego otoczenia. Gdy zmielemy go na pyl,
mach pismll V. D. I. zasadnicze cechy stanow koloidalnych
materji i charakteryzuje znaczenie nowej galElzi wiedzy, kt6ra to oblok takiego pylu staje siEl najwyrazniej llaladowany. Na
tem zjawisku oparto nowoczesne metody usuwania pylu, zmu·
temi zagadnieniami siEl zajmuje.
Pomimo nmlodoaci" nowej nauki, licza;cej zaledwie ok. 20 szajEltc go do przesuwania siEl w polu elektrycznem. W pewnych
lat, l'ozwinEjla si~ ona juz ogromnie i wzbudzila powszechne za- warunkach sp1'zyjajqcych (b. suche zimne powietrze) hidunki
interesowanie 2). Przypisuje to autor temu, iz zadna inn a nauka elektryczne oblok6w pylu moga; bye tak duze, ze nastElpuje wynie l'okuje tylu zastosowan w technice i w najr6znorodniejszych ladowanie zapomocq iskry i wybuchu. Sa; to owe znane wybuchy pylu, zdarzaja;ce siEl z najrozmaitszemi cialami (wElgiel,
dziedzinach pl'zemyslu, co wlasnie nauka 0 koloidach.
.
J ak zau waza prof. W. Ostwald, nauka ta czyni liczne od- ma;ka,oukier); do tej samej gategorji zjawisk nalezElt 1'6wniez
krycia w dziedzinie zjawisk od setek lat znanych, co wiElcej, zwykle bu1'ze, podczas kt6rych nastEjpuj3t wyladowania pomiElwskazuje, ze niejednokrotnie poslugiwano aiEl w przemysle jej dzy zbiorowiskami dyspersoidaillych kropelek wody, przy jednoczesnej koagulacji (deszcz).
.
postulatami, nie zdajEltc sabie wcale z nich sprawy.
mial'Ej
zmniejW
dziedzinie
optyki,
rozdrobienie
cial,
w
Pl'zebiegaja;c w paru slowach histol'jEl badan roztwor6w
i osad6w, zaczynajBtc odBenjaminaRichte1'a i Francesco Selmi, szenia cza;steczek, powoduje r6wniez interesujqce objawy. Niekt6rzy przed 100 laty dostrzegli r6znice w tych zjawiskach £i- pl'zezroczyste w masie zloto, staje si~, jak wiadomo, pl'zeswieea
zyko ·chemicznych i podniesli istnienie t. zw. "pseudol'oztwo- jl\cem zielonkawo w cienldch listkachj pl'zy dalszem rozdrabianiu otl'zymujemy niebieskie i czerwone ztoto. Natomiast prze1'6w~ (zawiel'aja;cych nadzwyczaj drobne cz!\steczki osadu,ktory
miesi3tcami nie osiada i p1'zenika przez najdrobniejsze mtry), . zroczyste eialo, jak szklo, staje siEl z pocza;tku bialem,p6Zniej
oraz Grahama, kt6ry stwierdzil r6znice w zjawiskach dyfuzji przeswiecaja.cem i mieni si~ kolorami Mlto - niebieskiemi(opalescencja), pl'zyczem na ciemnem tIe daje kolol; niebieski, zas
r6~nych roztwor6w, wyjasnia autol', ~e roztworami koloidalnemi naz,:al !en ostatni uczony takie, W kt61'ych dy£uzja pl'awie pod Bwiatlo - zalty. Zjawiska te objasniaja, bl~kitny kolor niewcale SH) me. odbywa (roztw. gumy, gliny i t. p.) i ktore skla- ba, jako zbio1'owiska rozmaitych dyspel'soidalnych, bezba1'wnych
daja. si~ z nadz~vyczaj drobnych cz!\steczek materji, zawartych cza;steczek na tIe ciemnej przestl'zeni mittdzyplanetarnej, o1'az
ranne i wieczorne zabarwienia czel'wone i Mite, gdy cza;steczki
w rozpuszczalmku.
.
Dalej podkresla autol', ~e granicy pomi~dzy l'oztworami te p1'zeswietla slonce.
Dalsz3t wlasciwosciq stanu koloidalnego cial jest ieh b. da' ,
koloidalnemi a molekularnemi, z jednej strony,01'az 0 grubszych
cz!\stef'zkach,z drugiej, - nie istnieje i okresla stan koloidalny leko posuniElta nieprzemakalnoS6 i nieprzellikliwosc wzgl('}dem
gazow. Przeciwnie, woda naprz. moze w takim pylku plyna.6
~ako pewien stopien ba1'dzo daleko posuni~teO'o 1'ozdrobnienia
materji, rozdrobnienia takiego, za cZ3tsteczki j:j nie s!\ widoczne od dolu do g6ry, jak po cienkiem wloknie (wloskowatosc).
R6wniez chemiczne wlasciwosci cial koloidalnych wyka~od zwylclym ~~kr~s~opem, maj!\c wymiary od 1 do 201111 (mil]or:o:v!?h CZ"lSCl mlhmetra). CZ3tsteczki te jednak bywaj3t naj- zuja; duz~ l'oznice, kt6re wynikf.\,ja, .ze zllanego prawa, iz szybcZElscleJ Jeszcze ok. 200 razy wi(lksze niz drobiny danego ciala. koM reakeji zale~y od wielkosci wsp6lreagu.ia;cych powiel'zchni.
. Nasuwaj!\ce si~ przypuszczenie, :te stan koloidalny mo~e Wazne w technice katalizatol'Y wykazuja, olbrzymi wzrost tych
przybl'ac kazde cialo, nauka potwierdza. Istotnie bowiem otr'zy- swych wlasciwosci pl'zy daleko posuniEltem l'ozdl'obnieniu (pla:nano, naprz. s61 kuchennll! koloidalna. (w benzolu), wod~ kolo- tyna, nikiel, tlenek zelaza).
Jest przytem rzecza, ciekawa;, za charakterystyczne wla e
:dal~a. (przez szybkie ochladzanie nasyoonego niElt ksylolu)
". sciwosci cial pojawiajElt siEl (wzgl. zanikajq) stopniowo w mial'~
1 w. In.
.
Stan koloid~ln~ mo~e bye osi1\gniElty d wiema d1'ogami: zmniejszania wymiar6w czEltsteczek, dalej osi3tgaja; pewne maxialbo .drogllt rozdrablallla do.naIezytej wielkosci czEltsteczek(mlynki m?m (wzgl. ~inimum) i nastEjpnie zn6w, przy pl'zejsciu do wykolOldalne), a~~o te~ .dl'oga, powiEjkszania najdrobniejszych cza;- mlar6w drobmowych, zanikaja; znow (lub na nowo si~ ukazuj3t).
steczek matel'jI (dl'obm) do odpow. wymia1'ow (str3tcanie wstrzy- Naprz. blacha platynowa wykazuje b. male zdolnosci katalizamane w ~ewnej c~wili). Pierwszy spos6b nazywamy'metodll! cyjne, koloidalna platyna natomiast- olbrzymie (dzialanie
1.gra~-atotnuplatyny ujawnia si~ w 70 miljonach litr6w utledys pel'sy]n~, d1'ugl- kondensacyjna;.
mOl1~J
w~dy), zas platyna rozdro bniona do pylku molekularnego,
Bior~c pod uw.agEl.mozliwoMuzyskania stanukoloidalnego .
kazdeg'o ?lal~, a Wl~C 1 ?ial stalrch i gaz6w, widzimy jak ob- prawle me wykazuje zdolnosci kata:Iizacyjnych.
.
Oznaczenie 1'ozdrobnienia koloidalnego dla kazdego ciala
s~el'n~ dZIedzm~ obeJmuJe omaWlana nauka, Dym, mgla, ernul.
Jest
rzeczfl:
b. nielatwq, (mikroskop pozw&la dojrze6 zaledwie
sle, stopy metali opal'te Sll! na zjawiskach koloidalnych.
R~zdrobnienie materji posuniEjte do stanu koloidalnego, sta~, gramczlltCY z koloidalnym) i p1'owa.dzi siEj drogllt badania
wywol~.Je .daleko ~da.ce zmiany jej wlasciwosci, nad czem za- zmIan r6znyc~ w:las~osci da..nego ciala. A wiEjo naprz.,stan taki
char~kt~ryzuJe Sl~ mezdolnosci3t . do krystalizacji (kt6ra nalezy
trzymuJe SIEl dluzeJ prof. W. Ostwald. .
.
Kamien, zmielony na pyl, moze pozostawa6 w stanie za. ~o zJawIs~molekularnej dyspersji), olbrzymil\ 'chlonnoscia; wody
1 t~vorzem~m postaci gala1'etowatej, ogroml,la; spr~zystoscillt (ka- .
'.
.
uczuk kolOldalny) i t. p.
I) Z. d. V. d. 1. N220, 1924:
Lecz nietylko w przyrodzie martwej spotykamywcia;z
.
2) 110se. :wydanych prac z tej dziedziny wsamyeh Nlemczech stan koloidalny miiterji. Wszystkie o1'ganizmy zywe i ol;gaIiizm
sl~ga klll<u tySl~Cy DUio uwagi tym zagadnieniom poswi~cajll czasoplsludzki wtej liczbie skladaje. siEl l'6wniez z materji w stanie koloi.
ma techn.iezae. Zalo.ione przed 17 laty pismo "Kolloidzeltschrlft", lllczrife dalnym; srodki zywnosciowe sa; takze koloidalne (mi€lSO - stan
z dodatklem • KollOldche1T!ische Beiheften" Hczy z gorll 50 tom6w. Utwogalaret~waty, mleko -:- mieszanina eza;steczek grubszycli; ~ jak
rzon~ Specj~lne laboratorja i katedry, zajmujllee si~ zagadnieniami tej
nau~l, a od 'J3 roklJ. istnieje towarzystwq "I\oIloid Gesellschaft" ' lIcz llce
h:opelkl tluszCZUj k~lo~c1alnych~jak kazeina .wl;eszcieq1'obinz gorll 7~0 czlonk6w.
.. ' .
. .' .
cukru i soli). To sarno : powiedzie6 mazna 0 'p1'zemysle . wlQ~ni~
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stY!ll, papierniczym i celu10zowym, garbarstwie, farbiarstwie,
ktOre maj8t do czynienia przewa:lmiez koloida1nym stanem ciat
rEo samo dotyczy wreszcie przemyslu gumowego i farmaceu·
tycznego.
Nie mniej przemysl chemiczny organiczny ma do czynienia z koloidami (smola, hydrauliczne srodki wi8tz8tce) . Naj.
wiElcej zas nas interesuj8tca metalurgja o-piera siEl w znacznej
mierze na zastosowaniu cial w stanie koloidulnym. Stopy metali maj8;, jak wiadomo, zupelnie ro±ne wlasciwosci przy tym
samym skladzie chemicznym, lecz l'oznym stopniu rozdrobnienia. Jedna i ta sama cZEjSC skhidowa metalu (zelazo, karbid zelaza, w~giel) moze wystEjpowae w postaci mniejszych lub wiEjkszych ziarenek, zmieniaj8tc wlasciwosci ciala.
W~giel hartowniczy, w~giel wyzal'zalny i gralit, jak
rowniez austenit, martenzyt,trustyt, osmondyt, sOl'biel, per·
lit i t. d., sa,. postaciami jednego i tego sumego ciala, lub -pary
cial i r6zni8; siEj miEjelzy soba,. tylko stopniem rozdrobnienia.
W obu szel'egach zachodzi stopniowa ' zmiana wielkosci cZ8;ste ·
czek, a razem z tem stopniowa zmiana wlasciwosci, ktore
osia,.gajllt maximum w stanie koloidalnym. Naprz. trustyt jest
koloiaalnym karbidem z.elaza (cementytu) w srodowisku zelaza
(ferryt), wowczas gdy naprz. perlit ma postae wiE}kszych cz8;steczek dyspersoielalnych (postac koagulacyjna). Zurazem wiadomem jest, ze trustyt charakteryzuje gatunki stali 0 najwyzszej sprEjzystosci, gdy w razie obecnosci perlitu wlasciwo}ie ta
znacznie shlbnie. Naprz. stalna sprEjzyny do zegark6w jest stopem, zawieraja,.cym koloidalny trustyt.
.
. ..
.'
. Przytoczone powyzej przyk/:ady dostatecznie .ilustl'llj~
obszar nauki 0 stanaeh koloidalnych i obrazujl'\ jej znaczenie.
Dalszy jej rozw6j wrMy, ze bEjdzie ona jedna,. z potflznych
dzwigni techniki.
,.

"Spelitl'ogl'af Miillerl\ do pl'omieni Rontgenn 1)
Spektrograf MUllera, budowany' przez firmEj Adam Hilger'
wyroznia siEj od innycb tego rodzaju p1'zYl'zBtd6w malemi wymiarami i stosowalnoscillt do roznych wspolczesnych fotograficznych metod badawczych, przy kt6rych uzywa siEj p1'omieni
odbitych. Niedawno opisallsmy w naszem pismie baelania odksztalcen krysztal6w metali zapomocflt promieni Rontgena, daj~cych t. zw. widma Laue'go. Spektograf MUllera jest przeznaczony do podobnych badan, lecz oparty jest na innej metodzie.
Promienie X nie przechodzSt tu przez badana,. pr6bkfj, lecz
przenikajl'\ do pewnej glEjbokosci, i sBt poohlaniane w tem wiEjkszym stopniu, im wiEjksza jest ilose przenikanych przez nie
warstw ugrupowan atomowych. Pochlanianie i odbioie wiBtzki promieni X od kazdej powierzchni atomu jest niedostrzegalne i tylko interferencja promieni, odbitych od wielkiej ilosci '
tych powierzchni, wzmacnia je 0 tyle, ze mogllt one sluzye za
podstawEl do pomia1'ow.
Odbicie promieni otrzymujemy, gdy (wedlug wzoru W.H.
Bragga) n'A = 2dsin0, gdzie n oznacza ilose odbijajfltcych
powierzchni atomowych, d odleglosc mifjdzy niemi, A dlugosc ~fali promieni X i 8 ~ k4t padania promieni. JeMli odbicie w kierunku (8) jest doM silrie, to na kliszy fotografioznej zjawia siEj linja widmowa. Jezeli obr6cimy probk~
(krysztal), kfltt padania e zmieni si~, lecz kfltt odbicia nie ulegnie
zmianie, jak to bywa z promieniami swiatla, odbitemi ·od lustra,
natomiast odbicia nie b~dzie wcale, az dop6ki, w mia1'Ej obracania pr6bki, nie zostanflt osi~gni~te zn6w warunki r6wnania
Bragg'a przy nowych wa1'tosciach n, die.
Metoda powyzsza daje moznosc obliczania d przy elanem A.
Do obracania pr6bki zastosowano oscyluj~cy stolik, poruszany zapomoca; zwolna rozwijajfl:oej si~ spr~zyny.
Pr6cz metody Bragga, mogllt bye zapomocflt tego przyrzStdu prowadzone badania metodfl: Laue 'go, Debye'go, Scherrera 1ub
Hulla. W tyoh wypadkach nalezyzastfltpi6 badany krysztal zlepkiem z proszku krystalicznego, nalepionego na arkusz papieru
lub miki.
Zasadniczo spektograf Miillera sHada si~ ze stolika obrotowego z podzialk~ kolowllt .A (rys. 4 i 5), umocowanego na
suporcie, ktory zawiel'a uchwyt do krysztalow. Uchwyt ten
jest utworzonyprzez plytk~ pionowtl, zaopatrzonBt w ekrao 010wiany, dokt6rego przylepia siEjbadana,. pr6bkEj C zapomocBt '\yosku W. Przez suport przechodzi belka otr6jkllttnym przekroju,
I)
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wzdluz kto1'ej pl'zesuwa si~ kaseta dokliszy fotograficznej (nie
wicloczna na l'ys.) Pl'omienie X s~ kierowane przez szczelin~ 8,
utwo1'zonq pl'zez dwa zWEjzajqce sifj klooki spizowe B, zamocowywane srubkami. Przesuwajf\c klocki szel'okosc szczeliny moze bye zmieniana od 1172m do 0,02mmj

Rys. 4 i 5. Rzuty poziomy i boczny spektografu .
Wahania stolika,o amplitudzie 12 0 i (\zEjstotliwosci 40
na godziuE\, silt uskutecziiiane zapornocllt tarczy mimosrodkowej,
zaklinowanej nawale sprEjzyny napEjclowej.
Sruby 8 1 iS2 Bl:uz~ do p1'zesuwania uehwytu wzgl~dem
stoiu, zas sruba S s - 'do nieznacznego przechylania uchwytu,
w celu dokladnegooswietlania przedniej scianki hysztalu pl'zez
wychodz8;ce ze szczeliny promienie Rl)ntgena.
W wypadku badania proszku kl'ystalicznego, naklejonego na arkusz papieru lub miki, usuwa si~ uchwyt i zaciska siEj
9,l'kusz naprzeciw szczeliny przy pomocy spr~zyny F.
Przy stosowaniu metod Hulla i Debye'go, uzywa sifj piel'scieniowego aparatu fotograficznegQ, w kt6rym swiat10czula
blonka otacza oswietlonllt p1'zez prdmienie X pr6bkfj.

Wtasnosci gazow bardzo rozrzedzonych 2).
Cykl wyklad6w prof. E. Rutherforda wRoyal Society byl
p08wiEjcony tejwiosny zagadnieaiu wlasnosci gaz6w rozprEjzonych do nadzwyczaj niskiego podci§nienia. Historja tego zagadnienia jest szczeg61nie ciekawa, gdyz ·postEjPY w tej dziedzi·
nie daly szeregdonioslych odkt"yc, dotycz~cych przechodzenia
elektrycznosoi przez rurki pro~niowe, pl'omieni katodowych,
praw tal'cia cieczy w niskieh pr~~nosciach, promieniRontgena,
budowy atom6w, Wi:eszcie pl'ostownik6w rtE}ciowych, tak duze
znajduj~cych obecnie zastosowanie.
Zaczynaj8;c od zarysu historycznego, prof. E. Rutherford
wspomnial 0 oc1kryciu Torricelli'ego z 1'. 1643 ijego "do~
swiadczeniach w Akademji we Florencji, w kt61'ych wykazywal
on bezwzgl~dn!l; pr6zniEj nad slupem rtEjci pewnej wysokosci.
Gn ericke, w latach 1660 - 1670 posun8tlzna:cznie napl'z6d
to zagadnienie przez wynalezienie pompy powietrznej i zw1'6cenie uwagi na wahania wysokosci slupa rtE}ci, w zale~no§oi od
pogody. RozprEj~anie gaz6w byIo prz'e z niego posunifjte do

'10~O at.

Uczony ten jest tez wynalazca,znanych' ,,,szystkim

"pulkuli Magdeburskich".
Dalej przyczynil si~do ' badan w tym zakl'esie R. B oyl e,
lecz naogql okres 2 stuleci, az do r. 1840 - 1850 1;1ie przyni6sl
iiic nowego. W latach zas wspomnianych Geisler i Sprengel wynalezli ' d wie r6zne pompy l'tEjciowe, kt6re po dalszych
ulepszeniach daly moznosc osia,gania rozprEjzania do 10-6 at.
Pompa t{pl'engela miala t!;\ zalet~, ze latwo je,mozna bylo uczynie samoczynn~, i ze stopieii:rozprEjzenia mozna bylo roz1'6zniac
wedlug stuku udel'zajf\cych siEl kropli rtfjci.
Pompa rt~ciowa byia zastosowanu ptzez .C rookes'a do
badan pl'omieni katodowych i radjometru, lecz Orookes jeszcze
wielu wa~nyoh wlusnosci gazow l'OZPl'~zoilych nie znal, jak
3)
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twierdzi prot. Rutherford. De la~.R u e i Miller poslugiwalisiE)
tez tak8t pomp!! do baclan pr~~k6w w rurkach pr6zniowych oraz
do badan wyladowan elektrycznych w takieh ruraeh. IN tych
ostatnieh byla osj~gana p1'E)znosc do 10--: 7 at.
Zaezynaja;e od r. 1900 sztuka uzyskiwania niskieh p1'E)~ '
nosci uezynila ogromne postE)Py. Glownemi etapami jej 1'ozwo ·
ju bylo: 1) oclk1'ycie Dewar'a, ~e w~giel drzewny, ochloclzony
w skroplonem powietrzu, ma wlasnosc niezwyklego pochlaniania gazow i 2) prace Gaede'a, ktol'Y w r. 1905 zbudowal wiruj8teSt pompE} rtE)eiowSt, zas w 1'. 1912 wynalazl t. zw. pompEl dl'obinow3;, opal't~, na zupelnie nowej zasadzie-wysysania powie·
trza zapomoc8t tarcia 0 tal'czE} szybko wiruj~ellt . Pompa ta, jak
wiadomo, nie ma weale zawo1'ow i sklada siQ tylko z waleowatej oslony 0 d wlleh otwol'ach na obwodzie oraz z tarezy, wiruj~
eej wewnf\!trz oslony, ktora wysysa powietrze, kierujStc je od
otworu dolotowego do wylotowego. Dopoki srednia tl'ajektorja
swobodnego biegll drobin jest niedu~a w po1'ownaniu z dlugosci3;
kanalu' pomiE)dzy Ob11 otwol'ami, l'ozprElzenie osilltgl.1lne przez
pompQ jest pl'oporejonalne do wymiarow tego kanalu i prQdkosei obwodowej tarczy. Gdy jednak prQznosc spada niMj
10- 5 at, lepkoS6 powietrza pl'zestaje odzialywa6, gdy~ wzajemne udel'zenia dl'obiri powietl'za w takieh wal'unkaeh silt bardzo nieliczne w porownaniu z udel'zeniami ich 0 tarczQ; wowezas wiEle rozprElzenie zale~y tylko od prQdkosci tarczy i mo~e
by6 posuniElte a~ do 10-8 at, przy ilosci obrot6w tarczy 1 000
na minutQ.
(d. n.)

Kongresy i Zjazdy.
U ZJAZD FIZYK6w POLSKICH.

Przy koncu wrzesnia r. b. odb~dzie sic: w Krakowie, II-gi Zjazd fizykow po1skich, ktorego program poniiej zamieszczamy . Nalety zauwatyc,
ie poprzedni zjazd pdbyl si~ zaledwle przed rokiem, obejmuJi\c sprawozdania zprac dokonanvch jeszcze w okresle z przed woJny, wskutek
czego nie mogl on zobrazowac naleiycie naszego wspolczesnego ruchu
naukowego w dziedzinle fizyki. Bogaty i>rogram Zjazdu swiadczy jaknajlepieJ 0 dorobku rocznym, tak w zakresie prac do§wladcza1nych, jak
i teoretycznych,' budzqc zrozumiale zainteresowanie w kolach specjalistow.
Pi l\ t e k, 26.1X, godz. 7 wieczorem:
Zebranie towarzyskie uczestnikow Zjazdu w sail Towarzystwa
Technicznego, ul. Straszewsklego Nr. 28 (naprzeclw Uniwersytetu).
Sob 0 t a, 27.IX, godz. 9 nino:
Walne Zebranie Polski ego Towarzystwa Fjzycznego.
Godz. 10 ranD:
Otwarcle Zjazdu w Zakladzle fizykl U. J. I wyb6r prezydjum.
Odczyt Prof. dr. J. Weyssenhoffa: 0 teorji wzglc:dnosci.
.
.
Godz. 4 popoludniu:
Prof. dr, S. Pienkowski: '1) Swlecenle zapoinione w powietrzu.
2) Zanikanie swiecenla zapoinionego w parach Hg.
Prof. dr. S. Pienkowski j A. Jablonski: Nowa metoda' mierzenia absorbcji
clal f1uoryzujljcych w parach Hg.
S. Szczeniowski: 0 wydajnosci we fluorescencji.
W. Bernhardt: Zanikanie swlecenia zapoinlonego w powletrzu.
W. Majewski: Swlecenie par rtc:c1 w wyladowaniu bez elektrodowem.
H. Niewodniczanski: Absorbcja swiatla w parze rtc:ci w stanie destylacji.
A. Soltan: Widmo pasmowe .rtc:cl.
Prof. dr. L. Wertenstein: Z badan nad gazami bardzo rozrzedzonemi.

., . R6wnoczQsnie godz. 4 popal.: Sekcja meteorologiczna (w malej sali
Zakladu iiz. II. p.).
Prof. K, Szulc: Organizacja Panstwowego Instytutu meteorologicznego.
E. Stenz: 1) 0 wahaniu przeiroczystosci atmosfery ziemskiej;
2) O· potrzebie zaloienla w Polsce obserwatorjum aerologicznego.
A. Dobrowols.ki: 0 podstawowem zagadnleniu hydrodynamicznem meteorologji gorskiej.
Prof. W. Smosarskl: Woda w atmosferze w stanie rozpylonym.
Niedzlela, ·28.IX, godz. 9 ranD:
Prof.' M. Wolfke: Powstawanie ladunkow elektrycznych przy lupanlu krysztalow.
Prof. dr. M. Wolfke i H. KamerUngh Onnes: 1) Stala dielektryczna ciektego helu;
2) Stala dielektryczna cieklego I stalego wodoru.

C. A. Pawlowski: Badania nad stall! dielektryczni\ m~tnyeh osrodkow.
Dr. M. Jezewski: Wplyw pola magnetycznego na stall! dielektrycznq.
T. Nayder: 0 stalej dleleldrycznej slabych elektrolitow.
J. Mazur: Rozpylanie katodo~e stop6w,
Godz. 4 popoilldniu:
Prof. dr. Cz. Reczynskl: 0 reakcji chemicznej w lul{U elektrycznym.
Prof. St. Kalandyk: Przewodnictwo par soli w plomieniu chlorowodorowym.
Prof. dr. T. PE:czalsld: Cementacja metali solaml metalicznemi.
Prof. dr. T. Malarski: Ze studjow nad hydrosQlami.
Prof. W. Swic:toslawski i W, Daniewski: Badania tonometryczne zapomoq
nowego ebllijoskopu.
Prof. dr. B. Szyszkowski: Teorja elektrolitycznej dyssocjacjl soli.
Rownoczesnie sekcja pedagogiczna w malej sali Zaldadu liz. II. p.
Prof. dr. M. Wolfke: 0 nauczanill fizyki w Politechnice Warszawskiej.
S. Kruczek: W sprawie nauczania fjzyki w klasach wyiszych, podr~czni
kow i programow .
M. Pawlow: Metody nauczania fizyki w szkolach srednich ogolnoksztal.
cl\cych.
A. Weryho: Nowoczesne rury Roentgenowskie laboratoryjne.
Po n i e d z i a I e k, 29.JX, godz. 9 ranD
w Zakladile fizyki Akarlemji Gorniczej. ul. Krzemlonld:
Prof. dr. St. Zaremba: Problem zmiimy ukladu referencyjnego dla oznaczonego pola elektromagnetycznego.
Prof. C. Bialobrzeskl: 1) Uwagi w kwestji ruchu bezwzgl'ldnego.
2) 0 absorbcji swiaUa.
Prof. dr. W. Rubinowlcz: 0 uginaniu si~ swiatla.
Prof. clr. J. Weyssenhoff: 1) Kilka zagadnien matematycznych zwil!zanyeh z teorjq ruchow _Browna.
2) 0 powlnowactwle termochemlcznem I zasadzie Nernsta.
3) 0 wyprowadzenil1 wzoru na g~sto!c energji magnetycznej.
Ks. F. Hortynski: Podstawowe pOjc:cia fizyki u Newtona I Einsteina.
Prof. dr. J. Stock: Nowe doswiadczenia z rurl! Brauna w dziedzinie drgan
elektrycznych.
Po n i e d z I a I e k, popoludniu:
Wycieczka do Salin w Weliczce poci'lgiem godz. 1 minl1t 55 pop.
Xl KONGRES OGRZEW ANIA I WENTYLACJl W NIEMCZECH.

Kongres powyzszy odbc:dzie sic: w Berllnie w dn. 17 - 21 wrzes.
nia r. b. i obejmowac rna nast. referaty: Przemys! ogrzewniczy I wentylacyjny w caloksztalcie gospodarki krajowej. Nowe badania przewodnoscl materjal6w budowlanych. Pomiary cleplne. Ogrzewanie i przewletrzanle wysokich budynk6w. Wyzyskanie ciepla spalin do ogrzewan dalekonosnych i miejscowych. Ogrzewanle gazem. Ogrzewanie elektrycznoscll!. Spawanie.

Nowe wydawnictwa.
(nadeslane do Redakcji)
Jadwiga Geialerowa. Zastoaowanie rewolwerowek do obrobki w rnaI'ych iloBciach. Warszawa 1924.

Broszurka 067 stronach, bogato Ilustrowana, z'a wiera szereg
przykladow obr6bld, ktore mogi\ dac pOiyteczne wskazowkl dla
praktykl warsztatowej . Materjalem. poslutyly czasopisma oraz wydawnictwa wytwornl amerykanskich.
R. Ekaergian, M. Am . S. M. E. Stresses in ' Locomotive Frames. Wydanie American SOCiety of Mechanical Engleneers, New Jork
Str. 159, rys . 43.
The National Physical Laboratory. Report for the year H~23. London,.
1924. Str. 228, rys. 42.
.
Sprawozdanie to zawleta sklad osobowy tej Instytuc)l,spra- .
wozdanie ogolne Komitetu Wykonawczego, wykaz prac projektowanych na przyszlosc (r. 1924 - 25) oraz spls prac wydanych
w H)22 I 1923 r., przez Laboratorjum oraz przez poszczegolnyeh
pracownlk6W,ogloszonych jako wydawnictwa oflcjalne i nieoflcjalne (w postaci artykulow w plsmach i referatow w Stowarzyszenlach Technleznych). Prae tych ukazalo si~ 161, wsrod nich
duto dzlel po parc:set stronic.
Czc:sc drugi\ ksii\zki zajrnujll obszerne sprawozdanla klerownik6w wydzial6w z dokonanych przez nich prac w roku ubleglyrn.
Sprawozdania te zawierajlj dliio cennego materjalu z IIcznyeh dziedzin nauki i technikl, obic:tych badaniami tego Laaoratorjum.
Okr~ine

ogrzewanie wagonow oaobowych parl\ niakiego' Ciinienia.

Wyd. A. Friedmann'a. Wleden, 1924. Str. 32, rys. 19 I 3 tabele.
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